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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
SORAMÄKI

Hankekokonaisuus Top 3
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1+1 kaistaa

1. 	Valtatien 4 ylittävän Lotilan risteyssillan muotin purkutyöt
ovat edenneet onnistuneesti

Osa 1A, ST-urakka,
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Osa 1B, Allianssi,
Skanska & Pöyry
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2. 	Luhdanjoen sillan tunkkaus lähestyy jo Nostavantietä
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3. 	Työmaalla vietetään ensi viikolla turvallisuusviikkoa
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Osa 2, Kokonaisurakka,
Suomen Maastorakentajat Oy

2+2 kaistaa
RENKOMÄKI

394

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, huhtikuu: 1,3*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018
2019
2020

kehätien
rakentaminen alkaa

2018 kevät

mt167 2+2
Vt 4–Aukeankatu välillä

2019

76 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*	Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat,
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,
Hollola, ST-urakka

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,
Lahti, Allianssi

Urakoitsija: Destia Oy

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus

Työt etenevät suotuisissa sääolosuhteissa. Soramäen ja Takamaan alueella olevilla
silloilla on käynnissä teline- ja muottityöt sekä muutamalla sillalla muotin purkutöitä.
Takamaan paalulaatalla raudoitetaan, muotoillaan pohjia ja paalutetaan, paalutustyöt
valmistuvat ensi viikolla. Vähäjoen sillan kannella raudoitetaan ja Luhdanjoen sillalla
tehdään teräsrakenteen muottipukitusta. Okeroisissa työt ovat käynnissä kolmella
sillalla ja risteyssillan paalujen valaminen on käynnissä. Porvoonjoen toisen sillan muottia
puretaan ja toisen sillan raudoitustyöt ovat käynnissä. Valaistus- ja telematiikkatyöt
sekä maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella.

Valtatiellä 4 on tehty yöaikaan Lotilan risteyssillan telineen purkutöitä. Töitä jatketaan
vielä tulevan viikon maanantain ja tiistain välisenä yönä. Nikulan eritasoliittymässä on
aloitettu maaleikkaustyöt ja Patomäessä on jatkettu tunnelin rakentamista. Paskurin
ojan sillalla on tehty paalutustöitä, jotka saadaan valmiiksi ensi viikolla. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla on louhittu suuaukkoa leveämmäksi, välitunnelilla on käynnissä anturapohjien ja antureiden rakentaminen. Kujalan eritasoliittymässä on rakennettu telematiikkaa ja siltoja sekä paalulaattoja. Valtatien 4 varressa jatkui louhinta.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

•	Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja
Okeroisissa
•	Melukivien asennus aloitetaan valtatien
12 varrella, mistä johtuen Soramäen
kiertoliittymästä Tampereen suuntaan
on alennettu nopeusrajoitus 50km/h,
kaistajärjestelyjä sekä liikenteenpysäy
tyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella
•	Valaistus- ja telematiikkatyöt sekä
maanrakennustyöt ovat käynnissä
koko hankealueella, asfalttipohjan

•	Valtatiellä 4 Lotilan risteyssillan
telineen purkutyöt maanantain ja
tiistaina välisenä yönä. Työnaikainen
kiertoreitti käytössä ja lyhytkestoisia
pysäytyksiä.
•	Louhintoja valtatien 4 varrella –
kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä
enintään 8 minuutin pysäytyksiä
•	Nikulan eritasoliittymässä
maaleikkaustyöt

Nostavantien läheisyydessä sijaitsevan
Luhdanjoen sillan tunkkaus etenee.

teko aloitetaan Soramäessä
•	Takamaalla paalutustyöt sekä paalu
laatan rakentaminen käynnissä
•	Okeroisten risteyssillan paalujen
valaminen
•	Luhdanjoen sillan teräsrakenteen
muottityöt
•	Vähäjoen sillan raudoitustyöt
•	Soramäen risteyssillalla siirtymä
laatan betonointia

VIIKON ONNISTUMISET:

VIIKON ONNISTUMISET:

Luhdanjoen sillan
teräsrakenteesta
2/3 siirretty.

Lotilan risteyssillan
telineen purkutyöt.

•	Ali-Juhakkalan sillankannen muottityöt
•	Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	Paskurinojan sillan paalutustyöt
•	Maaleikkaukset Sokeritopanpolun
ja pohjavesikaukalon kohdalla
•	Liipolan tunnelin louhinta ja
avolouhinta läntisellä suuaukolla
•	Liipolan välitunnelilla anturien
rakentaminen

Valtatien 4 ylittävä Lotilan risteyssilta.

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Työt jatkuivat useassa kohtaa Uudenmaankadun varrella. Viikon aikana jatkettiin
luiskien muotoilua, vihertöitä, kiveystöitä ja sadevesilinjojen rakentamista.
Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä tehtiin muutoksia Aukeankadun kiertoliittymään.
Kiertoliittymän eteläinen haara siirtyi Uudenmaankadun itälaitaan, ja Aukeankadun
alikulkukäytävän läntinen puoli saatiin työn alle vesieristystä varten.

Vt 12 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. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	Yksittäisiä liikennettä haittaavia
kaistojen sulkemisia ja liikenteen
pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen
ulkopuolella
•	Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
•	Vihertyöt ja niiden valmistelu sekä
keskisaarekkeen täytöt jatkuvat

Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla
liikenne kulkee uudella reitillään

•	Hulevesilinjoja rakennetaan
useammassa kohteessa
•	Alikulkukäytävien viimeistelytöitä
•	Siltojen valaisimien asennus
•	Aukeankadun alikulkukäytävällä
kannen kuivaaminen vedeneristystä
varten
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Aukeankadulla
vedeneristystyöt
etenevät.
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