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Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3
1. Päällystystyöt ovat onnistuneet hyvin Soramäen kiertotien
alueella.

SORAMÄKI
Nykyinen
Vt 12

1+1 kaistaa

2. Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla suoritettiin viimeinen
avolouhintaräjäytys ennen tunnelilouhintaan siirtymistä
3. Patomäen alikulkukäytävä otettiin jalankulun ja pyöräilyn
käyttöön.
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Tapaturmataajuus 0*,
rakentamisen alusta 505 tapaturmatonta päivää.
* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet
vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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Hankeosa 1A

Hankeosa 1B

Urakoitsija: Destia Oy

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus

Soramäessä on tällä viikolla käynyt kuhina; Kiertotien alueen asfaltointityöt
ovat alkaneet rivakasti ja valmista pintaa on tehty jo jonkin matkaa. Lisäksi
alueella louhitaan, murskataan, rakennetaan penkereitä ja luiskia. Pässinportin
ja Ahertajantien sillat ovat asfaltointia vaille valmiit. Patiokalliolla, Luhdanjoella
ja Okeroisissa on käynnissä siltojen antura- ja pilarointitöitä sekä siltatukien
paalutusta. Takamaalla aloitettiin koepaalutukset, ja muutoin maaleikkaus ja
pengerrystyöt ovat käynnissä koko hankeosalla.

Tällä viikolla Patomäessä ovat jatkuneet kaivannon tuentatyöt ja tunnelin
kohdalla paalutustyöt. Launeella jatkuvat Uudenmaankadun alittavan kehätien
maaleikkaustyöt ja kehätien ylittävän Ajokadun risteyssillalla on aloitettu
raudoitustyöt. Liipolan tunnelin läntisen suuaukon päälle on rakennettu
työmaatietä, jotta ensi viikolla päästään valmistelemaan louhintaa mm.
poraamalla. Myös Liipolan välitunnelin kohdalla on aloitettu poraus tulevaa
louhintaa varten. Louhinnat ovat jatkuneet Liipolan liikennetunnelissa
sekä Vt 4:n varrella. Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla tehtiin viimeinen
avolouhintaräjäytys. Kiviaineksen murskaus on jatkunut tunnelin itäisellä
suuaukolla. Kujalassa on jatkettu siltojen rakentamista.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•
•
•
•
•

Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt viimeistä viikkoa
Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
Liikennettä pysäytetään ajoittain ruuhka-aikojen ulkopuolella
Soramäessä ja Nostavantiellä louhintojen takia
Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä,
Tikkakallion- sekä Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
Soramäessä jatkuu kiviaineksen murskaus vielä ensi viikon
Siltojen antura, pilari ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä
Vähäjoella
Takamaalla jatketaan koepaalutuksia

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

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

Hankkeella vietetään ympäristöviikkoa, jonka tiimoilta työntekijöille
järjestetään tietoiskuja viikon mittaan
Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
Patomäessä maakaivutyöt ja tunnelin paalutustyö
Ajokadun risteyssillan raudoitustyöt
Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelin kohdalla porataan
Louhinta jatkuu Liipolan liikennetunnelissa sekä Vt 4:n varrella
Ajokadulla ja Kujalassa rakennetaan siltoja

Viikon onnistumiset

Viikon onnistumiset

•

•

Päällystystyöt ovat
onnistuneet hyvin kiertotien
alueella.

Kuvassa päällystystyöt alkaneet Soramäessä

Liipolan tunnelin itäisellä
suuaukolla suoritettiin
viimeinen avolouhintaräjäytys ennen tunnelilouhintaan siirtymistä!
Liipolan tunnelin itäinen suuaukko viimeisen
avolouhinnan jälkeen.

Hankeosa 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Jalankulku ja pyöräily Tasangonpolulla helpottui, kun uusi alikulkukäytävä
otettiin käyttöön ja kevyen liikenteen kiertotie jäi pois käytöstä.

Vt 12 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.

Siltatyöt etenivät Kyöstilän alikulkukäytävällä, jossa tehtiin raudoitustöitä.
Sääsuoja asennettiin Kangasmäen alikulkukäytävälle.
Launeen eritasoliittymän alueella asennettiin jalustoja sekä
liikenteenohjausportaaleille että valaistusta varten.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•
•

•

Kyöstilän ja Aukeankadun alikulkukäytävillä jatkuvat raudoitustyöt
Kangasmäen ja Nikkilän alikulkukäytävillä tehdään vesieristystöitä
Maarakennustöinä mm. valaistuksen ja hulevesiviemärien rakentamista,
pienimuotoista louhintaa Orimattilankadun tuntumassa, tien kerros
rakenteiden tekoa
ABC:n liikennevaloristeyksessä alkuviikosta kaistojen sulkemisia liikenne
valojen asennuksen vuoksi. Uusien liikennevalojen testaus keskiviikkona
ruuhka-aikojen ulkopuolella ja käyttöönotto torstaina aamupäivällä
(liikennevalot eivät toiminnassa käyttöönoton ja testauksen aikana)

Lisätiedot

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
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Viikon onnistumiset
•

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Patomäen alikulkukäytävä
otettiin jalankulun ja
pyöräilyn käyttöön.

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke

Jalankulku ja pyöräily Tasangonpolulla helpottui, kun
uusi Patomäen alikulkukäytävä otettiin käyttöön.

twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

