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VIIKKOTIEDOTE

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3
1. Soramäessä valmistuivat sillankorjaukset ja niiden
aiheuttama liikennehaitta poistui

SORAMÄKI
Nykyinen
Vt 12

1+1 kaistaa

2. Uudenmaankadulla Renkomäen ABC:n risteyksen uudet
liikennevalot toiminnassa
3. Mediahuomiota aiheuttanut, louhintojen yhteydessä valtatielle 4 pudonnut lohkare saatiin siirrettyä nopeasti pois tieltä
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Tapaturmataajuus 0*,
rakentamisen alusta 512 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

Hollolan päässä on tällä viikolla valmistunut kaksi merkittävää kohdetta:
Ahertajantien sekä Pässinportin korjaussillat. Korjaussiltojen rakentaminen
aloitettiin kesäkuun loppupuolella, ja silloilla mm. korjattiin kaiteita, pinta
rakenteita ja kannet asfaltointiin uudelleen. Hienoa nähdä, kun työn alla olleet
kohteet valmistuvat! Myös Soramäen murskaustyöt saatiin valmiiksi ja niitä ei
ole enää tarkoitus Soramäessä jatkaa. Muualla työt jatkuvat, ja meneillään on
mm. maa- ja kallioleikkausta sekä louhepenkereiden rakentamista. Patiokalliolla
tehdään kallioleikkausta sekä rakennetaan tulevan sillan pilareita, raudoitetaan
paaluja ja tehdään valuja. Okeroisissa valmistellaan eritasoliittymän rakentamista, ja siellä on käynnissä paalulaatoilla raudoitus, muotitus ja paalulaatta
pohjien tekeminen.

Tällä viikolla Patomäessä on jatkunut tunnelin paalutustyö sekä maakaivutyöt.
Launeella tehdään eritasoliittymän louherakennetta ja työmaatietä sillalle.
Ajokadun sillan osalta on jatkettu muottitöitä sekä kannen raudoitusta.
Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelin kohdalla on porattu
kalliota ja ensi viikolla kohteissa aloitetaan louhinta. Louhinnat ovat jatkuneet
Liipolan liikennetunnelissa sekä Vt 4:n varrella Kujalassa. Kujalassa on
jatkettu siltojen rakentamista ja uuden kehätien louherakenteiden tekoa.
Murskaustoiminta on lopetettu tältä vuodelta ja jatkuu taas keväällä 2019.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•

•
•

Liikennettä pysäytetään ajoittain ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä
ja Nostavantiellä louhintojen takia
Jotkut työvaiheet vievät enemmän aikaa, ja louhintatyöt, maaleikkaukset
ja penkereiden teko jatkuvat edelleen Soramäessä, Tikkakallion- sekä
Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
Siltojen antura, pilari ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella
Takamaalla jatketaan vielä koepaalutuksia

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

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

Valtakunnallisena heijastinpäivän aamuna VALTARILAISET jakavat
heijastimia Launeen koulun luona.
Liikennevalot otetaan käyttöön Sokeritopanpolun kevyenliikenteenväylällä
Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
Patomäessä muun muassa maakaivutyöt ja tunnelin paalutustyöt
Launeella tehdään eritasoliittymän rampin louherakennetta sekä työmaatietä
Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelin kohdalla porataan ja
suoritetaan ensimmäiset louhintaräjäytykset
Louhinta sekä louheen kuormaus jatkuvat Liipolan liikennetunnelissa sekä
Vt 4-tien varrella
Ajokadulla ja Kujalassa jatkuvat siltojen rakennustyöt

Viikon onnistumiset

Viikon onnistumiset

•

•

Kaksi korjattavaa siltaa
saatiin valmiiksi ja kiertotiet
on purettu!

Kuvassa koepaalutukset käynnissä Takamaalla.

Keskiviikkona valtatielle 4
tippunut kivenlohkare saatiin
reippaasti siivottua ja suljettu
kaista nopeasti avattua
liikenteen käyttöön.
Kuvassa valtatien 4 kohta, josta siivottiin louhinnassa
tielle pudonnut kivilohkare.

Hankeosa 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Hankeosan eteläosassa, Renkomäen ABC:n risteyksessä otettiin
käyttöön uudet liikennevalot ja Kyöstilän alikulkukäytävällä siltamuotti
saatiin valmiiksi valua varten. Hankeosan pohjoispäässä Aukeankadun
alikulkukäytävällä valettiin perustukset. Alikulkukäytävillä tehdään monessa
kohtaa ahkerasti töitä ja Kangasmäen ja Nikkilän alikulkukäytävillä
valmisteltiin vesieristystöitä. Tulevalla Hankaankadulla rakennettiin ABC:n
pään liittymää, ja Launeen päässä asennettiin jalustoja ja suojaputkia
valaistusta, liikennevaloja ja telematiikkaa varten.

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.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•
•

•

Uudenmaankadun-Apilakadun-Launeenkadun risteyksen kohdalla
otetaan käyttöön työnaikainen kiertoliittymä tiistaina 2.10. illalla
Aukeankadun kiertoliittymän ja Launeen kiertotien välillä liikennettä
siirretään hieman sivusuunnassa kulkemaan tien länsireunassa.
Alikulkukäytävillä tapahtuu! Kyöstilän alikulkukäytävällä valetaan
sillan kehä, Aukeankadun alikulkukäytävällä aloitetaan telinetyöt,
ja Kangasmäen ja Nikkilän alikulkukäytävillä tehdään vesieristystöitä
Maarakennustöinä mm. valaistuksen ja hulevesiviemärien rakentamista,
pienimuotoista louhintaa Orimattilankadun tuntumassa, tien kerros
rakenteiden tekoa sekä melukaiteiden ja tukimuurin asennustöitä

Lisätiedot

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Viikon onnistumiset
•

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

Renkomäen ABC:n
risteyksessä otettiin uudet
liikennevalot käyttöön.

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke

Kyöstilän alkikulkukäytävä valmis valua varten.

twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

