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Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

• Yhteishanke; Nurmijärven kunta ja Väylävirasto 
• Toteuttamissopimus 21.12.2017
• Hankkeen kustannusarvio 34 M€, josta Nurmijärven kunnan osuus 8 M€.
• Urakan toteutusmuoto STk (Suunnittele ja toteuta, sisältäen 

kehitysvaiheen)
• Pääurakoitsija Kreate Oy
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Hallinnollinen tilanne

• Yleissuunnitelman hyväksymispäätös lainvoimaiseksi 15.5.2017
• Tiesuunnitelman hyväksymispäätös tehty 19.12.2017. Tiesuunnitelma 

lainvoimainen 22.11.2018. 
• Kirkkotien pohjoisosan asemakaavan muutoksesta ei saatu valituslupaa 

KHO:lta ja asemakaavamuutos lainvoimaiseksi 18.2.2019.
• Tiealueen haltuunotto 29.8.2018 ja 14.3.2019 (Kirkkotien 

kaavamuutosalue)
• Kirkkotien katusuunnitelman hyväksymispäätös tehty Nurmijärven 

kunnassa 21.3.2019 ja siitä on tehty 1 valitus HaO:een. 
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Työt käynnistyneet

• Rakennustyöt ovat alkaneet helmikuussa 2019.
• Kirkkotien katualueella työt alkavat katualueen haltuunoton jälkeen, 

tarkempi töiden aloitusajankohta ei vielä selvillä. Katusuunnitelmasta 
tehdyllä valituksella ei näillä näkymin ole vaikutusta ohikulkutien 
valmistumisaikatauluun.

• Urakka valmis ja uusi tie liikenteellä 2021 syksyllä. 

5





14.5.2019
Sami Laakso
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Aiheina mm.

 Hankkeen työtilanne tällä hetkellä
 Hankkeella lähiaikoina tapahtuvaa
 Kirkkotien eritasoliittymän työtilanne
 Kirkkotien alueen alkavat työt lähiaikoina
 Työnaikaiset liikennejärjestelyt hankkeella



Hankkeen työtilanne

 Rakennustyöt maastossa alkoivat 02/2019
 Hyötypuusto ja kannot poistettu kaava-alueen 

ulkopuoliselta alueelta
 Sähkönlinjan siirrot tehty Hämeenlinnantiellä ja 

Metsäkyläntiellä
 Työt käynnissä hankkeen länsi – ja itäpäässä

 Länsiosassa tehdään pohjanvahvistuksia
 Luhtajoen eritasoliittymän itäpuolella tehdään maan-

ja kallionleikkaustöitä
 Talonpurkuja Metsäkyläntiellä ja Havumäentiellä
 Metsäkyläntien risteyssillan (S3) telineen 

rakentamista
 Metsäkylän risteyssillan (S4) anturoiden 

rakentamista
 PIMA-puhdistukset tehty Hämeenlinnantien

ympäristössä



 Louhintatöistä tehty n. 20 %
 Maanleikkauksista tehty n. 15%
 Työmaan vahvuus n. 50 henkilöä

 Kaivinkoneita 17 kpl
 Dumppereita 7 kpl
 Poravaunuja 3-4 kpl
 Lisäksi pyöräkuormaaja, jyriä, 

puskukoneita



Hankkeella lähiaikoina tapahtuvaa

 Työnaikaiset liikennejärjestelyt Vt 3:lle, vko 20. Nopeusrajoitus 80 km/h
 Louhinnan aiheuttamia liikenteenpysäytyksiä moottoritiellä, alkaen vko 21
 Metsäkyläntien RS teline- ja muottityöt jatkuvat, kannen betonointi 07/2019
 Metsäkylän RS välitukien sekä teline- ja muottitöitä, kannen betonointi 09/2019
 Vt 3:n ylittävän Lamminsuon RS työt alkavat porapaalutuksella toukokuun lopussa



 Maanleikkaus ja louhintatyöt etenevät idän suunnasta kohti Kirkkotietä
 Louhinta etenee moottoritien lähialueille  liikenteen pysäytyksiä vt 3
 Nurmijärven Veden linjasiirrot hankealueella käynnistyvät kesällä.
 Johtosiirrot aloitetaan Aittakalliontien kohdalla hankkeen länsipäässä.



Kirkkotien eritasoliittymän työtilanne

 Hyötypuuston poisto käynnissä
 Kiinteistökatselmukset lähimpiin 

kiinteistöihin tehty
 Vesinäytteiden ottaminen 

lähimmistä kaivoista käynnissä
 Nurmijärven Sähkön linjasiirrot 

ovat käynnistyneet





Kirkkotien eritasoliittymän alkavat työvaiheet 
tiealueella

 Kantojen ja pienpuuston poisto kesäkuun alussa
 Pintamaan poisto ja maanleikkaus  kaivuumassat meluvalleihin
 Louhintatyöt  määrä n. 80 000 m3ktr
 Kirkkotien risteyssillan rakennustyöt, kannen betonointi vuoden lopussa.
 PIMA-puhdistus



Työnaikaiset liikennejärjestelyt hankkeella

 Vt 3 alennettu nopeusrajoitus (80 km/h), 
työnaikaisia pysäytyksiä

 Hämeenlinnantie (mt 130) alennettu nopeusrajoitus, 
työnaikaiset liikennevalot massansiirtoliikennettä 
varten. Käytössä vuoden 2019 loppuun.

 Erikoiskuljetukset kiertotielle kesän aikana

 Metsäkyläntiellä työnaikaiset liikennevalot, käytössä 
vuoden loppuun.

 Kirkkotielle asennetaan kesäkuun aikana 
työnaikaiset liikennevalot, käytössä ensi kevääseen.



 Katualueelle ei merkittäviä liikennejärjestelyjä tämän vuoden puolella. Rakentaminen 
tapahtuu v. 2019 pääosin nykyisen Kirkkotien sivussa.

 Ensi keväänä muutoksia jalankulku- ja pyöräilyliikenteeseen Havumäentien kiertoliittymän 
rakentamisen aikana.
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