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Luiskien viimeistelytyöt etenevät hienosti Hollolan urakassa
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RENKOMÄKI

412

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, syyskuu: 3,5*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.
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JOUTJÄRVI

52 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*	Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat,
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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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

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä on käynnissä kävelyn ja pyöräilyn
väylän sekä yksityistien rakentaminen. Työt sisältävät louhintaa ja Riihimäentien
liikenne pysäytetään aina louhinnan ajaksi. Nostavassa risteyssillan teline- ja
muottityöt etenevät suunnitellusti. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla ja
Okeroisten risteyssillalla sääsuojat ovat asennettuina ja kansia kuivatetaan, myös
muottien purkutyöt ovat jatkuneet. Kiveystöitä tehdään uudella rakennettavalla
Ala-Okeroistentiellä ja kiertoliittymässä. Luiskien viimeistelytöitä on tehty koko
hankealueella töiden edetessä, luiskia muotoillaan ja mullataan, myös siemenlinko
on ollut tällä viikolla työmaalla ruohonsiemeniä kylvämässä.

Tiistaina vietettiin valtakunnallista heijastinpäivää ja VALTARIlta oltiin jakamassa
heijastimia koululaisille ja muille tiellä liikkujille Launeen koulun edustalla.
Nikulan eritasoliittymässä on jatkunut Kukonkosken siltojen paalutus ja paalujen
katkaisu risteyssillan ja ramppisiltojen kohdalla. Patomäessä on tehty pohjaveden
suojausta, maaleikkauksia sekä rakennettu salaojia, hulevesilinjaa ja telematiikkaa.
Patomäen tunnelissa on tehty holvien laudoitusta ja raudoitusta ja jatkettu kannen
vesieristystöitä. Liipolan läntisessä kalliotunnelissa on tehty reunaelementtien pohjia
ja verhousrakennetta. Tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelilla käynnissä ovat
seinien ja holvien laudoitus ja raudoitus sekä valutyöt. Kujalan eritasoliittymässä
valettiin Lepolan ylikulkusillan reunapalkki.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	Louhintaa Riihimäentien (Kt54)
läheisyydessä, töistä aiheutuu
lyhytkestoisia liikenteenpysäytyksiä
Riihimäentiellä
•	Paassillantiellä (Riihimäentien
liittymässä) alkavat keskisaarekkeen
muutostyöt
•	Louhintaa Takamaalla

Luiskia viimeistellään. (Kuva: Seppo Kujanen)

•	Luhdanjoen sillan muottia puretaan,
josta aiheutuu liikennejärjestelyjä
Nostavantiellä, toinen ajokaista suljetaan ja liikennettä tullaan pysäyttämään
•	Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä
•	Kiveystöitä Okeroisissa
•	Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hanke
alueella

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä
Kujalan eritasoliittymässä
•	Uudet liikennejärjestelyt voimassa
vt 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla
siltatöiden vuoksi
•	Helsingintien kiertotie käytössä
•	Nikulan eritasoliittymässä siltojen
paalutus- ja rakennustyöt

VIIKON ONNISTUMISET:

VIIKON ONNISTUMISET:

Luiskien viimeistelytyöt etenevät hienosti.

Lepolan ylikulkusillan reunapalkin
valu saatiin tehtyä
viikko etuajassa!

•	Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	Launeella pohjavesisuojaustyöt ja
mullan seulonta
•	Liipolan tunnelin rakennustyöt
•	Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
•	Louheen lastaus valtatien 4 varrella

Heijastimien jakoa Launeen koulun edustalla.

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Urakan eteläpäässä Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus jatkui.
Venetsian risteyksessä Ajokadulla on tehty rakennekerrosten vaihtoa. Ajokadulla
alkuviikosta tehdyt päällystystyöt epäonnistuivat osin sääolosuhteiden vuoksi,
joten ne joudutaan tekemään uudelleen. Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla
hulevesityöt jatkuvat. Patometsänkadulla tehtiin päällystystöitä. Aukeankadun
risteyksessä saatiin lisää kaistoja käyttöön ajoratamerkintöjen valmistumisen myötä.

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
•	Jalankulun ja pyöräilyn väylä pysyy
suljettuna välillä Ajokatu-Aukeankatu,
kiertoreitti joko Ajokadun tai Luhdan
taustankadun kautta
•	Liikennettä haittaavia kaistojen
sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä
pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella

Hulevesitöitä Aukeankadun alikulkukäytävän luona.

•	Kuivatuksen rakentamista Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla
•	Hankaankadun risteyssillan vesieristeen korjaus
•	Päällystystöistä mm. Ajokadulla
•	Kiveystöitä

Lisätiedot

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi
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Aukeankadun
risteyksessä saatiin
lisää kaistoja käyttöön.

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

Seuraa hanketta

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

