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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
SORAMÄKI

Hankekokonaisuus Top 3

Nykyinen
Vt 12

HOLLOLA
1+1 kaistaa

1. Valtarissa heinäkuun turvallisuustavoitteet täyttyivät.
2. 	Hollolan päässä on sillat valettu Hirvikalliolle asti.

LAHTI

Osa 1A, ST-urakka,
Destia Oy

Osa 1B, Allianssi,
Skanska & Pöyry

NOSTAVA

3. Aukeankadun liikennevalot saatiin käyttöön.
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Osa 2, Kokonaisurakka,
Suomen Maastorakentajat Oy

2+2 kaistaa
RENKOMÄKI

438

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, heinäkuu: 3,0*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.
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9 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*	Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat,
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.

kehätien
rakentaminen alkaa

2018 kevät

mt167 2+2
Vt 4–Aukeankatu välillä

2019

JOUTJÄRVI

mt167 valmis

kesä

2020

vuoden lopussa
Vt12 liikenteelle

2021

viimeistelytöitä

2023

viimeinen
päällystekerros

Nykyinen
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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

Soramäen uuden eritasoliittymän alueella ovat asfaltoinnit ja viimeistelyt loppusuoralla.
Kaiteiden ja ajoratamerkintöjen myötä liittymäalue näyttää entistä valmiimmalta turvallista liikkumista varten. Tällä viikolla myös yksi valtatien silta (S3 Hirvikallion risteyssilta) on
saanut betonikannen. Hankeosamme tielinjan Tampereen pään kaikki sillat on nyt valettu
Hirvikalliolle saakka. Hankeosamme keskimmäisellä osuudella Hirvikalliolla ja Takamaalla
silta- ja maarakennustyöt jatkuvat hyvällä vauhdilla. Vähäjoen sillalla on sääsuojan
asennus valmis ja sillan kantta viimeistellään vesieristystä varten. Sillan alapuolella puretaan muottia ja sillan maisemointityöt ovat käynnissä. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla raudoitusta viimeistellään ja sillan kannen valuun valmistautuminen jatkuu.
Okeroisten alueella on jatkettu asfaltointitöitä ja siltatyöt etenevät. Okeroisten risteyssillalla
ovat teline- ja muottityöt sekä sillan raudoitustyöt jatkuneet täydellä teholla, muilla eritasoliittymän alueen silloilla tehdään pintarakenteita ja varusteluita.

Tällä viikolla Nikulan eritasoliittymässä on jatkettu Helsingintien tulevan kiertotien sekä
sen kevyen liikenteen väylien rakentamista ja viimeistelyä. Patomäessä on louhittu
kalliota tielinjalta ja jatkettu tunnelin elementtiasennuksia sekä seinä- ja holvitöitä.
Paskurinojan sillalla on tehty uoman eroosiosuojausta. Launeella on tehty valtatien 12
tien maaleikkauksia ja jatkettu pohjavedensuojausta ja bentoniittimattojen asennusta.
Orvokkitiellä ja Ajokadulla on jatkettu kivitöitä sekä vallin ja luiskien multausta. Liipolassa
välitunnelilla ovat jatkuneet anturapohjien, seinien ja holvien rakentaminen. Kujalassa
on jatkettu valaistuksen ja telematiikan rakentamista ja valtatiellä 4 louhintoja.
Huovilanmäen ja Lotilan risteyssilloilla on tehty kansien viimeistelytöitä ja Kujalan
risteyssillalla teline- ja muottitöitä sekä kannen raudoitusta.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

• Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan
Matkakeitaan välisellä tieosuudella etelänpuoleinen ajorata suljettu, käytössä yksi
ajokaista molempiin suuntiin
• Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50 km/h, kaistajärjestelyitä, viikon 31 lopussa alueella käytössä
olleet liikennevalot otetaan pois käytöstä
• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
Hirvikallion risteyssillan valu aloitettiin
aamuvarhaisella hyvissä olosuhteissa.

• Soramäen eritasoliittymän alueella
asfaltointitöitä sekä viimeistelytöitä, mm.
kaiteiden ja liikennemerkkien asennusta
• Louhintatyöt käynnissä
Takamaan/Hirvikallion alueella
• Okeroisten risteyssillalla kannen teline-,
muotti- ja raudoitustyöt käynnissä
• Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

• Louhintoja valtatien 4 varrella – kiertotie
käytössä, louhintoihin liittyviä enintään
8 min pysäytyksiä
• Nikulan eritasoliittymässä aloitetaan
siltojen paalutustyöt
• Patomäessä maaleikkaustyöt sekä
louhinnan jatkaminen
• Patomäen tunnelin rakennustyöt

VIIKON ONNISTUMISET:

VIIKON ONNISTUMISET:

Soramäen päästä
Hirvikalliolle
saakka kaikki
sillat valettu.

Heinäkuun
turvallisuustavoitteiden
täyttyminen.

• Paskurinojan sillalla uoman eroosiosuojaus
ja siltaelementtien asennus
• Launeella pohjavesisuojaustyöt ja
bentoniittimattojen asennus
• Kiveys- ja multaustyöt Ajokadulla ja
Orvokkitiellä
• Huovilanmäen ja Lotilan risteyssilloilla
telttojen purku
Ilmakuva Kujalan eritasoliittymästä.

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Tiistaiaamusta autoilijat hieraisivat silmiään, kun Aukeankadun ja
Uudenmaankadun liittymässä oli käytössä liikennevalot pidemmän aikaa
käytössä olleen työnaikaisen kiertoliittymän sijaan. Myös Tasangonpolulla
tapahtui, kun reitti on ollut loppuviikon suljettuna Luhdantaustakadun ja
Ajokadun välillä vanhaan tierunkoon tehtävien massanvaihtojen johdosta.
Viikolla tehtiin myös mm. kiveys- ja vihertöitä.

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
• Uudenmaankadun kaistat etelän
suuntaan suljettu ma-to välillä yöaikaan klo
22:00-06:00 Orimattilankatu-Simolanmutka
hulevesipoikitusten rakentamisen vuoksi.
Kiertotie Tupalankadun kautta.
• Tasangonpolku on vielä alkuviikon
poikki rakenteen parantamistöiden
jatkuessa.
• Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia
ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin
ruuhka-aikojen ulkopuolella

• Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn
ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie
Ajokadun kautta.
• Päällystystyöt
• Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
• Vihertyöt
• Hulevesipumppaamojen ja -linjojen
viimeistelyt ja käyttöönotto
• Alikulkukäytävien ja kävelyn ja pyöräilyn
väylien viimeistelytöitä
• Valaistustöitä

Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Aukeankadun ja
Launeen risteyssillan välissä odottaa päällystystä.

VIIKON ONNISTUMISET:

Aukeankadun
liittymän
liikennevalot
otettiin käyttöön.
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