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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
SORAMÄKI

Hankekokonaisuus Top 3

HOLLOLA

Nykyinen
Vt 12

1. 	Hankekokonaisuuden alueella on tapahtunut hankkeen
toinen työtapaturma, jonka seurauksena työntekijä
loukkasi jalkansa. Työtapaturmasta aiheutuu arviolta
kahden kuukauden poissaolo.
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3. 	Lahden pään työmaalla pidettiin naapuritilaisuudet.
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Turvallisuus
Tapaturmataajuus, toukokuu: 2,3*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.
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2. 	Luhdanjoen sillan teräsrakenne on siirretty paikalleen.
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Osa 1B, Allianssi,
Skanska & Pöyry

9 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

Valtatien 12 varrella meluesteen viimeistelytyöt jatkuvat. Soramäen risteyssillalla
telineen ja muotin purkutyöt sekä sääsuojan kasaaminen on alkanut. Takamaalla
silta- ja maanrakennustyöt sekä paalulaatan raudoitus ja pohjien teot ovat käynnissä
ja Vähäjoen sillalla valmistaudutaan ensi viikon valuun. Nostavantien ylittävän
Luhdanjoen sillan teräsrakenne tunkattiin onnistuneesti paikalleen. Okeroisten
risteyssillalla telinetyöt jatkuvat. Porvoonjoen silloista toinen saatiin tällä viikolla
valettua ja toisen sillan alla olevaa työsiltaa puretaan. Valaistus-, telematiikka- ja
maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella.

Tällä viikolla järjestettiin asukastilaisuudet työmaan lähinaapureille Nikkilässä
ja Patomäessä. Suunnitelmakarttojen äärellä keskusteltiin käynnissä olevista
rakennustöistä ja niiden etenemisestä. Kiinnostusta herätti muun muassa Liipolan
ulkoilureittiyhteydet sekä maisemointityöt. Nikulan eritasoliittymässä tehtiin
viikolla maaleikkaus- ja louherakennetöitä sekä Ali-Juhakkalan sillan raudoitusja muottitöitä. Patomäessä on jatkunut tunnelin rakentaminen. Launeella on
rakennettu hulevesilinjaa sekä kaukaloa ja kasvualustan teko on aloitettu työmaaalueella Starkin vieressä. Orvokkitiellä alkoivat kiveystyöt ja maavallin luiskien
muotoilu. Liipolan tunnelissa aloitettiin erikoisrakenteen louhinta ja välitunnelilla
on tehty holvimuottia.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan
Matkakeitaan välisellä tieosuudella
liikennejärjestelyt muuttuvat, etelänpuoleinen ajorata suljetaan ja liikenne
siirretään kulkemaan pohjoisenpuolei
selle ajoradalle, käytössä on yksi
ajokaista molempiin suuntiin
•	Soramäen kiertoliittymästä Tampereen
suuntaan alennettu nopeusrajoitus
50km/h ja kaistajärjestelyjä

Nostavantien ylittävän Luhdanjoen sillan
teräsrakenne tunkattu paikalleen.

•	Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja
Okeroisissa
•	Soramäen risteyssillalla sääsuojan
kasaaminen
•	Vähäjoen sillan kannen betonointi
•	Okeroisten risteyssillalla kannen
telinetyöt käynnissä
•	Valaistus-, telematiikka- ja maan
rakennustyöt ovat käynnissä koko
hankealueella

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	Louhintoja valtatien 4 varrella –
kiertotie käytössä, louhintoihin liitty
viä enintään 8 min pysäytyksiä
•	Nikulan eritasoliittymässä
maaleikkaus- ja louherakennetyöt
•	Patomäen tunnelin rakennustyöt
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Luhdanjoen sillan
teräsrakenne
tunkattu paikalleen.

Työmaan asukas
tilaisuudet.

•	Orvokkitien kiveyksien teko ja
maavallin luiskien muotoilu
•	Liipolan välitunnelin rakennustyöt
•	Kujalan eritasoliittymässä ramppien,
Vanhanradankadun ja siltojen raken
nustyöt

Asukastilaisuus Launeen koululla.

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Uudenmaankadun ilme muuttuu katumaisemmaksi viimeistelytöiden edetessä.
Tällä viikolla aloitettiin puiden istutukset keskisaarekkeeseen. Puiden alaosassa
oleva säkki auttaa kastelussa puiden kasvuunlähtövaiheessa.

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.

Kiveystyöt ovat edenneet Uudenmaankadulla ja Hankaankadulla, alikulkujen
noppakiveystyöt aloitettiin Orimattilankadun alikulusta. Keskeneräisille jalankulun
ja pyöräilyn väylille on tehty kerrosrakenteita. Aukeankadun työnaikaisen kierto
liittymän ajosuuntia muutettiin alkuviikosta, ja yötöinä kohdassa on tehty tulevien
liikennevalojen suojaputkituksia. Uudenmaankadulla on lisäksi viimeistelty tiekaiteita.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	Renkomäen ABC:n risteyksessä kaista
järjestelyjä työvaiheiden mukaan
•	Yksittäisiä liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
•	Venetsian ylikulkusillan eteläpuolella
lyhyt kiertotie jalankulun ja pyöräilyn
väylällä
•	Aukeankadun kohdalla liikennevalojen
valmistelevia töitä
Uudenmaankadulla viimeistellään tiekaiteita.

•	Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
•	Luiskien viimeistelyt
•	Vihertyöt jatkuvat mullan levityksellä
ja istutuksilla
•	Hulevesipumppaamojen viimeistelyt
•	Alikulkukäytävien viimeistelytöitä
•	Kaiteiden asennustyöt
•	Jalankulun ja pyöräilyn väylien
rakennekerrosten teko

Lisätiedot

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
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Istutustyöt
on aloitettu.
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Seuraa hanketta

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

