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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
SORAMÄKI

Hankekokonaisuus Top 3:

Nykyinen
Vt 12

HOLLOLA
1+1 kaistaa

LAHTI

Osa 1A, ST-urakka,
Destia Oy

Osa 1B, Allianssi,
Skanska & Pöyry

1. 	Soramäessä avattiin uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä.
2. 	Launeen koulun läheisyydessä tehty viimeistelytöitä
koulujen alkamista varten.

NOSTAVA
OKEROIN
OKEROINEN

3. 	Tasangonpolku avataan jälleen käyttöön perjantaina.

Laaksosillat:
217220
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PATOMÄKI

2+2 kaistaa

Mt 167
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Osa 2, Kokonaisurakka,
Suomen Maastorakentajat Oy

2+2 kaistaa
RENKOMÄKI

438

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, heinäkuu: 3,0*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.
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16 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*	Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat,
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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Nykyinen
Vt 12
Vt 4
rakennetaan
lisäkaistat

HANKEOSA 1A

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,
Hollola, ST-urakka

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,
Lahti, Allianssi

Urakoitsija: Destia Oy

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus

Soramäen uuden eritasoliittymän alueella ovat viimeistelytyöt loppusuoralla.
Eritasoliittymän vaiheittainen liikenteelle otto on alkanut, perjantaista 9.8.2019 alkaen
yleisen liikenteen käytössä on uusi rakennettu kävelyn ja pyöräilyn väylä. Eritasoliittymä
otetaan ajoneuvoliikenteen käyttöön töiden valmistuttua elokuussa, asiasta tiedotetaan
erikseen. Hirvikallion ja Takamaan alueella silta- ja maarakennustyöt jatkuvat hyvällä
vauhdilla eteenpäin. Vähäjoen sillalla on käynnissä vedeneristystyöt sekä muotin
purkutyöt. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla sekä Okeroisten risteyssillalla
raudoituksia viimeistellään sekä kansien varustelutyöt ovat käynnissä sillä molemmilla
silloilla valmistaudutaan kansien valuun.

Ajokadulla ja Orvokkitiellä on ahkeroitu ja asennettu betonikiviä, asfaltoitu ja mullattu
luiskia, jotta työt ovat valmiina Launeen koulun alkaessa ensi viikon maanantaina.
Maanantaina koulun aloituksessa on mukana myös VALTARI-työmaan henkilökuntaa,
joilta saa tietoa työmaasta ja sen läheisyydessä liikkumisesta. Hankeosan toisessa päässä
on rakennettu valaistusta Helsingintien kiertotielle ja Ali-Juhakkalan sillalle kaiteita sekä
asennettu liikennemerkkejä. Patomäessä on tehty maaleikkauksia ja jatkettu tunnelin
rakentamista. Paskurinojan sillalla asennettiin siltaelementit. Työt ovat myös jatkuneet
Launeella ja Liipolan tunnelilla. Kujalassa on purettu Lotilan risteyssillan teltta ja tehty
teline- ja muottitöitä Kujalan risteyssillalla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

•	Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan
Matkakeitaan välisellä tiellä etelän
puoleinen ajorata suljettu, käytössä
yksi ajokaista molempiin suuntiin
•	Soramäestä Tampereen suuntaan
nopeusrajoitus 50km/h ja kaista
järjestelyitä
•	Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja
Okeroisissa

Soramäen eritasoliittymän alueella käytössä
uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä.

•	Soramäen eritasoliittymän alueella
viimeistelytöitä
•	Louhintatyöt jatkuvat Patiokallion,
Takamaan ja Hirvikallion alueilla
•	Murskaustyöt alkavat Takamaalla
•	Okeroisten risteyssillalla kannen valu
•	Valaistus-, telematiikka- ja maan
rakennustyöt käynnissä koko hanke
alueella

•	Louhintoja valtatien 4 varrella –
kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä
enintään 8 min pysäytyksiä
•	Helsingintien kiertotien kävelyn ja
pyöräilyn kiertoreitin liikenteelle otto
•	Helsingintien kiertotien viimeistelytyöt
•	Nikulan eritasoliittymässä siltojen
paalutustyöt

VIIKON ONNISTUMISET:

VIIKON ONNISTUMISET:

Soramäessä kävelyn
ja pyöräilyn reitti
otettu liikenteelle
ennen koulujen alkua.

Katujen viimeistely
työt Launeen koulun
ympäristössä.

•	Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	Launeella pohjavesisuojaustyöt ja
bentoniittimattojen asennus
•	Orvokkitien luiskien kylvö
•	Kujalan eritasoliittymässä siltojen
rakennustyöt

Ajokadulla ja Orvokkitiellä on ahkeroitu viikon
kuluessa.

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Viikon aikana on jatkettu viimeistelytöitä, muun muassa kiveystöitä sekä puuttuvien
kaivojen ja putkien asennusta. Tasangonpolku saadaan perjantain aikana jälleen
avattua liikenteelle, ja koululaiset pääsevät maanantaina taas sitäkin kautta opin tielle.
Uudenmaankadun linja-autopysäkeille on pystytetty odotuskatoksia syksyn sateiden
varalle.

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
•	Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn
ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie
Ajokadun kautta.
•	Liikennettä haittaavia kaistojen
sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä
pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
•	Päällystystyöt pääosin kävelyn ja
pyöräilyn väylillä

Uudenmaankadun pysäkeille asennetaan katokset.

•	Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
•	Vihertyöt
•	Hulevesilinjojen viimeistelyt
•	Alikulkukäytävien ja kävelyn ja
pyöräilyn väylien viimeistelytöitä
•	Valaistustöitä
•	Bussipysäkkien viimeistelyä

Lisätiedot

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

VIIKON ONNISTUMISET:

Tasangonpolku saadaan jälleen avattua
koululaisten ja muiden
kulkijoiden käyttöön.

Projektipäällikkö Janne Wikström (lomalla vkot 31-33)
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Seuraa hanketta

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

