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Maanrakennus-
ja louhintatyöt
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• Louhintatöiden valmiusaste on 
94%.  Louhintojen arvioidaan 
valmistuvan kesäkuun loppuun 
mennessä. 

• Maanrakennustöiden valmiusaste 
on 72%.

• Suurimmat massansiirrot sekä 
louhinnat painottuvat 
Hämeenlinnanväylän itäpuolelle. 

• Yksittäisiä, pienempiä louhintoja 
tehdään tarpeen mukaan koko 
hankkeen alueella.



Sillat
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• Siltatöiden valmiusaste on 92%

• Kirkkotien, Luhtajoentien, 
Metsäkyläntien, Metsäkylän ja 
Lamminsuon risteyssiltojen kannet 
valettiin viime vuoden aikana.

• Kevään ja alkukesän aikana 
tehdään siltojen pintarakenteet. 

• Mäyräkallion sillan maatuen luiskan 
uuden tukiseinän rakentaminen on 
käynnissä. 

• Siltatyöt valmistuvat suurimmalta 
osin kesän loppuun. 



Kirkkotien
alue
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• Kevään aikana tehdään nykyisen
Kirkkotien katualueen
ulkopuolisia töitä.

• Katualueen työt tehdään pitkälti
kesän aikana.

• Kirkkotiellä, työmaaliittymän 
kohdalla, on käytössä työaikana 
liikennevalot. Liikennevalot ovat 
niin Kirkkotien autotien 
käyttäjille, jalankulkijoille ja 
pyöräilijöille kuin myös työmaa-
ajoneuvoille. 



Muita töitä
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• Asfaltointityöt aloitetaan kesän
aikana. Päällysteiden
valmiusaste on tällä hetkellä alle
5%. 

• Hämeenlinnanväylällä
rakennetaan tulevilla
moottoritien rampeilla sekä
moottoritien keskialueella.

• Meluaitojen ja kaiteiden
asennustyöt alkavat.

• Tietyöjärjestelyjä on kaikilla 
ohikulkutien risteävillä teillä 
(Hämeenlinnanväylä, Vanha 
Hämeenlinnantie, Metsäkyläntie, 
Kirkkotie, Aittakalliontie/ 
Klaukkalantie). 



Vaikutukset
liikenteeseen

6

• Näkyvimmin liikenteeseen 
vaikuttavat moottoritiellä 
liikenteenpysäytykset.

• Klaukkalantien kiertotiejärjestely 
Aittakalliontien kohdalla 
Numlahden alikulkukäytävän 
rakenustöiden ajan.

• Myöhemmin kesällä Kirkkotien 
katualueen järjestelyt.

• Kirkkotiellä, työmaaliittymän 
kohdalla, on käytössä työaikana 
liikennevalot. 

• Muiden työmaaliittymien kohdalla 
pidetään tarpeen mukaan 
alennettu nopeusrajoitus. 



Klaukkalan-
tien kiertotie
Aittakallion-
tien kohdalla
• Uuden Numlahden 

alikulkukäytävän rakentaminen 
alkaa huhti-toukokuun 
vaihteessa. Alueelle tulee 
kiertotiejärjestely, joka on 
käytössä arviolta puolen vuoden 
ajan.
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Koko urakan 
valmiusaste 
on 60%. 
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Kysymyksiä ja vastauksia ajankohtaisista
aiheista
KYSYMYS: Saadaanko ohitustie käyttöön vaiheittain esim. Kirkkotie – Hämeenlinnanväylä-
välille vai pitääkö odottaa koko tiehankkeen valmistumista, ennen kuin käyttöönotetaan 
yhtäkään tieosuutta? - lähinnä mitkä ovat prioriteetit vaiheittaiselle käyttöönotolle?
VASTAUS: Ohikulkutie tullaan ottamaan käyttöön kerralla. Uusi osuus Kirkkotietä otetaan käyttöön 
loppukesästä.

KYSYMYS: Mikä maksaa, kun työt tuntuu pysähtyneen totaalisesti?
VASTAUS: Työt näkyvät tällä hetkellä tienkäyttäjille suurelta osin moottoritien kohdalla, missä onkin 
menossa itäpuolen suuret maanleikkaustyöt ja louhinta. Koko hankkeen alueella kyllä tapahtuu koko ajan ja 
työt edistyvät aikataulun mukaisesti. Mm. rumpuja ja yksityisteitä tehdään eripuolilla hanketta sekä 
kaapelointia, pengerrystä ja luiskia. Perttulan päässä on aloiteltu kiertotien tekoa ja sen myötä alikulkusillan 
rakentamisen töitä. 

KYSYMYS: Oliko tulossa moottoritien varteen bussipysäkkejä ja liityntäpysäköintiä?
VASTAUS: Moottoritien varteen tulee bussipysäkit Lamminsuon sillan pohjoispuolelle, niin Tampereen kuin 
myös Helsingin suuntaan. Liityntäpysäköinti tulee Hämeenlinnantien varteen.
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KYSYMYS: Onko helppo jättää/hakea pysäkiltä, kun Klaukkalan eteläinen liittymä on onneton?
VASTAUS: Jos tulet Klaukkalan suunnasta, niin silloin kulku tälle pysäkille on liikennesääntöjen mukaan ainoastaan 
jalankulku- ja pyöräilyväylää pitkin. Liityntäpysäköintipaikalta pääsee hakemaan autolla kätevimmin.

KYSYMYS: Millaiset meluaidat on tulossa Kirkkotielle Mäntysalon kiertoliittymän tienoille?
VASTAUS: Meluaitoihin ei ole tullut muutoksia, vaan ne toteutetaan edelleen tiesuunnitelman mukaisesti.

KYSYMYS: Miksi tienvarteen ei tule pyörätietä?
VASTAUS: Ohikulkutien yhteyteen ei tiesuunnitelmassa osoitettu pyörätietä, koska jalankulun ja pyöräilyn todettiin 
kulkevan tulevaisuudessa rakentuvan maankäytön ja katuverkoston kautta.

KYSYMYS: Paikataanko moottoritien reiät lähiaikoina?
VASTAUS: Moottoritie tullaan kyllä paikkaamaan, mutta ei ihan lähiaikoina.

KYSYMYS: Saisiko tienpäältä uutta drone-videota nähtäväksi?
VASTAUS: Uusi video on tulossa kevään - alkukesän aikana.
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