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Vt12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3
1. Uudenmaankadun vanhojen alikulkukäytävien
purkutyöt saatiin valmiiksi
2. Luhdantaustankadun kevyenliikenteen
kiertotie valmistui
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Hankeosa 1A

Hankeosa 1B

Urakoitsija: Destia Oy

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Tikkakalliontien alueella on tehty maaleikkausta ja penkereitä.
Luhdanjoen alueella on paalutettu, tehty maaleikkausta ja louhepenkereitä
ja Patiokallionalueella on siirretty louhetta ja tehty Vähäjoen ylikulkusillan
perustusten töitä.

Tällä viikolla Ajokadun risteyssillan paalutustyöt on saatu valmiiksi ja
Luhdantaustankadun kevyenliikenteen kiertotien pohjat on valmisteltu viikonlopun
asfaltointia varten. Patomäen tunnelin maatyöt ovat jatkuneet suunnitellusti ja
seuraavalla viikolla pääsemme aloittamaan kaivannon tuentojen rakentamisen.
Liipolassa tunnelilouhinnat ovat edenneet suunnitellusti.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Asfaltointityöt ovat alkaneet ensi viikolla käyttöön otettavan kiertotien
päällystyksellä Okeroisissa. Kiertotien ollessa käytössä, saadaan paalutus sekä
monet muut työvaiheet laajennettua nykyisen Ala-Okeroistentien kohdalle.
Tällä viikolla Okeroisissa onkin paalutettu useassa kohdassa, ja lisäksi alueella
ovat jatkuneet maaleikkaukset sekä louhepenkereiden rakentaminen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•
•
•
•

Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja
Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
Maanantaina 23.7.2018 otetaan käyttöön lyhyt ajoneuvoliikenteen kiertotie
Okeroisissa
Soramäessä ja Nostavantiellä tehdään louhintoihin liittyviä liikenteen
pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella
Tikkakalliontien ja Nostavantien läheisyydessä sekä Patiokallion ympäristössä
jatkuvat louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden rakentaminen
Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten rakentaminen jatkuu

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•
•
•
•

Nikulan alueella aloitetaan maaleikkaukset
Maakaasuputkien kaivuutyöt ja johtojensiirtotyöt jatkuvat Patomäessä
Patomäen kaivannon tuentatyöt aloitetaan
Orvokkitien jakavan kerroksen rakentaminen jatkuu
Launeen koulun alueella alkaa väliaikaisen kevyenliikenteen väylän
rakentaminen
Ajokadun risteyssillan anturoiden teko alkaa
Liipolan tunnelin itäisen suuaukon ja toisen tutkimustunnelin louhinnat jatkuvat
Liipolan välitunnelin kevennyskaivuut alkavat
Maanantaina 23.7. Luhdantaustankatu ja torstaina 26.7. Apilakatu suljetaan
ajoneuvoliikenteeltä ja kevyenliikenteen kiertotiet otetaan käyttöön.

•
•
•
•

Viikon onnistumiset

Viikon onnistumiset

•

•

Okeroisten kiertotie on valmis!

Kuvassa juuri päällystetty Okeroisten kiertotie.

Luhdantaustankadun
väliaikaisen kevyenliikenteen
tien valmistuminen.

Luhdantaustankadun kevyenliikenteen kiertotien pohjat
valmiina asfaltointia varten.

Hankeosa 2

LYHYESTI

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

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Tilannekatsaus
Tällä viikolla on jatkettu työskentelyä helteisessä säässä töiden keskittyessä
uusien jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien rakentamiseen ja viimeisten urakassa
uusittavien alikulkukäytävien purkuun. Kuluneen viikon aikana on otettu
käyttöön muutamia uusia kiertoteitä. Muualla urakka-alueella on tehty uusien
alikulkukäytävien raudoitus- ja ympärystäyttötöitä. Nikkilän alikulkukäytävä
betonoitiin ja Launeen alikulkukäytävän sääsuoja purettiin, kun silta saatiin
vesieristettyä.

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

Kyöstilän alikulkukäytävän kaivu- ja paalutustyöt alkavat
Kangasmäen alikulkukäytävän kehän muotin tuplaus alkaa
Orimattilankadun alikulkukäytävän täyttö- ja putkitustyöt alkavat
Aukeankadun alikulkukäytävän kaivutyöt alkavat
Nikkilän alikulkukäytävän muotin purku
Launeen alikulkukäytävän betonirakenteen ulkopuolelle tehtävät
maatäyttötyöt jatkuvat
Launeen risteysillan maatukien valua ja vesieristystöitä
Lisäksi keskitytään uusien kevyenliikenteenväylien rakentamiseen

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.
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Viikon onnistumiset
•
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Kaikki Uudenmaankadun
vanhojen alikulkukäytävien
purkutyöt saatiin valmiiksi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke

Purettu Aukeankadun alikulkukäytävä ja kiertotiet.

twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

