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Vt12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3

Nykyinen Vt 12 siirtyy Lahden ja Hollolan ylläpitoon

1. Launeen koulun melu- ja tärinämittaukset saatiin tehtyä koululaisten
lomaillessa
2. Puuston poiston edetessä alkaa
tielinja hahmottua maastoon
3. Hyvää alkanutta vuotta 2018!
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Hankeosa 2

Hankeosa 1A

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus

Vuoden ensimmäisellä viikolla työmaalla on ollut pääsääntöisesti
hiljaista, kun maatyöt ovat olleet joulutauolla. Suunnittelutöitä kuitenkin
jatkettiin jo heti alkuvuodesta, ja kuluneella viikolla suunniteltiin Launeen
kiertotien ja Orimattilankadun kiertoliittymän liikennejärjestelyihin
tulevia muutoksia.

Johtosiirtojen sovittaminen työmaan toteuttamisen aikatauluihin ja
vaiheistuksiin on aloitettu. Erityisesti on mietitty Okeroisten eritaso
liittymän alueella olevien johtosiirtojen toteuttamista parhaalla
mahdollisella tavalla. Urakoitsijoiden valinnat ja hankintojen
valmistelu ovat alkaneet. Urakan alueella on aloitettu puuston poisto
tielinjalta. Lisäpohjatutkimukset käynnistyvät maastossa heti viikon
2 alussa.

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Launeen risteyssillan alueella valettiin paalulaatta ja jatkettiin maa- ja
välitukien muotti- ja raudoitustöitä. Nikkilän alikulkukäytävän tukiseinä
saatiin valmiiksi, ja ensi viikolla käynnistellään maankaivua.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Kahden tulevan viikon työt

• Launeen risteyssillalla jatkuu maa- ja välitukien rakentaminen
• Hankaankadun risteyssillalla jatkuvat kannen teline- ja
muottityöt
• Nikkilän alikulkukäytävän tuetun kaivannon kaivutyöt alkavat
• Ei muutoksia liikennejärjestelyihin

•
•
•
•

Johtosiirtojen yhteensovittaminen jatkuu ST-roomissa
Lisäpohjatutkimukset käynnistyvät maastossa
Vesistöjen seurannan palaveri
Siltapuolella valmistellaan hankintoja

Viikon onnistumiset

Viikon onnistumiset

• Jälleen yksi paalulaatta
saatiin valettua

• Johtosiirtojen yhteen
sovittaminen aloitettiin, ja
syntyi uusia, hyviä ideoita
• Projektitoimiston sisustus
työt ovat loppusuoralla
Nikkilän alikulkukäytävän tukiseinä valmistui.

Kuvassa vasemmalta Mika Sojakka, Pekka Nissinen
ja Timo Kinnari suunnitteluratkaisujen parissa.

Hankeosa 1B

LYHYESTI

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Tilannekatsaus
Viime viikolla Launeen koulun vieressä tehtiin melu- ja
tärinämittauksia, joiden avulla selvitettiin mahdollisia
rakentamisesta aiheutuvia haittoja ja niiden vähentämiseksi
tarvittavia toimenpiteitä. Tekniikka-aloilla jatkettiin
suunnittelutöitä.

Tulevan viikon töitä

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä
edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien
167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

• Ensi viikolla Bigroomissa tutustutaan BRE Academyn
CEEQUAL-sertifikaattiin. CEEQUAL on kestävän infra
rakentamisen hallintajärjestelmä, jonka tavoitteena on
edistää kestäviä ratkaisuja suunnittelussa ja urakoinnissa.
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Viikon onnistumiset
• Melu- ja tärinämittaukset
saatiin tehtyä välipäivinä.

Seuraa hanketta
Kuvassa tehdään melu- ja tärinämittausta
Launeen koulun läheisyydessä.

liikennevirasto.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke
twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

