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Tervetuloa Kehä I -uutiskirjeen lukijaksi!
Kehä I on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöityjä väyliä. Ruuhka-aikoina sillä esiintyy päivittäin pitkiä jonoja
ja usein myös onnettomuuksia. Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki parantavat yhdessä Kehää
seuraavien puolentoista vuoden ajan Espoon rajan ja Vihdintien välillä sekä Hämeenlinnanväylän
eritasoliittymän kohdalla. Päämääränä on sujuvoittaa Kehän liikennettä ja parantaa
turvallisuutta. Urakoitsijana on Graniittirakennus Kallio Oy.
Työt alkoivat maaliskuun puolivälissä puuston poistamisella ja vanhojen meluaitojen purkamisella.
Meluaitoja puretaan Espoon rajan ja Vihdintien välillä, sillä tie levenee tällä kohtaa yksien lisäkaistojen
verran. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan arviolta syksyllä 2017.
Kehää parannetaan parhaillaan myös Kivikon kohdalla Itä-Helsingissä sekä Keilaniemessä
Espoossa. Vuoteen 2018 mennessä voikin uusittua Kehää kulkea näiden alueiden välillä.

Millä toimenpiteillä Kehää parannetaan?
Espoon kaupungin rajan ja Vihdintien välille rakennetaan lisäkaistat.
Kehältä Hämeenlinnanväylän pohjoissuuntaan johtavat rampit parannetaan.
Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden reittejä korjataan, ja Vihdintien yli Kehän suuntaisesti rakennetaan uusi
kevyen liikenteen silta.
Uudet pysäkkijärjestelyt helpottavat julkisten kulkuvälineiden liikennöintiä.
Meluntorjuntaa parannetaan Helsingin ja Espoon kaupunkien rajan ja Vihdintien välillä sekä Suomalaisvenäläisen koulun kohdalla.

Liikennejärjestelyihin muutoksia pääsiäisen jälkeen
Kehää idästä päin tultaessa Hämeenlinnanväylälle pohjoisen suuntaan johtava ramppi suljetaan tiistaiiltana 29.3. Liikenne ohjataan kulkemaan Kaarelanviertoa ja Kaarelantietä pitkin. Tilapäisreitti on käytössä
rampin uusimisen ajan, ainakin marraskuuhun asti.
Myös Kehän itäisen ajosuunnan Hämeenlinnanväylän ylittävän sillan pohjoisin kaista suljetaan torstaina
31.3. aamuruuhkan jälkeen. Kaistaa aletaan valmistella länteen menevän liikenteen käyttöön, kun sen
tavallisesti käyttämä silta puretaan huhtikuussa.
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Olemme verkossa
Hankesivuiltamme w w w .liikennevirasto.fi/keha1 löytyy lisää tietoa sekä muun muassa karttoja. Sivumme
ovat myös ruotsiksi.

...ja sosiaalisessa mediassa
Tule keskustelemaan kanssamme Facebookissa, w w w .facebook.com/kehaykkonen. Tw itterissä
isoimmista käänteistä kertoo Helsingin kaupungin rakennusvirasto, w w w .tw itter.com/rakennusvirasto.
Meiltä voi myös tilata WhatsApp-viestejä puhelimeen. Laitamme viestiä, kun jotain muuttuu esim.
liikennejärjestelyissä. Jos haluat meiltä viestejä, toimi seuraavasti:
1. Lisää puhelimesi yhteystietoihin numero 0458994412 ja anna yhteystiedolle nimeksi esim. Kehä I.
Whatsapp toimii vain, jos yhteystietomme on puhelinluettelossasi.
2. Lähetä tähän numeroon WhatsAppissa viesti, josta käy ilmi, että haluat tilata listan viestit.
3. Lisäämme sinut listalle, ja alat saada meiltä viestejä.
Muut viestien vastaanottajat eivät näe numeroasi, emmekä luovuta yhteystietoja eteenpäin. Jos haluat
perua tilauksen, lähetä meille viesti aiheesta.
Työmaahan liittyviä kysymyksiä ja palautetta varten urakoitsijalla on työmaapuhelin: 050 308 2156.
Uutiskirje ilmestyy jatkossa noin kuuden viikon välein.

Seuraa meitä:

Poista osoitteesi rekisteristä | Päivitä tai muuta tietojasi | Välitä tämä viesti eteenpäin
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