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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
SORAMÄKI

Hankekokonaisuus Top 3
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1. Kujalan eritasoliittymän ramppien asfaltointityöt aloitettiin.
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2. 	Okeroisissa päällystystyöt pääsevät alkamaan ensi viikolla.
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3. Kehäsiltojen koristerimoitusten asentaminen etenee hyvin.
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Turvallisuus
Tapaturmataajuus, kesäkuu: 2,2*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.
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51 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

Soramäen uuden eritasoliittymän alueella on käynnissä valaisinpylväiden ja portaalien
asennustyöt. Soramäen risteyssillalla tehdään viimeistelytöitä, ensi viikolla silta
päästään päällystämään. Takamaalla silta- ja maanrakennustyöt ovat jatkuneet.
Vähäjoen sillalla on käynnissä kaiteiden ja sääsuojan asennus sekä muotin purkutyöt.
Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla raudoitetaan. Okeroisten risteyssillalla
on käynnissä teline- ja muottityöt sekä sillan raudoitustyöt. Okeroisissa on jatkettu
asfalttipohjien tekoa ja päällystystyöt pääsevät alkamaan ensi viikolla. Hankeosan
kaikilla eristetyillä silloilla on nyt valettu suojabetonit kermieristyksen päälle, tällä
viikolla on suojabetonointia tehty Soramäessä ja Okeroisissa kahdella sillalla.

Tällä viikolla on jatkettu Helsingintien kiertotien rakennustöitä. Nikulankadun ja
Porvoonjoentien muutostyöt etenivät päällystysvalmiuteen tällä viikolla, ja Ali-Juhakkalan
sillan muottien purkutyöt jatkuivat. Porvoonjoentiellä on jatkettu kaukolämpöputkien
asennuksia sekä tunnelin ajoratojen jakavan kerroksen rakentamista. Patomäen tunnelilla
on valettu yksi 16 metriä pitkä osa kannesta. Nyt tunnelin kantta on valmiina 61 metriä,
joka on reilu 15 % tunnelin koko mitasta. Ajokadun sillan kiveystyöt jatkuvat vielä ensi
viikon ajan. Liipolan läntisellä suuaukolla on tehty pohjoisen seinämän louhintaa.
Kujalassa murskaus ja mullan seulonta jatkuvat seuraavaan viikkoon. Kujalan risteyssillan
muottityöt valtatien 4 ajoratojen ylle on aloitettu tällä viikolla ja jatkuvat vielä neljä viikkoa.
Sillan kannen raudoitukset etenevät sitä myöten, kun muottia valmistuu.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

• Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan
Matkakeitaan välisellä tieosuudella
etelänpuoleinen ajorata suljettu, käytössä
yksi ajokaista molempiin suuntiin
• Soramäen kiertoliittymästä Tampereen
suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50 km/h,
kaistajärjestelyjä, viikolla 30 alueella otetaan
käyttöön työnaikaiset liikennevalot
• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa

• Louhintoja valtatien 4 varrella – kiertotie
käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min
pysäytyksiä
• Patomäen länsipään avo-osuuden maaleikkaukset sekä tunnelin muotti- ja raudoitustyöt
• Patomäen tunnelin laitetilojen väliset
telematiikkaputkitukset jatkuvat
• Porvoonjoentien kaukolämpöputkien
asennus jatkuu
• Launeella jatkuu louherakenteen teko

Ala-Okeroisten sillalla käynnissä suojabetonin valu.

• Soramäen eritasoliittymän alueella
viimeistelytöitä mm. kaiteiden, portaalien
ja liikennemerkkien asennusta
• Louhintatyöt käynnissä Takamaan alueella
• Okeroisten risteyssillalla kannen teline-,
muotti- ja raudoitustyöt käynnissä
• Valaistus-, telematiikka- ja
maanrakennustyöt ovat käynnissä koko
hankealueella

VIIKON ONNISTUMISET:
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Hankeosan kaikilla
eristetyillä silloilla
suojabetonit
valettu.

Kujalan
eritasoliittymän
ramppien
asfaltointityöt
aloitettiin.

• Ajokadun luiskien multaus alkaa ja
kiveystyöt jatkuvat
• Kalliotunnelissa jatketaan tunnelin
laitetilan pohjatöitä
• Liipolassa välitunnelin betonirakenteen
tekeminen jatkuu
• Kujalassa jatkuvat murskaustyöt ja
eritasoliittymän rakentaminen
• Lotilan risteyssillan varustelu alkaa
• Siltojen vesieristyksiä

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Uudenmaankadulla viimeistelytyöt jatkuvat. Päällystykset jatkuivat yötöinä kohti
keskustaa. Tulevalla viikolla työlistalla on Aukeankadun liittymä. Aukeankadun
risteyksessä liikennevalot ovat käyttöönottovalmiudessa, kun risteyksen
päällystykset saadaan tehtyä. Viimeistelytöinä on edelleen jatkettu myös mm.
kiveystöitä ja vihertöitä. Hankaankadulla on tehty autoliikkeiden uutta liittymää.
Pientä jobinpostia kuuluu Hankaankadun risteyssillalta, jossa joudutaan korjaamaan
pientä vesieristeeseen liittyvää ongelmaa.

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
• Aukeankadun risteyksessä liikennevalojen
käyttöönotto
• Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia
ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhkaaikojen ulkopuolella
• Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja
pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie Ajokadun
kautta.
• Hankaankadulla autoliikkeiden uuden
liittymän teko

Uudenmaankadun alittaviin kehäsiltoihin asennetaan
koristerimoitukset.

•
•
•
•

Päällystystyöt
Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
Vihertyöt
Hulevesipumppaamojen ja -linjojen
viimeistelyt ja käyttöönotto
• Alikulkukäytävien ja kävelyn ja
pyöräilyn väylien viimeistelytöitä
• Valaistuksen asennusta
• Bussipysäkkinen katosten asennus
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