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TILLINMÄEN ASUKASMÄÄRÄ MONINKERTAISTUU
Tillinmäessä oli vielä noin 5 vuotta sitten vain noin 250 taloutta. Tällä hetkellä talouksia on jo
lähemmmäs 500. Asemakaavan valmistuminen yli kaksinkertaisti alueen asukasmäärän pelkästään
vuoden 2010 aikana, ja kasvu jatkuu kuluvan vuoden aikana edelleen kohti uuden asemakaavan
mahdollistamaa kuusinkertaistumista (asukkaita alkuperäisen 700 sijasta kohta noin 4 000).
Uusia asuntoja rakennetaan jatkuvasti alueelle ja huhtikuussa 2012 valmistuu alueen ensimmäinen
julkinen rakennus eli noin 100 lapsen päiväkoti Keskitien, Tillintien ja Hakkapeliitantien
risteykseen. Päiväkodin avaaminen olisi hyvä ottaa huomioon myös bussireitistössä. Kaikki eivät
käytä autoja ja tavoite kai on se, että julkista liikennettä käytetettään aina kun se vain on
mahdollista. Tillinmäkeen on valmistunut myös uusi kokoojakatu Tillinmäentie, joka yhdistää
Kauklahdenväylän ja Nöykkiönkadun.
SEUTUBUSSI 158
Aiemmissa liikennesuunnitelmissa on seutubussi 158 esitetty lähtevän Tillinmäestä. Jollekin asiaa
viime syksynä kysyneelle tillinmäkeläiselle on HSL:stä vastattu, että se alkaa liikennöidä vuonna
2012, jos Espoolla on rahaa. Suunnitelmassa ei sitä kuitenkaan nyt näy lainkaan. 158 lähtee nyt
Nöykkiön koululta, eikä olisi iso asia laittaa sitä lähtemään Tillinmäestä kuten on suunniteltu. Nyt
osa esimerkiksi Tillinmäentiellä isossa vuokratalossa asuvista joutuu kävelemään pitkän matkan
bussipysäkille. Sama koskee myös Pohjois-Tillinmäessä asuvia asukkaita. Koulumatka olisi
sujuvampi Nöykkiöön ja myös vaihtoyhteys Espoon keskustaan menevään 42 Espoon sisäiseen
linjaan mahdollistuisi bussilinjan 158 myötä. Espoon keskustassa ovat esim. lukio, ammattikoulut,
Jorvi ja esim. juna-asema.
MYÖHÄISBUSSI 147 N
Suunnitelmassa on lisätty 150 K vuoroja Saunalahteen. Kuten myös vuoro 147N. Olisi toivottavaa
että 147 N jatkaisi Saunalahdesta Tillinmäkeen, koska nyt alueelle ei pääse myöhäiseen aikaan
millään bussilla.
SEUTULINJA 150A
Toivottavasti 150A:n vuorot pysyvät edes sellaisina kuin ovattällä hetkellä, jotta koululaisten ja
työssäkäyvien matkat sujuisivat kohtuullisesti. Matka-ajat ovat nykyään usein noin 45 minuuttia
Hrlsingin ja Tillinmäen välillä.
PALVELULINJA EP41
Suunnitelmassa on myös palvelulinja EP41:n reittimuutoksia. Olisiko mahdollista saada se
kulkemaan Tillinmäen kautta Vuoriharjuntietä ja kääntymään sitten Tillinmäentien kautta
Kauklahdenväylälle. Näin vanhemmatkin henkilöt pääsisivät joukkoliikenteen avulla esim.
Lippulaivaan ja uimahalliin. He voisivat myös asua pidempään alueella, sillä nyt monet joutuvat
muuttamaan pois liikenneyhteyksien puuttumisen vuoksi.
Tätä ovat asukkaat aiemminkin ehdottaneet. Tiet ovat nyt valmistuneet ja Vuoriharjuntiekin kestää
pikkubussin/tilataksin kulun. Aiemmin tiet ovat olleet niin huonoja, ettei tällainen reitti olisi ollut
edes mahdollinen.
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