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Yleisön kommentit ja vastaukset
1) Jonnen puhetapa on liian nopeaa, ei saa selvää.
2) Minkälaisia vaunuja? V: 3 eri vaunutyyppiä ja kapasiteetti riittää seuraavaksi 10v
3) Miten nopeasti pääseen metroon länsiväylän varresta bussipysäkiltä. V: Kävely kauppakeskuksen
läpi, tai ottaa yksi bussipysäkkiväli metropysäkillle.
4) Miten suorat yhteydet poikittain esim Karamalmiin. V: Matinkylästä lähtee kuten nytkin.
5) Miten matka-aika pitenee kun enemmän vaihtoja? V: Soukka Leppävaara suora 543.
6) Kauklahden yhteydet. V: Ei ole nyt suunniteltu
7) Onko Urheilupuiston yksi vai useampi sisäänkäynti? V: vain yksi sisäänkäynti
8) Miten hoidetaan liikenne jos joku hypännyt raiteelle? V: mitään korvaavaa liikennettä ei ole
onnettomuuksien varalta.
9) Vaihdot? Miten pitkiä välit pysäkiltä metroon? V: Matikylässä n. 50m liukuportaalle ja n 3min
vaihto.
10) Onko totta että joka toinen metro menee Matinkylään ja joka toinen Tapiolaan? V: pitää paikkansa
11) Onko parannettu liikennettä esim Kilon hammaslääkäriasemalle jossa on hammaslääkäripäivystys?
V: Samanlainen kuin nykyisin. Vaihto joko Urheilupuiston Metroasemalla tai Tapiolan
metroasemalla. Yhteys tiheämpi kuin nykyisin.Uusi linja numero 114.
12) Milloin metroliikenne alkaa, onko samana päivänä kuin lasten syyslukukausi? V: Metroliikenne
alkaa samana päivänä kuin talviliikennekausi. Eli maanantaina,koulut alkaa tiistaina.
13) Onko päätetty kuinka kauan vaihtolippu on voimassa. V: Kuten nykyisin, 80 min.
14) Miten sitten metrot kulkee kun jatke valmistuu Kivenlahteen. Vieläkö silloinkin joka toinen metro
kulkee vain Tapiolaan? V: Tapiolaan on rakennettu kääntölaituri, joten silloinkin joka toinen
pysähtyy Tapiolassa.
15) Palvelulinja, ajaako se samoja linjoja. V: Ajaa samoja linjoja ja samat pysäkit.
16) Kulkeeko n 46 edelleen Jorviin Espoon keskuksen kautta? V: Ei kulje. Nykyinen 42 hoitaa sinne.
Näykkiön kautta ei kulje.

17) Milloin vyöhykkeet otetaan käyttöön? V: 2018 otetaan käyttöön. Matinkylään 2 vyöhykettä.
Espoonlahti 3 vyöhykettä. Sama hinta kuten nykyinen Seutulippu.
18) Miten Riilahdentieltä pääsee kun 46 loppuu. V: Lähibussi 148 kaikkina arkipäivinä. n, 2 tunnin
välein.
19) Linja 148 on liian pitkä aika vaihdolle. V: Riilahden tieltä ei pääse nopeammin vaan Soukanväylältä
ja Kaitaanväylältä pääsee nopeammin. Budjetti rajoittaa Riilahden tielle nopeampaa bussiyhteyttä.
20) Liityntäpysäköinnin toimivuus? Jos kaikki tulee samaan niin miten saadaan yhtäaikaa sisään? V:
Matinkyläään tulee 550 liityntäpysäköintipaikkaa.
21) Onko bussiliikenne lyöty lukkoon v 2020 osalta. V: ei ole tehty.
22) Linja 42, mistä lähtee. V: Lähtee samasta paikkaa kuin nykyään.
23) Pyöräpysäköinnin hinta. V: ei maksa mitään.
24) Montako autopaikkaa Kaitaalle? V: n. 50paikaa suunniteltu.
25) Liintyntäpysäköinnin hinta. V: suunniteltu 2 € per päivä plus voimassa oleva lippu Metroon.

