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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
SORAMÄKI
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1. 	Yleisötilaisuudet kiinnostivat asukkaita
2. 	Kehätien päällystystyöt alkoivat Soramäessä
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Destia Oy

Osa 1B, Allianssi,
Skanska & Pöyry
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3. 	Uudenmaankadulla saatiin viimeiset
vedeneristystyöt valmiiksi
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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.
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JOUTJÄRVI

90 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

Päällystystyöt on aloitettu Soramäessä, eli valmista pintaa alkaa pikkuhiljaa tulemaan.
Valtatien 12 varrella hankeosan ensimmäiset meluesteet on asennettu ja viimeistelytyöt
alueella jatkuvat. Soramäen risteyssillalla jatketaan telineen ja muotin purkutöitä.
Takamaalla tehdään silta- ja maanrakennustöitä ja paalulaatan raudoitustyöt sekä
pohjien teot ovat käynnissä. Vähäjoen sillan kannen raudoitustyöt ja päädyn muottityöt
ovat käynnissä. Luhdanjoen sillalla tehdään teräsrakenteen kasausta sekä muottitöitä ja
Okeroisten risteyssillan telinetyöt ovat alkaneet. Porvoonjoen silloista toisen sillan muottia
puretaan ja toisella sillalla ovat raudoitustyöt sekä sillan päätyjen tuplaustyöt käynnissä.
Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella.

Tällä viikolla tapasimme asukkaita hankkeen asukastilaisuudessa Liipolassa. Nikulan
eritasoliittymässä on jatkettu maaleikkauksia ja louherakenteiden tekoa sekä tehty
kaukolämmön työnaikaista siirtoa. Ali-Juhakkalan sillalla on ollut käynnissä muottityöt
ja Patomäen tunnelilla jatkuvat seinien ja anturoiden rakentaminen. Paskurinojan sillan
luona on tehty anturapohjia. Launeella maaleikkauksia pohjavesikaukalon kohdalla ja
ensi viikolla aloitetaan ponttaustyöt. Liipolan välitunnelilla on lastattu louhetta ja tehty
anturoiden vierustäyttöjä ja holvimuottia. Tunnelin läntisellä suuaukolla on louhittu ja
tehty maaleikkaustöitä. Valtatien 4 varrella on jatkettu hyvin edenneitä louhintatöitä
sekä siltojen korjausta. Kujalassa jatkuvat ramppien ja siltojen rakentaminen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

•	Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja
Okeroisissa
•	Soramäen kiertoliittymästä Tampereen
suuntaan nopeusrajoitus 50km/h ja
kaistajärjestelyjä
•	Päällystystyöt jatkuvat Soramäessä
•	Valaistus-, telematiikka- ja maan
rakennustyöt ovat käynnissä koko
hankealueella

Päällystystyöt aloitettu Soramäessä.

•	Paalulaatan rakennustyöt Takamaalla
•	Luhdanjoen sillalla teräsrakenteen
kasausta ja muottitöitä
•	Okeroisten risteyssillalla kannen
telinetyöt käynnissä

•	Louhintoja valtatien 4 varrella –
kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä
enintään 8 min pysäytyksiä
•	Ponttaustyöt pohjavesikaukalon
kohdalla
•	Nikulan eritasoliittymässä maa
leikkaus- ja louherakennetyöt
•	Ali-Juhakkalan sillan kannen muottija raudoitustyöt

VIIKON ONNISTUMISET:

VIIKON ONNISTUMISET:

Päällystystyöt
aloitettu suunnitellun
aikataulun mukaisesti.

Louhintatyöt
sujuvat hyvin
valtatien 4 varrella.

•	Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	Maaleikkauksien teko Launeella
•	Avolouhinta ja poraustyöt Liipolan
tunnelin läntisellä suuaukolla
•	Liipolan välitunnelilla anturapohjien
rakentaminen
•	Pipon alikulkusillan muotin purku
•	Lepolan ylikulkusillalla vesipiikkaus

Louhintatyömaa valtatien 4 varrella

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Aukeankadun alikulkukäytävällä saatiin vedeneristystyöt valmiiksi, ja samalla
valmistuivat urakan kaikki vedeneristykset. Tällä viikolla jatkettiin luiskien viimeistely
töitä ja tehtiin kiveyksiä. Lisäksi viikon aikana jatkettiin sadevesilinjojen rakentamista.

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.

Venetsian ylikulkusillan kohdalla otetaan ensi viikolla jalankulun ja pyöräilyn väylällä
käyttöön lyhyt kiertotie vanhan väylän leventämisen vuoksi.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	Yksittäisiä liikennettä haittaavia
kaistojen sulkemisia ja liikenteen
pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen
ulkopuolella
•	Aukeankadun työnaikaisen
kiertoliittymän luona asfaltointia
•	Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
•	Luiskien viimeistelyt

Uudenmaankatua Venetsian sillalta pohjoiseen

•	Vihertyöt jatkuvat
•	Hulevesilinjojen rakentaminen,
hulevesipumppaamojen
viimeistelyt
•	Alikulkukäytävien viimeistelytöitä
•	Siltojen valaisimien asennus
•	Kaiteiden asennustyöt

Lisätiedot

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

VIIKON ONNISTUMISET:

Viimeiset
vedeneristystyöt
on saatu tehtyä.

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Seuraa hanketta

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

