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VIIKKOTIEDOTE

Vt12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3
1. Liipolan ensimmäisen tutkimustunnelin louhinta
on edennyt tietunnelin louhinta vaiheeseen
2. Uusi Hankaankadun alittava kevyenliikenteen
kiertotie saatiin otettua hyvin käyttöön
3. Ensimmäiset paalulaattojen valut käynnistyivät
Okeroisissa
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2018 kevät

mt167 2+2

syksy 2019

Tapaturmataajuus 0,
rakentamisen alusta 428 tapaturmatonta päivää.

mt167 valmis

kesä

2020 lopussa
Vt12 valmis

2021
viimeistelytöitä

2023
viimeinen
päällystekerros

Hankeosa 1A

Hankeosa 1B

Urakoitsija: Destia Oy

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus

Soramäessä ja Tikkakalliontiellä on tällä viikolla ahkeroitu maaleikkausten,
louhepenkereiden ja louhinnan parissa. Patiokallionseudulla tehdään
maaleikkauksia, louhintaa sekä louhepenkereitä.

Tällä viikolla on saatu Orvokkitien maaleikkaukset valmiiksi ja jakavan kerroksen
rakentaminen on aloitettu. Patomäen maanleikkaus- ja läjitystyöt ovat jatkuneet.
Ajokadulla on tehty asfaltin poistoa. Tälle viikolle suunniteltu Ajokadun risteyssillan
paalutustyö siirtyi tulevalle viikolle. Ensimmäisen tutkimustunnelin louhinnat ovat
edenneet tietunnelin louhintavaiheeseen. Toisen tutkimustunnelin louhinnat ovat
jatkuneet. Kujalassa maanleikkaus ja Liipolan tunnelin itäisen suuaukon louhinta ja
poraustyöt ovat käynnissä. Hartwallin vesijohtotyöt ovat jatkuneet.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Paalulaattarakenteita - mukaan lukien paalutusta – tehdään Luhdanjoen
läheisyydessä sekä Okeroisissa. Paalulaattarakenteet tehdään sienilaattoina,
joiden erikoisuus piilee paalun kohdalla olevassa sienirakenteessa. Rakenne
aikaansaadaan uudelleen käytettävän neliskulmaisen kartion muotoisen
sienimuotin sekä sen ympärille tulevan tiivistetyn kiviaineskerroksen avulla.
Sienirakenteella syntyy pohjarakenne, joka keskittää päältä tulevan kuorman
tasaisesti paaluille.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•
•
•

Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja
Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella
Soramäessä ja Nostavantiellä
Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet Soramäessä ja Patiokallion
ympäristössä jatkuvat
Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten maatyöt jatkuvat

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patomäessä maaleikkaus- ja läjitystyöt jatkuvat
Patomäen ajoluiskien kaivuutyöt alkavat
Luhdantaustankadun johtosiirtotyöt alkavat
Launeen koulun alitusputkien teko alkuviikosta
Ajokadun risteyssillan paalutustyöt alkavat (siirtyivät viikolla)
Ajokadun vesijohtotyöt alkavat loppuviikosta
Orvokkitien jakavan kerroksen rakentaminen ja vesijohtotyöt jatkuvat
Tietunnelin ja toisen tutkimustunnelin tunnelilouhinta jatkuvat
Liipolan tunnelin itäisen suuaukon louhinta ja poraustyöt jatkuvat
Paalutustyöt Kujalassa jatkuvat
Vt 4 liikenne pysäytetään tulevan kehätielinjan kohdalla sähkölinjan
purkutöiden ajaksi ke 11.7. ruuhka-ajan ulkopuolella. Pysäytys max. 5 min.

Viikon onnistumiset

Viikon onnistumiset

•

•

Vesijohdon ja jäteveden
siirtotyöt onnistuivat
suunnitellusti Okeroisissa!

Kuvassa sienimuotteja.

Hankkeella suoritettiin
vieraslajikartoitus maastossa.
Haitallisia vieraslajeja
ei käytetä työmaalla
kasvualustana, sillä ne
kilpailevat alkuperäisen
lajiston kanssa.
Vieraslajikartoitus 5.7.2018.

Hankeosa 2

LYHYESTI

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Tällä viikolla töitä on jatkettu sateisessa säässä. Uudenmaankadun etelä
päässä kevyt liikenne siirtyi kulkemaan Hankaankadun risteyssillan alitse,
kun Kyöstilän alikulku suljettiin. Myös Aukeankadulla kevyt liikenne siirtyi
kiertotielle. Pohjoispäässä Launeen alikulkukäytävälle rakennettiin sääsuoja
ja paalulaatan paalutus saatiin valmiiksi. Muualla on tehty raudoitustöitä ja
muotin purkuja.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•
•
•
•
•
•

Kyöstilän alikulkukäytävän ABC:n puoleisen kiertotien rakentaminen
Kangasmäen ja Orimattilankadun alikulkukäytävien raudoitus- ja täyttötyöt
Aukeankadun alikulkukäytävän purkutyöt
Nikkilän alikulkukäytävän muotin tuplaus
Launeen alikulkukäytävän paalulaatan valu ja täyttötyöt
Launeen risteysillan kannen muotin purku ja vesieristystyöt
Tulevana uutena liikennejärjestelynä, Kyöstilän alikulkukäytävän
ABC:n puoleinen kiertotie otetaan käyttöön

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymis
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.
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Viikon onnistumiset
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Seuraa hanketta
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Hankaankadun rakentaminen käynnissä.

twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

