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Hankkeen vuoropuhelun kysymykset ja kommentit

1

Vuorovaikutus
Koronapandemian rajoituksista johtuen hankkeesta ei voitu järjestää normaalia
yleisötilaisuutta. Vuorovaikutus on järjestetty Väyläviraston ohjeistuksen
mukaisesti seuraavasti:
-

-

-

2

Hankkeen vuoropuhelutilaisuudesta on ilmoitettu Laukaan kunnan ja ELYkeskuksen tietoverkossa 9.4.2020.
Yleiskartta, suunnitelmakartat, pituusleikkaukset, tyyppipoikkileikkaukset
ovat olleet nähtävillä Väyläviraston hankesivuilla. Lisäksi hankeen sivulla on
ollut kuunneltavissa ja katseltavissa videot, joissa ELY-keskuksen Jarmo
Toikka on kertonut mm. hankkeesta ja hankkeen käsittelystä sekä AFRY
Finland Oy:n Petteri Hulkko on kertonut suunnitelman yksityiskohtiin
liittyen.
Kaikille maanomistajille, joiden omistamilta kiinteistöltä joudutaan
lunastamaan maata tiealueeksi tai suunnitelmalla on vaikutuksia
kiinteistöön, lähetettiin postitse ote suunnitelmakartasta lähetekirjeineen
3.4.2020. Lähetekirjeessä oli ilmoitettu soittoaika (20.4.2020 kello 16-17),
jolloin on ollut mahdollista soittaa ELY-keskuksen, Laukaan kunnan ja
konsultin edustajille ja keskustella hankkeesta.
Lisäksi hankkeesta on ollut mahdollista antaa palautetta sähköpostilla.

Kysymykset ja kommentit (9.4-27.4.2020)
Kysymyksiä ja kommentteja saatiin määräpäivään 26.4. mennessä sähköpostilla
8 kappaletta ja puhelimitse 4 kappaletta. Lisäksi keskustelua aiheesta on käyty
mm. Facebookissa. Aineistoa on ladattu hankesivuilta 247 kertaa.
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Muistio
Kysymykset ja kommentit sekä vastaukset:
-

Yleisesti hanke koettiin tarpeelliseksi ja toteutuksen ajankohtaa
tiedusteltiin. Lisäksi toivottiin erityisesti huomioitavan pyöräilijät.
Vastaus: Tiituspohja-Leppävesi osuuden rakentamisen osalta valtion
rahoitusosuus (50 %) on myönnetty vuoden 2020 talousarviossa. Laukaan
kunnan rahoitusosuuksista näiden väylien toteutuksista (50 %, TiituspohjaLeppävesi ja 100 %, Kauramaantie-Perttula) päättää kunnanvaltuusto
talousarviokäsittelyn yhteydessä tämän vuoden lopulla. Jos koko hankkeen
rahoitus varmistuu, on rakentaminen mahdollista käynnistää vuonna 2021.

-

Tiedusteltiin myös onko jossain vaiheessa tulossa kevyenliikenteenväylä
myös Seppäläntielle koululta Niinistönmäelle.
Vastaus: Jalankulku- ja pyöräilyväylän tarve Seppäläntielle koululta
Niinistömäelle on tiedossa, mutta ei sisälly tähän suunnitelmaan.

-

Lisäksi tiedusteltiin hankkeen melusuojauksista.
Vastaus: Tällä suunnitelmalla ei ole vaikutusta päätieltä aiheutuvaan
meluun. Meluvaikutuksia ei selvitetä suunnitelmassa, koska päätielle ei
kohdistu toimenpiteitä. Tässä suunnitelmassa ei esitetä rakennettavaksi
melusuojauksia.

-

Esille tuotiin, että Kirkasvesi Ay:n vesijohdon olemassaolo
suunnittelualueella.
Vastaus: Kirkasvesi Ay:n vesijohto on suunnittelijalla tiedossa.

-

Kysyttiin myös tiealueen rajaan ja lunastuksiin liittyen.
Vastaus: Tiealueen raja on lunastettavan alueen raja.

-

Vaajakoskentien (mt 638) osalta toivottiin vielä järjestelyjen ratkaisuja
tutkittavan uudelleen ja tuotiin esille mm. raskaan liikenteen suuri määrä ja
kovat ajonopeudet.
Vastaus: Uusia linjausvaihtoehtoja tutkitaan.

