Kyläyhdistys on tehnyt aloitteen Uudenmaan ely-keskukselle Lamminpääntien
korjaustarpeesta:
Veikkolan kylätaajaman Valtion vastuulla olevan liikenneverkon kiireellinen
peruskorjaustarve sekä liikenteen sujuvuutta parantava toimenpide
Lamminpääntie peruskorjaustarve
Uudenmaan ely-keskuksen kunnossapidossa olevat tiet ovat monin paikoin luokattomassa kunnossa.
Puutteellisen kunnossapidon johdosta teissä on laajalti halkeamia, patteja, kuoppia ja isoja reikiä.
Teiden rappioitunut kunto aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin. Huomion keskittyessä kuoppien
väistelyyn muun liikenteen havainnointi heikkenee olennaisesti. Mopoille, moottoripyörille ja
pyöräilijöille syvät kuopat ja epätasaisuudet ovat itsessäänkin hengenvaarallisia. Erityisen huonossa
kunnossa on Veikkolassa Lamminpääntie ely-keskuksen vastuulla oleva kunnossapito-osuus, jonka
aiemmat paikkakorjaukset ovat olleet laaduttomia tai riittämättömiä, sillä kuopat uusiutuvat nopeasti.
Veikkolan kyläyhdistys edellyttää, että tien kunto saataisiin edes tyydyttävälle tasolle, mieluiten
osuuden peruskorjauksella, jotta ongelmat eivät uusiutuisi nopeasti. Kyseessä oleva ely-keskuksen
vastuulla oleva osuus on Lamminpääntien Turuntien ja Turunväylän välinen osuus, joka on noin
kilometrin pituinen. Turunväylältä pohjoiseen Lamminpääntien kunnossapitovastuu on Kirkkonummen
kunnalla, ja tämä osuus on tyydyttävässä kunnossa. Ratkaisu voisi olla sellainen, että ely-keskus
perusparantaa ko. osuuden ja perusparannuksen jälkeen luovuttaa kaava-alueella olevan tieosuuden
Kirkkonummen kunnan kunnossapitoon ja vastuulle.
Liikkennevaloaloite Veikkolantielle ennen Veikkolantien/Turuntien/Lapinkyläntien
liikenneympyrää, joka toimisi silloin kun Turunväylällä on onnettomuus
Turunväylän onnettomuustilanteissa väylän liikenne ohjautuu Turuntielle, jolloin Veikkolan liikenne
tukkeutuu, ja jonot ovat kilometrien mittaisia Veikkolan liikenneympyröistä Turun suuntaan.
Kyläläisten kulkua ja ruuhkan osittaista purkautumista helpottaisi, mikäli moottoritien
onnettomuustilanteissa moottoritieltä Veikkolantietä pitkin tuleva liikenne saataisiin katkaistua
määräajoin, jolloin liikenneympyrässä Veikkolantieltä Turuntielle itään päin kääntyvä työmatkaliikenne
katkeaisi määrä välein, jolloin Turuntietä lännestä tuleva liikenne pääsisi liikenneympyrän kautta
Veikkolantielle ja jatkamaan Turuntietä itään päin. Kyseinen liikennevaloratkaisu on tällä hetkellä
käytössä mm. Kehä I:n perusparantamistyömaalla Laajalahdessa.
Vastauspyyntö aloitteeseen
Veikkolan kyläyhdistys edellyttää, että vastauksena aloitteeseen on esitetty ne toimenpiteet, joilla
Uudenmaan Ely-keskus edesauttaa Lamminpääntien peruskorjausta ja parantaa liikenteen sujuvuutta
Veiikkolan kylätaajamassa. Vastaukseen halutaan myös tieto siitä millä aikataululla Ely-keskus on
toteuttamassa kevyenliikenteen väylien rakentamista Veikkolan taajamassa kuten Turuntien varteen
Veikkolasta Espoon ja Vihdin suuntaan sekä Eerikinkartanontielle Veikkolasta etelän suuntaan.

