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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
SORAMÄKI

Hankekokonaisuus Top 3

Nykyinen
Vt 12

HOLLOLA
1+1 kaistaa

1. Hankekokonaisuuden alueella on tapahtunut kolmas
työtapaturma, jonka seurauksena työntekijä sai aivotärähdyksen.
Työtapaturmasta aiheutuu arviolta kolmen päivän poissaolo.

LAHTI

Osa 1A, ST-urakka,
Destia Oy

Osa 1B, Allianssi,
Skanska & Pöyry

NOSTAVA
OKEROIN
OKEROINEN

2. 	Kehätien asfaltoinnit etenevät.

Laaksosillat:
217220
m m
Vähäjoki n.
273
mm
Luhdanjoki n.
270

3. Patomäen betonitunnelille saatu jälleen yksi holvi valettua.

NIKULA
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PATOMÄKI
Mt 167
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Osa 2, Kokonaisurakka,
Suomen Maastorakentajat Oy

2+2 kaistaa
RENKOMÄKI

403

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, kesäkuu: 3,2*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.
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2 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 jatkettu asfaltointeja, ja eritasoliittymän
alueella tehdään viimeistelyjä, kuten kiveys- ja vihertöitä. Myös eritasoliittymän alueelle
tehtävien opastusmerkkien ja valaisinten asennukset alkavat olla loppusuoralla. Hirvikalliolla ja Takamaalla silta- ja maanrakennustyöt ovat jatkuneet ja Nostavan risteyssillan
rakentamistyöt on aloitettu. Vähäjoen sillalla on sääsuojan asennus lähes valmis ja sillan
vesieristystyöt saadaan pian alkuun. Sillan alapuolella puretaan muottia ja sillan maisemointityöt on aloitettu. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla raudoitusta viimeistellään ja valuun valmistautuminen on käynnissä. Okeroisten alueella on ensimmäiset asfaltit
tehty suunnitellusti ja siltojen rakentaminen jatkuu. Okeroisten risteyssillalla ovat teline- ja
muottityöt sekä sillan raudoitustyöt täydessä vauhdissa, muilla eritasoliittymän alueen
silloilla tehdään pintarakenteita ja varusteluita.

Ali-Juhakkalan sillan ympärillä on Helsingintien kiertotien rakentaminen täydessä
vauhdissa. Sillalla ovat käynnissä eristystyöt ja väylillä päällysrakenne- ja
varustelutyöt. Patomäen tunnelin länsipäässä ovat maaleikkaustyöt käynnissä
tielinjalla ja jätevesialtaalla. Patomäen tunnelilla valettiin keskiviikkona jälleen yksi
16 m pitkä osa tunnelin kannesta. Launeella on tehty louherakennetta ja valmisteltu
pohjavesisuojausrakenteita. Ajokadun sillan luiskien multaustyöt jatkuvat ensi viikolle.
Liipolan betonitunnelilla on tähän mennessä valettu kaksi 16 metrin pituista tunnelin osaa.
Kujalassa murskaus on saatu tältä osin tehtyä, kun taas mullan seulonta jatkuu vielä ensi
viikkoon. Kujalan risteyssillan muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

• Louhintoja valtatien 4 varrella – kiertotie
käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min
pysäytyksiä
• Patomäen länsipään avo-osuuden maaleikkaukset sekä tunnelin muotti- ja raudoitustyöt
• Nikulassa paalutetaan ja aloitetaan kantavien
kerrosten teko
• Lepolan läntisenpuolen ylikulkusillan siltaelementtien asennus
• Orvokkitien luiskien multaukset jatkuvat
ensi viikolla

• Launeella pohjavedensuojaustyöt ovat edenneet bentoniittimattojen asennusvaiheeseen
• Kujalassa tehdään siltojen vesieristyksiä,
jatketaan mullan seulontaa ja risteyssillan
jänneputkien asennukset alkavat
• Kujalan eritasoliittymän ramppien multaus
alkaa
• Työmaateiden kastelu jatkuu säännöllisesti ja
sitä on lisätty kuivan sään johdosta
• Soramäkeen asennetaan kameramasto

VIIKON ONNISTUMISET:
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Liipolan tunnelit 22.7.2019.

Okeroisten alueen
ensimmäiset
valtatien asfaltit
tehty.

Patomäen
betonitunnelille
saatu jälleen yksi
holvi valettua.

• Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan Matkakeitaan välisellä tieosuudella etelänpuoleinen ajorata suljettu, käytössä yksi ajokaista
molempiin suuntiin
• Soramäen kiertoliittymästä Tampereen
suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50 km/h,
kaistajärjestelyitä, viikolla 30 alueella otettu
käyttöön työnaikaiset liikennevalot, työ jatkuu
tulevalla viikolla

• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa, Soramäen eritasoliittymän alueella
asfaltointitöitä sekä viimeistelytöitä
• Louhintatyöt käynnissä Takamaan/Hirvikallion alueella
• Okeroisten risteyssillalla kannen teline-,
muotti- ja raudoitustyöt käynnissä
• Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Helteinen viikko kului Uudenmaankadulla lähinnä viimeistelytöiden
parissa. Liittymäalueille syntyi ajoratamerkintöjä ja kiveys- sekä vihertyöt
etenivät taas vähitellen eteenpäin. Bussipysäkeille asennettiin katoksia ja
hulevesipumppaamojen käyttöönottojen valmistelu eteni viikon mittaan.
Tulevalla viikolla jatketaan keskeneräisten paikkojen viimeistelyjä ja
Aukeankadun liikennevalojen käyttöönottoa.

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 jatkuu
• Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia
ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhkaaikojen ulkopuolella
• Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja
pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie
Ajokadun kautta

Uudenmaankadun ja Ajokadun liittymä Patoniityn
ylikulkusillalta.

•
•
•
•

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

Lisätiedot

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
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Maalarit kävivät
tekemässä
ajoratamerkintöjä.

Projektipäällikkö Janne Wikström (lomalla vkot 31-33)
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Seuraa hanketta

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

