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Vt12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3

Nykyinen Vt 12 siirtyy Lahden ja Hollolan ylläpitoon

1. ST-urakan projektitoimistolle on
löydetty tilat
2. Allianssin mittaus- ja näytteenottotyöt
moottoritiellä valmistuivat
3. Liikenne Uudenmaankadun työnaikaisissa kiertoliittymissä soljuu hyvin

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 työt etenevät useassa kohtaa. ABC:n kohdalla on levitetty
ajorataa lopulliseen leveyteen, ja samalla purettiin käytöstä poistettu
kevyen liikenteen väylä. Hankaankadun risteyssillalla on edetty sillan telinetöihin. Launeen risteyssillan alueella tehdään paalulaattojen, välipalkin ja
maatuen muotitus-, raudoitus- ja valutöitä. Paalulaatoissakin riittää vielä
paalutettavaa. Aukeankadun tulevaisuudessa alittavan Nikkilän alikulkukäytävän rakentaminen on käynnistynyt maanleikkaustöillä. Seuraavaksi
asennetaan kaivannon työnaikaista tukemista varten tarvittavat pontit.
Orimattilankadun työnaikaisessa kiertoliittymässä siltapaikkojen täytöt
etenevät ja kaivantojen työnaikaisia tukiseiniä on purettu. Kangasmäen
alikulkukäytävän töiden edetessä Uudenmaankadun liikenne siirretään
kulkemaan uuden sillanosan päältä, jotta myös loppuosa sillasta päästään
uusimaan. Suotuisia säitä odotellessa.

Urakoitsija on aloittanut työnsuunnittelun ja jo tarjousvaiheessa aloitettu
rakennussuunnittelu jatkuu mm. pohjarakenteiden osalta.
Urakoitsija on hoitanut työmaan perustamiseen liittyviä asioita. Projektitoimistolle löydettiin tilat läheltä työmaata, ja vuokrasopimuskin saatiin
allekirjoitettua. Lisäksi suunniteltiin mm. työmaan turvallisuutta.
Puuston poiston tarjoukset saadaan viikolla 49, puuston poistoon liittyvät
rajamerkinnät on tehty.
Urakka-alueelta poistettavissa rakennuksissa on tehty asbesti- ja haittaainekartoitukset.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tulevan viikon töitä

•
•
•
•

• Puuston poiston tarjousten käsittely
• Rakennussuunnittelu
• Työmaatoimiston perustaminen

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Silta- ja paalulaattojen rakentaminen etenee useassa kohteessa
Kangasmäentien alikulkukäytävän täytöt ja asfaltointi, säävarauksella
Aukeankadulla lyhyt kiertotie käytössä vesijohto- ja viemäritöiden vuoksi
Aukeankatu-Alavankatu -alueella voi olla työmaaliikennettä kevyen
liikenteen väylillä kunnallisteknisten töiden takia

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Viikon onnistumiset

Viikon onnistumiset

• Liikenne Uudenmaankadun
työnaikaisissa kiertoliittymissä soljuu hyvin

• Projektitoimistolle saatiin
hyvät tilat sopivan matkan
päästä työmaalta

Silta s1 Renkomäen ABCn kohdalla.

Hankeosa 1B

LYHYESTI

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

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Tilannekatsaus
Viikon kuluessa valtatiellä 4 tehtiin päällysteporauksia vanhan päällysteen
paksuuden selvittämiseksi ja lisäksi otettiin kivinäytteitä, jotka lähetettiin
edelleen tutkittavaksi kiviaineselvitystä varten. Lisäksi Launeen koulun
alueelle rakennettiin työmaatie myöhemmin tarkentuvana ajankohtana
tehtäviä tärinä- ja melumittauksia varten. Mittauksilla selvitetään koululle
kehätien rakentamisen aikana mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Hakkuutyöt ovat käynnistyneet Porvoonjoen ylittävän Kukonkosken sillan ympäristössä. Avoimet ovet -tapahtuma Valtarin Big Roomissa keskiviikkona keräsi
mukavasti osallistujia.

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.

Lisätiedot

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

Kuvassa päällystenäytteitä valtatieltä 4.

Viikon onnistumiset Tulevan viikon töitä
• Mittaus- ja näytteenottotyöt
valtatiellä 4 valmistuivat

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

• Siltapaikkojen maisemasuunnittelu käynnistyy

Seuraa hanketta

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

