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Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3
1. Liikenne pois kiertotieltä Renkomäen ABC:n kohdalla
2. Tunnelilouhinta käynnistyi myös Liipolan itäisellä suuaukolla

SORAMÄKI
Nykyinen
Vt 12

LAHTI

HOLLOLA
1+1 kaistaa

Osa 1A, ST-urakka,
Destia Oy

Osa 1B, Allianssi,
Skanska & Pöyry
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rakentamisen alusta 575 tapaturmatonta päivää.

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018
2019
2020

* 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

Tällä viikolla on valettu antura sekä paaluja Luhdanjoen sillalla. Lisäksi Okeroisten
alueen silloilla on tehty muotituksia, raudoituksia ja kannen telinetöitä. Okeroisten
päässä on käynnissä myös paalulaatan pohjatyöt, maaleikkaus ja louhepenkereiden
kanttaus. Patiokalliolla on louhittu, ja Takamaalla paalutukset, maaleikkaukset
sekä louhinnat ovat jatkuneet. Soramäessä aloitettiin porapaalutustyöt tulevan
Soramäen risteyssillan tuen alle. Samalla siltatyömaalla on myös rammeroitu
tulevan sillan anturoiden pohjia tasaisiksi tulevia anturaperustuksia varten.
Rammerointi on slangisana hydrauliselle iskuvasaralle ja se on syntynyt sanasta
rammer. Hydraulisia iskuvasaroita voi liittää kaivinkoneisiin ja niitä käytetään
betonin, luonnonkiven ja roudan rikkomiseen.

Tällä viikolla on saatu valettua VALTARI:n osuudella toinen silta, Huovilanmäen
risteyssilta. Huovilanmäen risteysilta sijaitsee Kujalan eritasoliittymässä ja sitä
pitkin nykyinen Vanhanradankatu tulee jatkumaan valtatien 12 yli. Viikolla aloitettiin
tunnelilouhinta Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla. Lisäksi louhinta on jatkunut
Liipolan tunnelissa ja valtatien 4 varrella. Kukonkosken siltojen ympäristössä on
valmisteltu ensi viikolla alkavia pohjanvahvistustöitä. Ali-Juhakkalan siltaa varten
tehtiin teräsputkipaalutusta ja Patomäessä rakennettiin tunnelin anturapohjia.
Maaleikkaustöitä on jatkettu Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla sekä Launeen
risteyssillan länsipuolella. Kujalassa on jatkettu maaleikkauksia ja louherakenteiden
tekoa.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•
•
•

Ensi viikon perjantaina 7.12 pidämme hengähdystauon ja työmaalla ei tehdä
töitä
Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan
Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko 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
•
•
•
•
•

•
•

Kukonkosken siltojen pohjanvahvistustyöt alkavat
Patomäessä paalutus ja työmaatien teko tulevan tunnelin eteläpuolelle jatkuu
Launeen eritasoliittymässä maaleikkaustyöt
Ajokadulla risteyssillan kannen eristäminen ja kadun rakentaminen jatkuu
Liipolan välitunnelin kohdalla porataan jätevesiviemäri, läntisellä suuaukolla
jatkuu maakaivu ja louheen lastaus, ja Liipolan tunnelissa, itäisellä suuaukolla sekä
valtatien 4 varrella jatkuu louhinta
Kujalan eritasoliittymässä valtatien 4 ylittävän Lotilan risteyssillan kannen raudoitus
Huovilanmäen risteyssillan kannen teline ja muotin purku

Viikon onnistumiset

Viikon onnistumiset

•

•

Tällä viikolla valutyöt ovat
onnistuneet hyvin!

Kuvassa on käynnissä Vähäjoen
sillan pilareiden valu

Huovilanmäen risteyssillan
valu

Valu käynnissä Huovilanmäen risteyssillalla

Hankeosa 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Tällä viikolla tehtiin muutoksia liikennevaloihin liittyen. Venetsian risteyksessä (Uudenmaankadun ja Ajokadun risteys) otettiin käyttöön työnaikainen kiertoliittymä liikennevalojen uusimisen ajaksi. Loppuviikosta saatiin
käyttöön lisää kaistakapasiteettia urakan eteläosassa, kun kiertotie poistui
käytöstä Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla. Etelän suuntaan Renkomäen
ABC:n liikennevaloristeyksen läpi kulkee nyt kaksi kaistaa.

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
•

•
•

Apilakadun risteyksessä otetaan liikennevalot takaisin käyttöön ja keskustaan
tuleva liikenne ohjataan omalle ajoradalleen. Muutos tehdään alustavasti ma-ti
yönä 3.-4.12., säävaraus
Venetsian risteyksessä rakennetaan liikennevaloja
Useassa kohtaa tehdään kantavaa kerrosta ja tehdään päällystystöitä

Lisätiedot

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

Viikon onnistumiset
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