
Hakamäentien rakennus-
hankkeen suurin yksittäi-
nen rakennuskohde, Haka-
mäentien ja Mannerheimin-
tien risteyksen 320-metri-
nen tunneli, on edennyt ai-
kataulussa ja suunnitelmien
mukaisesti. Tunneli avataan
näillä näkymin osittain lii-
kenteelle kesäkuussa. Tun-
nelin kaikki kaistat saadaan
käyttöön, kun Hakamäen-
tien parannustyöt syksyllä
valmistuvat.

Kesäkuussa osittain lii-

kenteelle avautuvan tunne-
lin rakentaminen on jo pit-
källä. Parhaillaan Hakamä-
entien tunnelin länsipäässä
valmistellaan tunnelin si-
säänkäynnin seinien ja ka-
ton rakennustöitä. Tunnelin
sisätiloissa on puolestaan
käynnissä ajoradan reuno-
jen betonikiveystyöt. En-
nen tunnelin avaamista kes-
keisimmät työvaiheet ovat
kaiteiden asentaminen ja
päällystystyöt.

– Tunnelin rakentami-

nen on ollut keskeinen teki-
jä koko Hakamäentien
hankkeen aikataulun kan-
nalta. Rakentaminen kes-
kelle Suomen vilkkainta ka-
turisteystä on ollut haasta-
vaa, mutta aikataulussa on
pysytty erittäin hyvin, tote-
aa projektipäällikkö Jukka
Hietaniemi Tiehallinnosta.

Viimeistelyvaihe 
näkyy kaikkialle 
tien varrella

Hankkeen viimeisen
puolen vuoden aikana mer-
kittävimpiin uusiin liiken-
nejärjestelyihin kuuluu tun-
nelin avaamisen lisäksi Ve-
turitien eritasoliittymän
avaaminen kesällä. Samalla
Hakamäentien ja Veturitien
risteykseen parannustöiden
ajaksi rakennettu kiertoliit-
tymä poistuu käytöstä. 

Ilmalan eritasoliittymäs-
sä sijaitsevan Ilmalanrin-
teen liikenne ohjataan Ha-
kamäentien alitse elokuun
aikana. Ratapihantien erita-
soliittymä otettiin käyttöön
jo viime lokakuussa.

Varsinaisten rakennus-
töiden ohella myös vihertöi-
tä jatketaan kevään ja kesän
aikana kaikkialla Hakamä-

entien varrella. Syksyllä
valmistuvasta 2+2 -kaistai-
sesta kaupunkiväylästä tu-
lee näin liikenteen turvalli-
suuden ja sujuvuuden ohel-
la myös käyttäjilleen viih-
tyisä.
Lisätietoja saat osoitteesta
www.tiehallinto.fi/hakamae
ntie
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Hakamäentien tunnelissa
tehdään jo viimeistelytöitä

Hakamäentien tunneli alkaa jo hahmottua, kuva lännestä
Vihdintien suunnasta ylikulkusillan päältä katsottuna. Ku-
va KK.

Ympäristön siivoustalkoot Etelä-Haagassa 
tiistaina 28.4. klo 17.00 – 19.30.

Huopalahden kirkolla jaetaan talkooväelle 
roskapihtejä ja roskasäkkejä.
Ota mukaan omat hanskat.

Siivousalueen voi jokainen valita itse.
Talkoissa kerätään luontoon kuulumatonta eli roskia yleisiltä,

kaikille yhteisiltä alueilta.
Huopalahden seurakunta tarjoaa kahvia ja virvokkeita.

Rakennusvirasto, Huopalahden seurakunta ja 
Pro Haaga hoitavat talkoojärjestelyjä.

Hyvä kasvaa kaupungissa
Det goda växer i staden

Muutama vuosi sitten
oli EU:n järjestämä kolmi-
vuotinen turvallisuuskyse-
ly eri kaupunginosayhdis-
tysten järjestämänä ja sen
yhteydessä kysely Kivi-
haan oman kaupunginosa-
yhdistyksen perustamises-
ta. 

Useahko kivihakalai-
nen oli silloin kiinnostunut

asiasta. Jos olet sitä edel-
leen, ota yhteyttä Juho
Kumpulaiseen puh. 041-
5199493 tai juho.ku-
mpulainen@welho.com

Kaupunkiosayhdistyk-
sessä toimiminen on pit-
käjänteistä ja aikaa vievää,
mutta antoisaa kotiseutu-
työtä.

Kivihakalaiset!
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