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Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3
1. Syksy hiipii kylään, silti useita työvaiheita käynnissä
kehätielinjalla
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HOLLOLA
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2. Kyöstilän alikulkutunneli valettu, enää yksi silta 		
valamatta Uudenmaankadulla
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Skanska & Pöyry
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3. Liipolan tunnelilouhinta etenee hyvin
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Tapaturmataajuus 0*,
rakentamisen alusta 519 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 valmisteltu tulevia kiertotiejärjestelyitä ripeää
tahtia. Soramäessä on lisäksi käynnissä kallioleikkaukset, louherakenteen
muotoilut ja luiskatyöt. Takamaalla on käynnissä maaleikkaukset
ja louhepenkereiden tekeminen. Patiokalliolla louhitaan ja tehdään
kallionlujitustöitä, Vähäjoensillalla rakennetaan sillan anturoita ja pilareita.
Okeroisissa on käynnissä telematiikkaan ja valaistukseen liittyvät työt, lisäksi
alueella tehdään louhepenkereitä ja maaleikkausta. Ala-Okeroisten sillan
kannella on käynnissä raudoitustyöt.

Tällä viikolla valtakunnallisena heijastinpäivänä VALTARILAISET olivat jakamassa
heijastimia Launeen koulun luona. Innokkaita heijastimen ottajia oli paljon ja
samalla heitä muistuteltiin heijastimen käytön tärkeydestä. Kuluneella viikolla
saavutettiin yksi Patomäen tunnelin merkkipaaluista, kun ensimmäiset tunnelin
kattorakenteessa käytettävät TT laatat (pitkä esijännitetty teräsbetonielementti)
valettiin. Launeella on tehty uuden kehätien louherakennetta ja Ajokadun sillalla
ovat jatkuneet muotti- sekä kannen raudoitustyöt. Liipolan tunnelin läntisellä
suuaukolla sekä välitunnelin kohdalla on porattu ja louhittu. Louhintaa on vielä
jatkettu Liipolan liikennetunnelissa ja Kujalassa siltojen rakentamista.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•

•

Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella
Soramäessä ja Nostavantiellä
Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramäessä,
Tikkakalliontien läheisyydessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion
ympäristössä
Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella
sekä Vähäjoella

Viikon onnistumiset
•

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•

•
•
•
•
•
•

Syksyinen sää on suosinut
ja työmaa on edennyt
joutuisasti.

Työmaa-alueen pohjoispäässä tehdään uusia liikennejärjestelyjä valtatien 4
lisäkaistojen rakentamista varten ja 60 km/h rajoitusalue lisääntyy n. kilometrin
pohjoisen suuntaan menevillä kaistoilla
Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
Patomäessä kaivetaan maata ja maassa olevia paaluja esiin
Launeella tehdään maaleikkaustöitä
Liipolan liikennetunnelin louhinta sekä louheen kuormaus ja läntisen suuaukon
sekä välitunnelin poraus ja louhinta jatkuvat
Kujalassa jatketaan louheen lastausta ja louherakenteiden tekoa
Ajokadulla ja Kujalassa jatkuvat siltojen rakennustyöt

Viikon onnistumiset
•

Kuvassa Vähäjoensiltapilarit kohoaa korkeuksiin.

Työmaan siltapaikat siistejä ja
tavarat järjestyksessä!

Patomäen kattorakenteessa käytettävän TT laatan
numeron 1 valu käynnissä.

Hankeosa 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Säätilan muuttuessa päivä päivältä syksyisemmäksi, töitä valmistuu
vähitellen. Kyöstilän alikulkutunnelin kehä betonoitiin kuluvalla viikolla
ja Aukeankadun alikulkutunnelikin etenee ihan mukavasti. Launeen
liikennevaloliittymä Apilakadun / Launeenkadun risteyksessä muutettiin
kiertoliittymäksi, jotta päästään rakentamaan Uudenmaankadun liitosta
kehätien ylittävälle Launeen risteyssillalle.

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
•
•
•
•
•

Kyöstilän alikulkukäytävän kehän muotin purku
Kangasmäen alikulkukäytävän vesieristystyöt
Launeen & Patomäen & Nikkilän alikulkukäytävillä rakennetaan kaiteita
Launeen risteysillalla päällystystöitä
Väylärakentamisen osalta rakennetaan mm. kantavaa kerrosta Launeen
päässä ja lisäksi vaahtolasikevennyksiä, valaistusta sekä kehätien
liikenteenohjausjärjestelmän kaapelointien suojaputkituksia

Lisätiedot

Viikon onnistumiset
•

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi
Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Kyöstilän alikulkutunnelin
kehän betonointi.

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke

Kyöstilän alikulkutunneli betonoitiin kuluvalla viikolla.

twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

