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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. 	Ensi viikolla yleisötilaisuudet Hollolassa 17.9. ja Lahdessa 18.9.
2. Soramäen eritasoliittymän melueste saatiin asennettua

NOSTAVA
OKEROIN
OKEROINEN

3. Valtatien 4 uudet liikennejärjestelyt otettiin käyttöön sujuvasti
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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.

51 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 purettu vanhaa kiertotietä ja uusi melueste
on saatu asennettua. Takamaan ja Nostavan alueella silta- ja maarakennustyöt etenevät
suunnitellusti. Murskaustyöt ovat käynnissä Takamaalla, Nostavan eritasoliittymän
ja Tikkakallion aluetta on päällystetty, Nostavan risteyssillan telinetyöt ovat alkaneet
ja Tikkakalliontien risteyssillan pilarit on valettu. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen
sillalla ja Okeroisten risteyssillalla ovat muotin purkutyöt käynnissä. Okeroisissa on
päällystetty sekä tehty kiveystöitä uudessa Ala-Okeroistentielle rakennettavassa
kiertoliittymässä. Soramäen eritasoliittymä otettiin muutama viikko sitten yleisen
liikenteen käyttöön ja nyt onkin miellyttävä huomata, kuinka hyvälle alue näyttää,
kun luontokin on alkanut vihertää.

Siltojen perustusten paalutukset ovat jatkuneet Nikulan eritasoliittymän ja
Kukonkosken alueella. Nikulan ramppisillan työsillan teko jatkuu vielä seuraavalle
viikolle. Patomäen betonitunnelin kannen vedeneristämisen valmistelevat
työt on aloitettu ja telematiikkakeskusten kytkentä on suoritettu tällä viikolla.
Pohjavesisuojauksien teko Launeella ja Patomäessä jatkuu ja tällä viikolla on aloitettu
tekemään betonikaukalon ja bentoniittimattorakenteen liitoksen rakentaminen.
Kujalassa jatkuu ramppien luiskien viimeistely- ja kivityöt. Kujalan risteyssillan alueella
valmistellaan pohjia betonipumppausautoille ja sillan kannen raudoitukset jatkuvat.
Valtatiellä 4 tehtiin liikennejärjestelyitä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

• Soramäen eritasoliittymän alueella
kaistajärjestelyjä
• Luhdanjoen sillalla muotin purkutyöt
käynnissä, purkutöitä tehdään
Nostavantien kohdalla, josta aiheutuu
liikenteenpysäytyksiä
• Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä
• Hirviaidan asennustyöt
Soramäki-Takamaan alue
Soramäen eritasoliittymää.

• Murskaustyöt käynnissä Takamaalla
• Okeroisten risteyssillalla muotin
purkutyöt sekä sääsuojan asennus
käynnissä
• Ala-Okeroisten alueella päällystysja kiveystyöt jatkuvat
• Valaistus-, telematiikka- ja
maanrakennustyöt ovat käynnissä
koko hankealueella

• Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä
Kujalan eritasoliittymässä
• Valtatien 4 liikennejärjestelyt
siltatöiden vuoksi
• Helsingintien kiertotie käytössä
• Ali-Juhakkalan sillan vedeneristystyöt
alkavat ensi viikolla
• Nikulan eritasoliittymässä siltojen
paalutustyöt ja työsillan teko jatkuu

VIIKON ONNISTUMISET:

VIIKON ONNISTUMISET:

Soramäessä
luonto vihertää.

Valtatien 4 uudet
liikennejärjestelyt
otettiin käyttöön
sujuvasti.

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

Kujalan risteyssillalla viimeistellään raudoitusta
ja valmistaudutaan sen jälkeen alkaviin valuihin.

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Tällä viikolla saatiin Aukeankadun risteysalueella päällystettyä, ja risteyksessä
lisää kaistoja käyttöön. Lisää kaistoja saatiin käyttöön myös Venetsian risteyksessä.
Aukeankadun eteläpuolella tehtiin ajoradan levennystä. Urakan eteläpäässä jatkui
Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus, käytössä on kaistajärjestelyjä
ennen ABC:n risteystä. Viimeistelytöitä tehtiin mm. Hankaankadulla.

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

Ajokadun risteys Venetsian ylikulkusillalta katsottuna.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

VIIKON ONNISTUMISET:

Aukeankadun
risteyksessä saatiin
lisää kaistoja avattua.

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Seuraa hanketta

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

