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TuusuLA lAutoilijat ovat saa-
massa Etelä-T\rusulaan uuden
liityntäpysiiköintialueen, jolta
matkaa voi jatkaa bussilla. Park-
kipaikka rakennetaan Maisa-
lantien ja Tuusulanväylän vä-
liin Ruotsin§låin kohdalle.

Alueelle on suunniteltu 24
tunnin ilmaisia pysäköinti-
paikkoja 60 autolle.
Tuusulan kunnan joukkolii-

ilfPart<t«ialuetta
voidaan
ehkä päästä
rakentamaan
ensi keväänä.

kenteestä vastaava liikennein-
sinööri Iukka-Matti Laakso
kertoo lii§mtäpysäköintialu-
een suunnittelun olevan lop-
pusuoralla, jonka jälkeen kun-
ta pääsee hiomaan toteutus-
sopimusta maa- aluetta hallin-
noivan ely-keskuksen kanssa.
Kunnalle p arkkialueen raken-
taminen tietää §.,rnmenientu-
hansien eurojen laskua.

- Parkkialuetta voidaan ehkä
päästä rakentamaan ensi ke-
väåinä, ellei tu-le mitäiin yllättä-
viä käåinteitä. Kaikenlaista hal-
iinnollista pyörittelyä on yhä,
mutta ainakaan vielä ely ei ole
viheltiiny't peliä poikki, kertoo
Laakso.

laakson mukaan on mahdol-
lista, ettei koko pysiiköintialuet-
ta rakenneta kerralla. Ny§isin
Maisalantien varressa pysåiköi
muutamia autoilij oita, j otka jat-
kavat ma&aansa bussilla.

- Kysl.rnysmerkki on, p alj on-
ko potentiaalisia käyttäjiä py-
si,iköintialueelle oikeasti on.
Kälttär'ätkö sitä nykyiset kym-
menen autoilijaa, r,ai löytäiikö
se uusia kär-näjiä? Ålueen asu-
kasmäiirä on kuitenkin kaslus-
sa, joten sikiili oLisi mielekästä
rakentaa kerralla isompi alue.

Mutta raha ratkaisee.

Autoiluoita enemmän §seis-
tä bussipysåikkiä käyttävät ny-
§ään pyöräilijät. Heille Laak-
solla on iloista kerrottavaa:

-Aiomme rakentaa py-
såikille ker,yen liikenteen väy-
län Maisalantieltä. Se voi val-
mistua vielä tänä r,rronna, jos
muista hankkeista jää rahaa.

Toista sataa metriä pitkåin
väyliin rakentaminen maksaa
kunnalle noin 20000-30000
euroa. Sille ei ole varattu rahaa
tiimiin r,uoden budjettiin, mut-
ta Laakso on melko toiveikas,
että väylä saadaan silti tehtyä.

-Paikalliset kovasti odotta-
vai, että pian alueella tapahtuu.

Tiillä hetkellä ihmiset ovat
kulkeneet Tuusulanväylän
varressa olevalle bussipysiikil-
le yksityisen tontin läpi kulke-
vaa tienpätkää pitkin. Uusi ke-
vyen liikenteenväylä tulee kul-
kemaan samansuuntaisesti.

Tontin ny§inen omistaja on
luvannut, että jalalkulkij at saa-
vat kulkea hänen tonttinsa läpi
siihen saakka, kunnes kevyen
liikenteen väylä valmistuu.


