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Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3
1. Launeen uusi, tulevan kehätien ylittävä silta otettiin 		
liikenteelle
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Suomen Maastorakentajat Oy

2+2 kaistaa
RENKOMÄKI

387

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0*,
rakentamisen alusta 547 tapaturmatonta päivää.
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* 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

Maanrakennustyöt ovat käynnissä miltei koko tielinjan alueella, mutta tällä hetkellä
työt painottuvat Takamaalle. Takamaalla tehdään massanvaihtoa, paalutetaan sekä
louhitaan kalliota. Myös tulevan yksityistien rakentaminen on käynnissä työmaan
kulkuyhteyksien parantamiseksi. Soramäessä valmistellaan tulevan sillan tukien
louhintaa sekä rakennetaan penkereitä kohti Takamaata. Okeroisissa tehdään
valaistukseen ja telematiikkaan liittyviä töitä. Silloilla on käynnissä anturoiden ja
pilareiden rakennustöitä ja vähän aikaa sitten valettu Ala-Okeroisten sillan kansi
jännitettiin.

Tällä viikolla aloitettiin Ali-Juhakkalan sillan paalutustyöt. Lisäksi Nikulan
eritasoliittymän alueella on rakennettu työmaatietä. Patomäessä saatiin viikon
aikana pontitus valmiiksi ja maakaivutöitä jatkettiin sekä Patomäessä että Launeella.
Launeella on jatkettu työmaatien tekoa, ja maa- ja kiviainesten kuljetus aloitettiin
Uudenmaankadun yli. Ajokadulla on tehty sadevesiviemäröintiä tulevan monitoimitalon
kohdalla ja Ajokadun risteyssillalla on tehty sääsuojaa ja sillan kannen jännitys.
Louhinta on jatkunut Liipolan tunnelissa sekä välitunnelin kohdalla. Kujalassa on
jatkettu muun muassa siltojen sekä paalulaattojen rakentamista. Vt 4 varrella uusien
liikennejärjestelyiden rakentaminen jatkuu.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•
•
•

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

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

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

Vt 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla korkeusrajoittimien (4,4 m) asennus,
ensimmäisen risteyssillan telineaukkojen sekä kaistan rakennustyöt
Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
Ali-Juhakkalan sillan paalutus
Patomäen tunnelin anturoiden rakentaminen alkaa
Ajokadun risteyssillan valumuotti puretaan
Liipolan työmaatietä louhitaan sen loiventamiseksi
Liipolan tunnelin louhinta jatkuu ja välitunnelilla tehdään maaleikkaus ja
louheenlastaustöitä

Viikon onnistumiset

Viikon onnistumiset

•

•

Ensimmäiset sillan kannen
jännitystyöt onnistuivat.

Kuvassa tielinjalla tapahtuu. Patiokalliolta itään
tehdään töitä mm. kaivinkoneilla, paalutuskoneella ja
kuorma-autoilla.

Ali-Juhakkalan sillan
paalutustöiden aloittaminen

Ali-Juhakkalan sillan paalutus

Hankeosa 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Launeen alueella tehtiin runsaasti viimeistelytöitä: päällystyksiä, tiemerkintöjä, melukaiteiden ja valaistuksen asennusta. Perjantaina liikenne siirrettiin
kulkemaan uusien rakennettujen siltojen päältä. Se mikä ohikulkijalle näyttää
yhdeltä sillalta, sisältää tosiasiassa kolme siltaa: Launeen risteyssillan,
Launeen alikulkukäytävän ja Patomäen alikulkukäytävän.
Aukeankadun kohdalla valmisteltiin liikenteen siirtoa Nikkilän alikulkukäytävän päälle kerrosrakenteita tekemällä ja kaiteita asentamalla. Vastaavia
töitä tehtiin myös Orimattilankadun kohdalla sijaitsevan Kangasmäen alikulkukäytävän kohdalla.

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
•
•
•
•
•
•
•

Launeella alkaa kiertotien purku ja pohjoiseen johtavan ajoradan
rakennustyöt Apilakadun päässä
Säiden salliessa tehdään muutoksia Uudenmaankadun ajolinjoissa välillä
Renkomäen ABC – Ajokatu
Sään salliessa myös Aukeankadun ajolinja siirtyy pois lyhyeltä kiertotieltä
Kyöstilän alikulkukäytävällä jatketaan vesieristystöitä
Orimattilankadun risteyksessä rakennetaan liikennevalojen putkituksia ja
jalustoja
Päällystystöitä tehdään useassa kohtaa
Muina maarakennustöinä mm. vesijohdon ja hulevesiviemärin asennusta
sekä rakennekerrosten tekoa

Lisätiedot

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
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juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Viikon onnistumiset
•

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
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Liikenne siirretty pois
kiertotieltä Launeella!

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke

Launeen sillan länsireuna avattiin liikenteelle
perjantaina 2.11.2018.

twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

