38
vko 28 2018
nro

VIIKKOTIEDOTE

Vt12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3
1. Uudenmaankadun liikenne on sujunut 		
jouhevasti lukuisista muutoksista huolimatta
2. Ajokadun risteyssillan paalutus alkoi
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Hankeosa 1A

Hankeosa 1B

Urakoitsija: Destia Oy

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus

Tällä viikolla töiden painopiste on ollut Okeroisten päässä. Paalutuksia ja
paalulaattarakenteita on tehty kovalla tahdilla, ja lisäksi Okeroisten päässä on
käynnissä vesihuoltotöiden viimeistelyt.

Tällä viikolla Ajokadun risteyssillan paalutustyöt aloitettiin. Patomäen
maanleikkaus- ja läjitystyöt ovat edenneet siihen pisteeseen, että tunnelin
pontitustyöt päästään aloittamaan ensi viikon keskiviikkona. Patomäen
maakaasuputkien hitsaustyöt valmistuivat tällä viikolla ja kaivuutyöt alkavat ensi
viikolla. Louhintoja on jatkettu liikennetunnelin, toisen tutkimustunnelin ja Liipolan
tunnelin itäisen suuaukon osalta. Luhdantaustankadun johtosiirtotyöt jatkuvat
vielä seuraavat kaksi viikkoa.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Nostavantien ympäristössä on paalutettu ja tehty paalulaattaa, leikattu
maata ja louhittu kalliota. Patiokallion läheisyydessä on valettu porapaaluja
jotka tulevat olemaan Vähäjoen ylikulkusillan anturoiden perustuksina.
Tikkakalliontien läheisyydessä maarakennustyöt etenevät rivakasti
maaleikkauksen, louhepenkereiden ja kallion louhinnan osalta.

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 jatkuvat Tikkakalliontien
läheisyydessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten töitä

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

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

Patomäen tunnelin länsipään pontitustyöt alkavat ensi viikolla
Maakaasuputkien kaivuutyöt Patomäessä
Luhdantaustankadun johtosiirtotyöt jatkuvat
Ajokadun risteyssillan paalutustyöt jatkuvat
Liipolan ja Nikkilän alueen läjitysalueiden puustonpoisto jatkuu
Orvokkitien jakavan kerroksen rakentaminen jatkuu
Orvokkitien sadevesiviemärin asennus tehdään seuraavalla viikolla
Liipolan tunnelin itäisen suuaukon louhinta ja poraustyöt jatkuvat
Vt 4 alueella työmaan aikaisten pysyvien liikennejärjestelyjen
rakentaminen ja työmaataulujen asentaminen alkaa

Viikon onnistumiset

Viikon onnistumiset

•

•

Työmaalla ei ole sattunut
yhtään poissaoloon johtanutta
tapaturmaa, työtunteja
työmaalla on tehty noin
70 000!

Kuvassa betonointityötä Okeroisissa.

Kevyenliikenteenväylän
alikulkuputki Launeen
koululta pohjoiseen
Apilakadun suuntaan on saatu
paikoilleen.

Nikkilän kevyenliikenteen väylän alitusputki 12.7.2018.

Hankeosa 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus
Tällä viikolla on ollut runsaasti uusia liikennejärjestelyjä koko työmaa-alueella.
Liikenne on siirretty osin kulkemaan uutta ajorataa pitkin, jotta vanhan
ajoradan parannustoimenpiteet saadaan tehtyä. Lisäksi on otettu käyttöön
kiertoteitä alikulkujen uusimisen vuoksi. Aukeankadun alikulkukäytävällä
aloitettiin vanhan sillan purku. Launeella valettiin viimeinen paalulaatta.

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

Kyöstilän alikulkukäytävän purku ja länsipuolen kiertotien käyttöönotto
Kangasmäen alikulkukäytävän raudoitus
Aukeankadun alikulkukäytävän purku
Nikkilän alikulkukäytävän valu
Launeen alikulkukäytävän täyttö- ja vesieristystyöt
Launeen risteyssillan vesieristystyöt
Tulevana uutena liikennejärjestelynä etelään kulkeva liikenne siirretään
Kyöstilän alikulun kohdalla kiertotielle

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
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.

Lisätiedot

Viikon onnistumiset
•

Uudenmaankadulla otettiin uutta ajorataa käyttöön!

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi
Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke

Uutta ajorataa otettiin käyttöön.

twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

