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VIIKKOTIEDOTE

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3
1. Kehätien väki toivottaa kaikille lukijoille
HYVÄÄ JOULUA JA ONNEKASTA UUTTA VUOTTA!
2. Ajokatu liikenteelle perjantaina 21.12.2018
3. Aukeankadun alikulku otettiin käyttöön
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Hankeosa 1A

Hankeosa 1B

Urakoitsija: Destia Oy

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus

Lahden eteläisen kehätien Hollolanpää on muuttunut silmissä! Vuoteen 2018 on
mahtunut paljon uusia työvaiheita, onnistumisia, haasteita ja oivalluksia. Tällä
viikolla on tehty siltoihin liittyviä valutöitä sekä paalutettu Luhdanjoensillan
viimeiset paalut. Takamaalla on jatkunut teräsbetonipaalutus, louhinta ja
massanvaihto. Soramäessä on tehty sillan perustustöitä ja louhintoja. Okeroisissa
tehdään maaleikkausta, louherakenteiden kanttausta sekä valaistuksen ja
telematiikan maatöitä. Työmaa jää joulutauolle, ja tästä on hyvä jatkaa töitä
vuonna 2019!

Tällä viikolla on uurastettu Ajokadulla kadun liikenteelle ottoa varten. Kadulla on
ollut käynnissä muun muassa asfaltointi ja liikennejärjestelytyöt sekä sillan kaiteiden
asennus. Helsingintien länsipuolella ovat jatkuneet johtosiirtotyöt sekä pilaristabilointi
Kukonkosken tulevien siltojen kohdalla. Ali-Juhakkalan sillan luona on aloitettu
paalutustyöt, joita jatketaan ensi vuoden puolella. Patomäessä on jatkettu tunneleiden
anturoiden valua. Launeen eritasoliittymässä on rakennettu tien louherakenteita ja
meluvallia ja jatkettu maaleikkausten tekoa. Maaleikkaukset ovat olleet käynnissä myös
välitunnelin kohdalla sekä Kujalassa, jossa etenevät myös siltojen ja paalulaattojen
rakentaminen. Louhinta on ollut käynnissä Liipolan tunnelissa, Kujalassa sekä valtatien
4 varrella.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Tulevat työt ja liikennejärjestelyt vko 2
•
•
•
•
•
•

Työmaa talvitauolla vk 52-1
Murskaustyö viikolla 1 Soramäessä
Kiertotiejärjestelyt Soramäessä, Okeroisissa ja Nostavantiellä
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

Tulevat työt ja liikennejärjestelyt vko 1 ja 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liipolan tunnelilouhinta jatkuu 2.1.2019
Johtosiirtoja Helsingintien länsipuolella
Porvoonjoen pilaristabilointi
Paalutustyö Ali-Juhakkalan sillan luona
Patomäessä maaleikkaustyöt ja tunnelin anturoiden valu
Launeen eritasoliittymässä maaleikkaustyöt sekä meluvallin ja louherakenteiden
teko jatkuu
Välitunnelilla korjauslouhinnat ja maaleikkaustyöt
Valtatiellä 4 louhinta jatkuu ja uusia liikennejärjestelyjä rakennetaan
Siltojen rakentaminen jatkuu

Viikon onnistumiset
•

Luhdanjoen sillan paalutukset
ovat valmistuneet!

Viikon onnistumiset
•

Ajokatu avataan liikenteelle!

Tonttuja työmaalla? Ei, vaan louhijat räjäytyspuuhissa
Takamaalla.
Ajokadun sillan päällystystyöt käynnissä.

Hankeosa 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Kuluvalla viikolla tontut kurkkivat ja seurasivat, kun rakennettiin kävelyn ja pyöräilyn
yhteyksiä pikku pakkasessa perjantain Launeen liikennejärjestelymuutoksia
silmällä pitäen. Ajoneuvoliikenne kulki jo tottuneesti Uudenmaankadulla pääosin
nelikaistaista väylää, Aukeankadun liittymää lukuun ottamatta, missä työnaikaista
kiertoliittymää kierretään vielä jonkin aikaa. Myös valaistustöitä oli rakenteilla
kuluvalla viikolla.
Uutena yhteytenä avattiin keskiviikkona Aukeankadun alikulkukäytävä, mitä pitkin
jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät nyt alittamaan Uudenmaankadun ja samaan
aikaan työnaikainen suojatie poistettiin Uudenmaankadulta.
Hankeosan 1B puolelle kuuluvan Ajokadun liikenteelle avaamisen yhteydessä
Launeen alikulkukäytävä avataan liikenteelle perjantaina 21.12. ja samalla jalankulun
ja pyöräilyn yhteydet paranevat Ajokadun ja Uudenmaankadun välillä.

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.

Tulevien 2:n viikon työt ja liikennejärjestelyt
•
•

Syödään jouluruokaa ja kerätään voimia tulevaan vuoteen
Aukeankadun liittymässä työnaikainen kiertoliittymä käytössä toistaiseksi

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

Aukeankadun alikulkukäytävä
avattiin jalankululle ja
pyöräilylle 19.12.

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke
twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Aukeankadun alikulkukäytävä on nyt avattu.

