7
vko 47 2017
nro

VIIKKOTIEDOTE

Vt12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3

Nykyinen Vt 12 siirtyy Lahden ja Hollolan ylläpitoon

1. ST-urakan urakkasopimus allekirjoitettiin
2. Koepenkereiden rakentaminen saatu
valmiiksi Kujalassa
3. Paalulaatta- ja siltatyöt etenevät hyvällä
tahdilla Uudenmaankadulla

SORAMÄKI
Nykyinen
Vt 12

HOLLOLA

LAHTI

Osa 1A, ST-urakka,
Destia Oy

1+1 kaistaa
1+1

Osa 1B, Allianssi,
Skanska & Pöyry
Nikulan ETL:n rakentamisesta
päätetään myöhemmin

JOUTJÄRVI

NOSTAVA

Vt 12 Lahden
eteläinen kehätie

Turvallisuus

NIKULA
IKU

OKEROINEN
K
Vihersillat:
Vähäjoki 217 m
Luhdanjoki 273 m

Nykyinen
Vt 12

LAUNE

1 km betoni/
kalliotunneli
0,5 km
betonitunneli

2+2 kaistaa

Mt 167
PATOMÄKI

Tapaturmataajuus 0,
työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.

Vt 4
rakennetaan
lisäkaistat

LIIPOLA

Osa 2, Kokonaisurakka,
Suomen Maastorakentajat Oy

KUJALA

2+2 kaistaa

RENKOMÄKI

kehätien
rakentaminen alkaa

2017

2018

kevät

syksy
mt167 2+2

2019 kesä
mt167 valmis

2021 lopussa
vt 12 valmis

Hankeosa 2

Hankeosa 1A

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus

Työmaalla on kuluvalla viikolla tehty erilaisiin betonirakenteisiin liittyviä
muotti-, raudoitus- ja valutöitä. Urakoitsijan toiveissa on, ettei taivaalta
satelisi ihmeemmin vielä mitään, jotta loppuvuosikin voitaisiin vielä
käyttää rakennustöihin. Varsinkin Aukeankadun kulmilla on tulevalla
viikolla tohinaa, kun vesijohdon ja viemärin siirtotyöt etenevät Aukeankadun alituksen rakentamiseen Alavankadun suuntaan. Työt aiheuttavat
jonkin verran haittaa liikenteelle. Aukeankadun ali rakennettavan Nikkilän
alikulkukäytävän rakentaminen käynnistyy ensi viikolla maatöillä.
Hankaankadun risteyssillan ja Launeen alueen työt jatkuvat totuttuun
malliin myös tulevina viikkoina.

Urakkasopimus allekirjoitettiin Destia Oy:n ja Liikenneviraston välillä
21.11.2017. Urakoitsija on aloittanut työnsuunnittelun ja jo tarjousvaiheessa
aloitettu rakennussuunnittelu jatkuu. Urakoitsija haarukoi projektitoimiston
sijaintia kovalla vauhdilla ja tavoitteena on, että tilat ovat urakoitsijan
käytössä joulukuussa 2017.

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Kuvassa
vasemmalla
Destian vt.
toimitusjohtaja
Arto Pohjonen
ja oikealla
suunnitteluja hankkeet
toimialan
ylijohtaja Rami
Metsäpelto
Liikennevirastosta.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Silta- ja paalulaattojen rakentaminen etenee useassa kohteessa
• Maatöitä käynnissä mm. Simolanmutkan ja Aukeankadun suunnalla
• Aukeankadulla vain yksi kaista käytössä osan viikkoa vesijohto- ja
viemäritöiden vuoksi, ja lyhyt kiertotie käytössä
• Ansiokatu - Patometsänkatu - Aukeankatu -alueella voi olla työmaaliikennettä kevyen liikenteen väylillä kunnallisteknisten töiden takia.

Viikon onnistumiset

Tulevan viikon töitä

Viikon onnistumiset

• Työt etenevät useassa
kohteessa hyvällä tahdilla

• Puuston poiston valmistelu
• Projektitoimiston tilat, mihin
tukikohta?
• Rakennussuunnittelu

• Urakkasopimuksessa on
nimet alla!

Silatyöt Renkomäen ABC:n kohdalla etenevät hyvin.

Hankeosa 1B

LYHYESTI

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
Tilannekatsaus
Kuluneella viikolla valtatiellä 4 on
tehty mittaustöitä ja jatkettu pohjatutkimuksia tulevan kehätien linjauksella. Kujalan alueella koepengerten
rakennustyöt ovat edenneet suunnitelman mukaan ja toinenkin kahdesta
koepenkereestä on saatu valmiiksi.
Kaivokartoituksiakin on jo ehditty
aloitella viikon aikana.

Vt12 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. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.
Penkereet kuin ilvekset… tässä ensimmäinen…

Lisätiedot

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

…ja tässä toinen koepenger.

Viikon onnistumiset Tulevan viikon töitä
• Molemmat Kujalan
koepenkereet ovat nyt
valmiita

• Valtatiellä 4 jatkuvat mittaustyöt nykyisen päällysteen
paksuuksien selvittämiseksi
• Kiviainesselvitykset
käynnistyvät

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

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

