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Vt12 Lahden eteläinen kehätie
Hankekokonaisuus Top 3

Nykyinen Vt 12 siirtyy Lahden ja Hollolan ylläpitoon
SORAMÄKI

1. Kehätien molemmissa osissa
suunnittelu etenee
2. Uudenmaankadun parantamisen
paalutukset loppusuoralla
3. Joulun odotusta… tuokohan pukki
mieluisia lahjoja?

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 talvisen näköistä, sillä alkuviikosta saatiin lumipeite
antamaan hieman valoa pimeyteen. Työt jatkuvat talven tulosta
huolimatta ja siltoihin liittyvät työt ovat käynnissä useassa kohteessa.
Aukeankadun kulmilla saatiin kunnallisteknisiä töitä taas pykälän
verran pidemmälle. Samoissa maisemissa on aloitettu alikulkutunnelin
rakentamisen valmistelevat työt työnaikaisen tukiseinän rakentamisella.
Maanrakennustöitä on jatkettu toistaiseksi, kun kovat pakkaset ovat
vielä väistelleet työmaata. Launeen paalulaattojen paalutukset ovat
loppusuoralla, joten pohjanvahvistuksien osalta ollaan jo voiton puolella.

Rakennussuunnittelu ja työnsuunnittelu jatkuivat, lisäksi tarkasteltiin
hankkeen massamääriä ja valmisteltiin ympäristöasioihin liittyviä ilmoituksia
ja lupa-asioita. Työmaatoimistoon saatiin ensimmäiset kalusteet ja henkilöstö
jatkaa nyt työmaan perustamiseen liittyviä tehtäviä projektitoimistossa.
Tällä viikolla pidettiin urakan virallinen suunnittelun aloituskokous, jossa
käytiin läpi muun muassa tulevien suunnitelmien katseluoikeuksien luominen
hankkeen eri osapuolille.

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Launeella paalulaattojen ja sillan maatuen työt
• Hankaankadun risteyssillalla tehdään kannen teline- ja muottitöitä
• Joitain maatöitä on käynnissä mm. Simolanmutkan & Aukeankadun
suunnalla
• Liikennejärjestelyt säilyvät päälinjoiltaan nykyisellään, pientä
hienosäätöä tehdään aina töiden edetessä
Kuvassa vasemmalta Mika Sojakka, Pekka Nissinen ja Timo Kinnari
tarkastelevat hankkeen lähtötietomallia suunnittelun aloituskokouksessa.

Viikon onnistumiset
• Vesijohto- ja viemärityöt
Aukeankadulla saatiin
pääosin pakettiin

Kuvassa rakennetaan Nikkilän alikulkusillan
tukiseinää Aukeankadun kulmassa.

Tulevan viikon töitä

Viikon onnistumiset

• Rakennussuunnittelu
• Ympäristön seurannan ja
ilmoitusten valmistelu
• Työnsuunnittelu
• Projektihenkilöstö aloittaa
työskentelyn projektitoimistolla

• Urakan ensimmäinen
välitavoite saavutettu

Hankeosa 1B

LYHYESTI

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

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Tilannekatsaus
Tällä viikolla vietiin eteenpäin Liipolan tunnelin rakenneratkaisua.
Työtunneleiden eri vaihtoehtoja on tarkasteltu ja päätetty toteutus
vaihtoehdot. Patomäen betonitunnelin osalta on selvitetty suunnittelu
periaatteet. Teknisten järjestelmien pienryhmät ovat kokoontuneet ja
jatkaneet suunnittelua. Keskiviikkona järjestettiin liikenteenhallinnan
työpaja ja vietettiin VALTARIN pikkujouluja.

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

Liikenteenhallinnan työpajassa käytiin vilkasta keskustelua.

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

Viikon onnistumiset Tulevan viikon töitä
• Tunneleiden suunnittelun
edistyminen

• Riskityöpajat jatkuvat
• Pohjanvahvistuksia
suunnittelevan georyhmän
palaveri

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

Seuraa hanketta

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

