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Asukaskysely: Mopot pois
La hela ntien kevytväyl i ltä
Raskaan liikenteen
läpiajo hiertää yhä

Heikki Santavuori
heikkl.santavuori@
lehtiyhtyma.fi

TUUSULA lYli puolet Lahelan ja
Ruotsinkylän asukkaista kan-
nattaa Lahelantien läpiajokiel-
toa raskaalle liikenteelle ja mo-
poilla ajon kieltämistä kevyt-
väylillä, ilmeni Etelä-Tirusulan
kyläyhdistysten kyselyssä.

Kysely koski Lahelantien poh-

joispä?in eli alkupään liikenne-
turvallisuutta. Siihen vastasi 95
asukasta.

Niikemykset tieosuuden tur-
vallisuustilanteesta vaihtelevat
melko paljon vastaajan asuin-
paikasta riippuen, kertoo La-
hela-seuran hallituksen jäsen,
diplomi-insinööri Reino Myl-
lymåiki. Ruotsinkylä on maan-
tieteellisesti laaja alue ja Lahe-
lan kanssa vielä laajempi.

Lahelassa asuvat pitävät La-
helantien alkupäätä vaaral-
lisempana kuin kauempana
Ruotsinkylässä asuvat.

Myös vastaajien ikä vai-
kuttaa mielipiteisiin turvalli-

suustilanteesta.

Runsas kolmannes vanhem-
mista, joilla ikänsä puolesta to-
dennäköisimmin on kouluikäi-
siä lapsia, arvioi Lahelantien
alkupään vaaralliseksi. He ei-
vät pidä riittävinä toimia, joilla
kunta on pyrkinyt parantamaan
liikenneturvallisuutta.

Vanhemmista vastaajista vain
vajaa viidennes pitää tieosuutta
vaarallisena. Heidän mielestään
vain valvontaa tarvitsee lisätä.

Vastauksista ilmeni, että
asukkaat tietävät raskaan lii-
kenteen läpiajokiellon. epärea-
listiseksi toiveeksi. Kunnalla ei

ole päätösvaltaa valtion tiehen
ja raskas liikenne oli siellä en-
nen asukkaita.

Mopoilun kieltäminen ke-
rylväylillä ja siirtäminen tielle
autojen sekaan sai kannatusta,
koska samat kevytväylät ovat
lasten kouluteitä.

lltt,t tässä oikein
meuhkataan?

Asukasyhdistykset saivat vas-
taajilta myös "mitä tässä oikein
meuhkataan?" -tyylistä palau-
tetta.

-Monen mielestä Lahelan-

tien pohjoispää on turvallinen
ja tärkeiimpiä kehityskohteita
löytyy muualta, kuten kyliikau-
pan risteyksestä tai Daalintien
risteyksestä.

-Sanallisissa kommenteissa
korostettiin myös jokaisen vas-
tuuta omasta ja lastensa liiken-
nekäyttäytymisestä, Myllymäki
siteeraa.

Lahelantien ja eräiden mui-
denkin Ruotsinkylän teiden lii-
kenneturvallisuus on ollut kes-
toaihe låihinnä nopeuksien ja
raskaan liikenteen takia.

Esimerkiksi Ristikiventien ja
Lahelantien risteystä on pidet-

ty vaarallisena koululaisille. Ris-
tikiventien asukkaat olisivat ha-
lunneet siihen alikulun, mutta
maaperä olisi tehnyt siitä liian
kalliin. Kunta on rakentamassa
risteykseen kiertoliittymää sekä
lisää kevytliikenneväylää Lahe-
lantien varteen.

Jatka keskustelua
aiheesta
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Pitäisikö mopoilla ajo
kieltää kevytvåylillä?


