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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
SORAMÄKI

Hankekokonaisuus Top 3:

Nykyinen
Vt 12

HOLLOLA
1+1 kaistaa

LAHTI

Osa 1A, ST-urakka,
Destia Oy

Osa 1B, Allianssi,
Skanska & Pöyry

1. 	Kehätien hankeosien välisen pesäpalloherruuden vei Destia
2. 	Kujalassa otettiin käyttöön erikoiskuljetusten kiertoreitti

NOSTAVA
OKEROIN
OKEROINEN

3. 	Uudenmaankadun urakan valmistuminen viivästyy
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NIKULA

2+2 kaistaa

LAUNE

KUJALA

LIIPOLA

PATOMÄKI
Mt 167

Osa 2, Kokonaisurakka,
Suomen Maastorakentajat Oy

424

2+2 kaistaa
RENKOMÄKI

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, elokuu: 2,8*
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Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

44 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
Vt 12 liikenteelle

2021

viimeistelytöitä

2023

viimeinen
päällystekerros

Nykyinen
Vt 12
Vt 4
rakennetaan
lisäkaistat

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 eritasoliittymän läheisyydessä on poistettu vanhaa kiertotietä ja uuden
meluesteen asennustyöt ovat käynnissä. Hirvikallion ja Takamaan alueella silta- ja
maarakennustyöt etenevät suunnitellusti. Murskaustyöt ovat käynnissä Takamaalla.
Tikkakalliontien risteyssillan paalutustyöt saatiin tämän viikon aikana valmiiksi.
Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla ja Okeroisten risteyssillalla ovat muotin
purkutyöt käynnissä. Okeroisissa, uudella tielinjalla on tehty päällystepohjia sekä
päällystetty. Normaalin rakennustyön lisäksi hankkeella järjestettiin muutakin ohjelmaa,
osa henkilöstöstä osallistui pesäpallo-otteluun Destia vs. Valtari, pelaajan tai katsojan
roolissa. Pesäpallo-ottelu antoi mielen ja kehon virkistystä, sekä paransi jo entisestään
hyvää Destian ”joukkuehenkeä”. Ottelu järjestettiin yhdessä Lahden Mailaveikkojen
kanssa, kiitos.

Viime lauantaina VALTARIn työmaalla järjestettiin asukkaille mahdollisuus päästä
kurkistamaan tienrakennustöihin kiertoajelun muodossa. Kiertoajelun suosio yllätti
iloisesti järjestäjät ja tapahtumaan osallistui noin 700 rakennustöistä kiinnostunutta.
Tällä viikolla hankeosan massalouhinnat on saatu päätökseen, kun louhinnat valmistuivat
valtatien 4 varrella. Louhinnoista jäljellä on enää erikoisrakenteen louhinta Liipolan
välitunnelilla. Nikulan eritasoliittymässä on jatkettu siltojen paalutustöitä ja Porvoonjoen
eroosiosuojausta. Betonitunnelien rakentaminen on jatkunut Patomäessä sekä Liipolan
tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelilla. Launeen eritasoliittymässä rakennettiin
telematiikkaa sekä hulevesilinjaa ja valtatiellä 4 muuttuivat liikennejärjestelyt Lepolan
ylikulkusillan kohdalla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	Soramäen eritasoliittymän alueella
kaistajärjestelyjä
•	Kiertotiejärjestelyt Okeroisissa
•	Hirviaidan asennusta SoramäkiTakamaan alue
•	Luhdanjoen sillalla ja Okeroisten risteyssillalla muotin purkutyöt jatkuvat

Lahden Mailaveikkojen edustaja antoi hyvät
ohjeet pelaajille ennen pelin alkua.

•	Murskaustyöt käynnissä Takamaalla
•	Ala-Okeroisten alueella käynnissä
päällystystyöt ja kiveystyöt alkavat
•	Valaistus-, telematiikka- ja maan
rakennustyöt ovat käynnissä koko
hankealueella

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä
Kujalan eritasoliittymässä
•	Uusia liikennejärjestelyitä käyttöön
valtatiellä 4 Kujalan eritasoliittymän
kohdalla siltatöiden vuoksi
•	Helsingintien kiertotie käytössä
•	Nikulan eritasoliittymässä siltojen
paalutustyöt

VIIKON ONNISTUMISET:

VIIKON ONNISTUMISET:

Onnistunut
haasteottelu
Valtaria vastaan.

Massalouhinnat
päättyneet koko
hankeosalla!

•	Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	Launeella pohjavesisuojaustyöt ja
bentoniittimattojen asennus
•	Liipolan tunnelin rakennustyöt
välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
•	Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Työmaan bussikiertoajelun suosio yllätti iloisesti
järjestäjät!

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Uudenmaankadun parantamisen urakka viivästyy aiemmin kerrottua enemmän,
eikä tarkkaa valmistumisaikaa vielä tiedetä. Työmaalla on kesän aikana havaittu
työvirheitä, joita on jouduttu korjaamaan. Urakan eteläpäässä jatkui Hankaankadun
risteyssillan vesieristyksen korjaus, käytössä on kaistajärjestelyjä ennen ABC:n
risteystä. Päällystystöitä on tehty Hankaankadulla ja Kyöstilän alikulkukäytävän luona.

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
•	Muitakin liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja
liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
•	Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä
suljettu, kiertotie Ajokadun kautta.
•	Hankaankadun risteyssillan vesieristeen korjaus jatkuu
•	Korjaus- ja viimeistelytöiden työnsuunnittelu ja aikataulutus

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi
Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Uutta kävelyn ja
pyöräilyn väylää
Uudenmaankadun
varrella.

Seuraa hanketta

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

