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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
SORAMÄKI

Hankekokonaisuus Top 3

Nykyinen
Vt 12

HOLLOLA
1+1 kaistaa

1. 	Hollolan päässä 2/3 urakan betonimäärästä on valettu.

LAHTI

Osa 1A, ST-urakka,
Destia Oy

Osa 1B, Allianssi,
Skanska & Pöyry

NOSTAVA

2. 	Orvokkitien meluvalli valmistumassa.

OKEROIN
OKEROINEN

3. 	Uudenmaankadun viimeistelytyöt venyvät alkusyksyyn.
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Osa 2, Kokonaisurakka,
Suomen Maastorakentajat Oy

2+2 kaistaa
RENKOMÄKI

395

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, toukokuu: 2,3*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.
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30 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*	Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat,
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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viimeinen
päällystekerros

Nykyinen
Vt 12
Vt 4
rakennetaan
lisäkaistat

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

Kesäkuussa tehtiin hankeosan oma ennätys kuukauden aikana valetuissa betoneissa.
Betonia valettiin siltoihin ja paalulaattoihin yli 3200m3. Valtatien 12 varrella Tampereen
pään meluesteen viimeistelytyöt tien puolelta valmistuivat. Soramäen risteyssillalla liikuntasaumalaitteen raudoitus ja asennustyöt jatkuvat. Sillalla on käynnissä myös vesieristeiden
tekeminen teltan suojassa. Soramäessä tien päällystystyöt ovat taas käynnissä. Takamaalla
silta- ja maanrakennustyöt sekä paalulaatan raudoitustyöt ovat käynnissä. Vähäjoen sillalla
jatkettu sillan kannen valun jälkihoitoa. Patiokallion kallioleikkauksesta on ajettu louhetta
tien penkereisiin Okeroisiin. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla raudoitustyöt ovat
täydessä vauhdissa ja Okeroisten risteyssillan telinetyöt ovat jo loppusuoralla. Valaistus-,
telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella.

Tällä viikolla Nikulan eritasoliittymässä on rakennettu muun muassa meluvallia, tehty
Kukonkosken sillan maatöitä sekä valtatien 12 maaleikkauksia. Ali-Juhakkalan sillalla
on ollut käynnissä muotin purku. Patomäessä tunnelin rakentaminen etenee. Istutuksiin
käytettävän kasvualustan tekeminen Starkin vieressä päättyy tällä viikolla ja mullan
seulonta siirtyy Kujalan eritasoliittymään. Orvokkitien vallin muotoilu ja kiveystyöt
ovat edenneet hienosti ja kiveystöitä aloitettu myös Ajokadulla. Liipolan tunnelissa
työt jatkuvat ja läntisellä suuaukolla on lastattu louhetta, tehty massanvaihtoa sekä
anturapohjia. Itäisellä suuaukolla aloitettiin kiviaineksen murskaus. Huovilanmäen
risteyssillalla on rakennettu telttaa ja Kujalan risteys- ja ylikulkusillalla on ollut
käynnissä vesipiikkaus.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

sillalla ja Ala-Okeroisten sillalla kansien
•	Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan Matkapintarakennetyöt käynnissä
keitaan välisellä tieosuudella etelän
•	Okeroisten risteyssillalla kannen telinepuoleinen ajorata suljettu, käytössä yksi
ja muottityöt loppusuoralla ja kannen
ajokaista molempiin suuntiin
raudoitustyöt alkavat
•	Soramäen uuden tielinjauksen päällys
•	Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustystyöt jatkuvat ja kiertoliittymästä
työt ovat käynnissä koko hankealueella,
Tampereen suuntaan alennettu nopeusSoramäessä valaisinpylväiden asennukset
rajoitus 50km/h ja kaistajärjestelyjä
alkavat loppuviikolla
•	Soramäen risteyssillalla, Porvoonjoen

•	Louhintoja valtatien 4 varrella –
kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä
enintään 8 min pysäytyksiä
•	Ali-Juhakkalan sillan toisen kannen valu
•	Nikulan eritasoliittymässä käynnissä
maaleikkaus- ja louherakennetyöt sekä
kuivatuksen rakentaminen

Telttailukesä kuumimmillaan Soramäessä.

VIIKON ONNISTUMISET:

VIIKON ONNISTUMISET:

2/3 hankeosan
betonimäärästä
valettu.

Orvokkitien vallin
rakentaminen sujuu
hyvin.

•	Orvokkitiellä ja ajokadulla kiveyksien teko
ja luiskien muotoilu
•	Kujalan eritasoliittymässä ramppien,
Vanhanradankadun ja siltojen rakennustyöt
•	Mullan seulonta alkaa Kujalan eritasoliittymässä
•	Telematiikan rakentaminen valtatiellä 4

Kuvassa Orvokkitien valli.

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Uudenmaankadulla viimeistelytyöt jatkuvat, mutta valmistuminen on viivästynyt
alkuperäisestä aikataulusta alkusyksyyn. Risteysalueiden viimeistelytöitä aloitettiin
jyrsimällä vanhoja asfaltteja. Kesän aikana kaikilla risteysalueilla tehdään tasauksen
muutoksia ja uudet asfalttikerrokset Liikennevalojen asennustyöt ovat jatkuneet
Aukeankadun risteyksessä. Kiveystöitä on jatkettu alikuluissa, ja istutukset ovat
täydentyneet pensailla. Hulevesipumppaamoihin liittyvät viimeistelyt jatkuvat.
Luiskien viimeistelyä on tehty myös Hankaankadulla.

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
•	Liikennettä haittaavia kaistojen
sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä
pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
•	Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn
ja pyöräilyn väylä suljetaan, kiertotie
Ajokadun kautta.
•	Hankaankadulla aloitetaan autoliikkei
den uuden liittymän teko
•	Päällystystöitä risteysalueilla

Tukimuuria Patomäen alikulkukäytävän kohdalla.

•	Aukeankadun kohdalla liikennevalojen
valmistelevia töitä
•	Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
•	Luiskien viimeistelyt, vihertyöt
•	Hulevesipumppaamojen ja -linjojen
viimeistelyt
•	Alikulkukäytävien ja kävelyn ja
pyöräilyn väylien viimeistelytöitä
•	Valaistuksen asennusta
•	Bussipysäkkien viimeistelyä
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