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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. 	Yleisötilaisuudet keräsivät kiinnostunutta yleisöä
2. 	Työnaikaiset kaistajärjestelyt purettu Soramäessä

NOSTAVA

3. 	Elokuussa sattuneesta lievästä tapaturmasta on
myöhemmin aiheutunut lyhyt poissaolo

OKEROIN
OKEROINEN
Laaksosillat:
217220
m m
Vähäjoki n.
273
mm
Luhdanjoki n.
270

NIKULA

2+2 kaistaa

LAUNE

KUJALA

LIIPOLA

PATOMÄKI
Mt 167

Keskimääräinen
henkilövahvuus

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Osa 2, Kokonaisurakka,
Suomen Maastorakentajat Oy

2+2 kaistaa
RENKOMÄKI

424

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, elokuu: 3,7*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018
2019
2020

38 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*	Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat,
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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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 alueella liikennejärjestelyt ovat muuttuneet siten, että kaista
kapasiteetti on nyt kokonaan käytössä pois lukien kehätielle itään johtavien kaistojen sulkujärjestelyt. Kyseiset järjestelyt puretaan vasta, kun kehätie otetaan kokonaisuudessaan
liikenteelle. Takamaan ja Nostavan alueella silta- ja maarakennustyöt etenevät suunnitel
lusti. Murskaustyöt on saatu päätökseen Takamaalla, Nostavan eritasoliittymän ja Tikka
kallion alueita on päällystetty ja Nostavan risteyssillan telinetyöt jatkuvat. Takamaan alikulkukäytävä valettiin tällä viikolla, eli kaikki valtatien 12 suuntaiset sillat on nyt valettu.
Hankeosalla on vielä neljä valtatien ylittävää siltaa valamatta. Nostavantien ylittävällä
Luhdanjoen sillalla on aloitettu meluesteen asennustyöt ja muotin purku. Okeroisten risteys
sillalla on tehty telineen ja muotin purkutöitä ja sillan sääsuoja on asennettu. Uudessa
Ala-Okeroistentielle rakennettavassa kiertoliittymässä on päällystetty ja tehty kiveystöitä.

Tällä viikolla oltiin mukana Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen asukastilaisuudessa
kertomassa VALTARIn osuuden rakennustöiden etenemisestä. Nikulan eritasoliittymässä
valmistui Nikulan risteyssillan paalutuspedit ja paalutustyöt päästiin aloittamaan.
Siltojen paalutustyöt Nikulassa kestävät vielä noin kolmen viikon ajan. Nikulan ramppi
sillalla jatkettiin työsillan rakentamista ja Ali-Juhakkalan sillalla päätytäyttöjen tekoa.
Pohjavedensuojaustyöt ovat jatkuneet Patomäessä sekä Launeella. Patomäen tunnelissa
on tehty holvivaluja ja kannen vesieristys on ollut käynnissä. Kujalan eritasoliittymässä
on rakennettu valaistusta, asfaltoitu katua ja ramppeja sekä tehty kiveystöitä läntisessä
pisaraliittymässä. Valtatien 4 varrella on ollut käynnissä louheen lastaus.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

•	Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä
Kujalan eritasoliittymässä
•	Uudet liikennejärjestelyt voimassa
valtatien 4 Kujalan eritasoliittymän
kohdalla siltatöiden vuoksi
•	Helsingintien kiertotie käytössä
•	Nikulan eritasoliittymässä siltojen
paalutustyöt ja työsillan teko jatkuu

•	Luhdanjoen sillalla Nostavantien
kohdalla muotin purkutyöt käynnissä,
josta aiheutuu liikenteenpysäytyksiä
•	Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä
•	Louhintaa Riihimäentien (Kt54) lähei
syydessä sekä Takamaalla
•	Päällystystyöt jatkuvat Tikkakallion
alueella ja Vähäjoen sillalla

Takamaan alikulkukäytävä valettu.

•	Vähäjoen sillan muotin purkutyöt
radan kohdalla
•	Ala-Okeroisten kiertoliittymässä
kiveystyöt jatkuvat
•	Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko
hankealueella

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

VIIKON ONNISTUMISET:

VIIKON ONNISTUMISET:

Hankeosan kaikki
valtatien 12
suuntaiset sillat
on valettu.

Nikulan risteyssillan
paalutuspetien
valmistuminen.

•	Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	Launeella pohjavesisuojaustyöt ja
bentoniittimattojen asennus
•	Liipolan tunnelin rakennustyöt
välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
•	Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
•	Kujalan risteyssillan kannen valu
•	Louheen lastaus valtatien 4 varrella

Siltatyöt käynnissä Nikulan eritasoliittymässä.

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Tienkäyttäjiä häirinneitä liikennejärjestelyjä on pyritty vähentämään tälläkin viikolla.
Urakan eteläpäässä jatkui Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus, käytössä
on kaistajärjestelyjä ennen ABC:n risteystä. Päällystystöitä tehtiin Orimattilankadulla
ja jalankulun ja pyöräilyn väylillä. Hankaankatu on valmistumassa, kadun avaus odottaa
yläpuolisen risteyssillan reunapalkin pinnoitustyön valmistumista.

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
•	Jalankulun ja pyöräilyn väylä suljettu
välillä Ajokatu-Aukeankatu, kiertoreitti
joko Ajokadun tai Luhdantaustankadun
kautta
•	Liikennettä haittaavia kaistojen
sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä
pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella

•	Kuivatuksen rakentamista mm.
Aukeankadun alikulkukäytävän
kohdalla
•	Risteysalueiden päällystystöitä
•	Jalankulun ja pyöräilyn väylien
viimeistelyä
•	Kiveystöitä
•	Hankaankadun risteyssillan vesieris
teen korjaus ja reunapalkin pinnoitus
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