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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
SORAMÄKI

Hankekokonaisuus Top 3:
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1. 	Lauantaina 31.8. mahdollisuus tutustua työmaahan
kiertoajelulla klo 10-15, lähtö Apilakatu 7
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Destia Oy

OKEROIN
OKEROINEN

3. 	Päällystystyöt etenevät Hollolan päässä ja Kujalassa
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Osa 2, Kokonaisurakka,
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Turvallisuus
Tapaturmataajuus, elokuu: 2,8*
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Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

37 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*	Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat,
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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2. 	Muutoin työmaalla liikkuminen ulkopuolisilta kielletty!
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Osa 1B, Allianssi,
Skanska & Pöyry

mt167 valmis
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2020

vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

2021

viimeistelytöitä

2023

viimeinen
päällystekerros

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 eritasoliittymän läheisyydessä on poistettu vanhaa kiertotietä ja aloitettu
uuden meluesteen asennustyöt. Hirvikallion ja Takamaan alueilla silta- ja maarakennustyöt etenevät suunnitellusti eteenpäin, murskaustyöt ovat käynnissä Takamaalla.
Vähäjoen sillalla on valettu liikuntasaumalaitteet sekä tehty kannen suojabetonia.
Hankeosan päällystystyöt ovat edenneet hyvää vauhtia eteenpäin, tällä viikolla mm.
Nostavan eritasoliittymän läheisyydessä ja Tikkakalliolla.

Tällä viikolla on tehty paalutustöitä Kukonkosken sillan sekä Nikulan ramppisillan luona.
Nikulan risteyssillan luona on tehty maaleikkauksia ja paalutuspetiä. Patomäen tunnelissa
ovat olleet käynnissä holvien raudoitustyöt ja Paskurinojan sillalla hiekkapuhallus.
Launeella on rakennettu telematiikkaa ja hulevesilinjaa, tehty maaleikkaustöitä sekä
asennettu bentoniittimattoja. Liipolan välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla on tehty
valutöitä. Kujalan eritasoliittymässä on saatu valmiiksi erikoiskuljetusten kiertoreitti, joka
avataan liikenteelle maanantaina. Lisäksi Kujalassa on jatkettu muun muassa luiskien tekoa
ja multauksia. Lauantaina VALTARI työmaalla järjestetään kiertoajelu asukkaille. Tällöin on
mahdollista päästä kurkistamaan miltä tienrakentaminen näyttää työmaalta katsottuna.

Urakoitsija haluaa muistuttaa, että työmaan ulkopuoliset henkilöt eivät saa missään
tapauksessa liikkua työmaalla. Vaikka päällisin puolin työmaalla näyttäisi hyvinkin
valmiilta, kulku alueella on ehdottomasti kielletty.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	Soramäen eritasoliittymän alueella
kaistajärjestelyjä
•	Kiertotiejärjestelyt Okeroisissa
•	Hirviaidan asennusta SoramäkiTakamaan alueella
•	Murskaustyöt käynnissä Takamaalla
•	Louhintatyöt jatkuvat Takamaan ja
Hirvikallion alueilla

Päällystystyöt etenevät hyvällä tahdilla.

•	Porapaalutusta Tikkakallion alueella
•	Ala-Okeroisten alueella päällystystyöt
jatkuvat
•	Valaistus-, telematiikka- ja maan
rakennustyöt ovat käynnissä koko
hankealueella

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	Louhintoja valtatien 4 varrella –
kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä
enintään 8 min pysäytyksiä
•	Erikoiskuljetusten kiertoreitti käyttöön
Kujalassa
•	Helsingintien kiertotie käytössä
•	Nikulan eritasoliittymässä siltojen
paalutustyöt

VIIKON ONNISTUMISET:

VIIKON ONNISTUMISET:

Päällystystyöt koko
hankeosan alueella
käynnissä.

Erikoiskuljetusten
kiertoreitti saatu
valmiiksi Kujalassa!

•	Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	Launeella pohjavesisuojaustyöt ja
bentoniittimattojen asennus
•	Liipolan tunnelin rakennustyöt
välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
•	Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Erikoiskuljetusten kiertoreitti valmisteilla
Kujalan eritasoliittymässä.

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Viikon aikana on jatkettu viimeistely- ja korjaustöitä. Kiveystyöt ovat jatkuneet
useassa kohtaa. Viimeistelytöitä tehtiin mm. Hankaankadulla. Renkomäessä aloitettiin
Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus, mihin liittyen tehtiin kaistajärjestelyjä ennen ABC:n risteystä. Ensimmäinen hulevesipumppaamo saatiin otettua
käyttöön. Hulevesipumppaamoita tulee kolme, ja ne sijoittuvat alikulkujen lähelle.

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
•	ABC:n risteyksen eteläpuolella
kaistajärjestelyjä
•	Muitakin liikennettä haittaavia kaistojen
sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä
pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
•	Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn
ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie
Ajokadun kautta

Hankaankatua ABC:n puolella.

•	Hankaankadun risteyssillan
vesieristeen korjaus jatkuu
•	Päällystystöitä
•	Kiveystöitä
•	Alikulkukäytävien ja kävelyn ja
pyöräilyn väylien viimeistelytöitä
•	Bussipysäkkien viimeistelyä
•	Siivoustöitä

Lisätiedot

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

VIIKON ONNISTUMISET:

Hulevesipumppaamojen käyttöönotto.

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Seuraa hanketta

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

