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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
SORAMÄKI

Hankekokonaisuus Top 3:

Nykyinen
Vt 12

HOLLOLA
1+1 kaistaa

1.	
Syksy on saapunut ja työt etenevät hyvää tahtia

LAHTI

Osa 1A, ST-urakka,
Destia Oy

Osa 1B, Allianssi,
Skanska & Pöyry

NOSTAVA

2.	
Riista-aidan asennustyöt ovat käynnissä Takamaalla

OKEROIN
OKEROINEN

3.	
Patomäen tunnelin valut sujuvat aikataulussa
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Osa 2, Kokonaisurakka,
Suomen Maastorakentajat Oy

412

2+2 kaistaa
RENKOMÄKI

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, syyskuu: 3,5*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.
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59 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*	Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat,
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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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

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä on käynnissä kävelyn ja pyöräilyn
väylän sekä yksityistien rakentaminen. Nostavan risteyssillalla kannen muottityöt
etenevät suunnitellusti. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla ja Okeroisten
risteyssillalla sääsuojat ovat asennettuina, kansia kuivatetaan ja eristetään.
Luhdanjoen sillan muotin purkutyöt ovat jatkuneet Nostavantien kohdalla. Töistä
johtuen liikennettä on pysäytetty ja toinen ajokaista on suljettu. Kiveystöitä tehdään
uudella rakennettavalla Ala-Okeroistentiellä ja kiertoliittymässä, lisäksi meluesteitä
on asennettu. Riista-aidan asennustyöt ovat jatkuneet työmaalla hyvällä tahdilla,
työt ovat alkaneet Soramäestä ja etenevät kohti Okeroista.

Nikulan eritasoliittymässä on jatkunut Kukonkosken siltojen paalutus. Nikulan
ramppisillalla on tehty telineen muottitöitä ja käynnissä on ollut myös paalujen
katkaisu ja raudoitustyöt. Patomäessä jatkuvat pohjavedensuojaustyöt sekä
telematiikkaputkituksien ja hulevesilinjan teko. Patomäen tunnelilla on muun muassa
valettu siipimuureja ja holveja. Launeella on jatkettu kasvualustan seulontaa sekä
tehty maaleikkauksia ja louherakenteita. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja
välitunnelilla on rakennettu seiniä ja holveja. Läntisessä kalliotunnelissa on asennettu
reunaelementtejä ja tehty verhousrakennetta. Kujalan eritasoliittymässä on tehty
louherakenteita ja luiskien viimeistelyä sekä rakennettu telematiikkaa ja valaistusta.
Kujalan risteyssillalla aloitettiin muotin purku.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	Luhdanjoen sillan muottia puretaan,
josta aiheutuu liikennejärjestelyjä
Nostavantiellä, toinen ajokaista on
suljettu ja liikennettä pysäytetään
ruuhka-aikojen ulkopuolella
•	Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä
•	Paassillantiellä (Riihimäentien liitty
mässä) käynnissä keskisaarekkeen
muutostyöt

Riista-aidan asennustyöt ovat käynnissä Takamaalla.

•	Soramäessä Riihimäentien vierellä
kävelyn- ja pyöräilyn väylän sekä
yksityistien rakentaminen
•	Riista-aidan asennustyöt Takamaalla
•	Louhintaa Takamaalla
•	Kiveystöitä Okeroisissa
•	Valaistus-, telematiikka- ja maan
rakennustyöt ovat käynnissä koko
hankealueella

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
paalutus- ja rakennustyöt

VIIKON ONNISTUMISET:

VIIKON ONNISTUMISET:

Riista-aidan asennus
työt etenevät hyvällä
tahdilla.

Patomäen valut
sujuvat aikataulussa.

•	Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	Launeella pohjavesisuojaustyöt ja
mullan seulonta
•	Liipolan tunnelin rakennustyöt
•	Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
•	Louheen lastaus valtatien 4 varrella

V alut etenevät Patomäen tunnelilla.

HANKEOSA 2

LYHYESTI

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

Tilannekatsaus

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Työt Hankaankadun risteyssillan vesieristeiden korjauksen parissa jatkuivat tälläkin
viikolla. Kyseisen sillan alittavan Hankaankadun avaaminen liikenteelle lähenee päivä
päivältä, kun kuluneella viikolla tehtiin kadun ajoratamaalaukset. Uudenmaankadulta
poistui viikon mittaan päällystekynnyksiä, kun liittymiin päällystettiin uusia pintoja
Patometsänkadun, Ajokadun ja Uuden Orimattilantien -liittymissä. Aukeankadun
alikulkukäytävän läheisyydessä jatkettiin hulevesitöitä edellisviikon tapaan.

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
•	Hankaankatu avataan yleiselle
liikenteelle
•	Jalankulun ja pyöräilyn yhteys
avataan takaisin liikenteelle välillä
Aukeankatu-Ajokatu
•	Hankaankadun risteyssillan kannen
vesieristyksen korjaus valmistuu ja

Hulevesiviemärin päähän rakennettua
eroosiosuojausta.

liikennejärjestelyt ko. työhön
liittyen puretaan viikon mittaan
•	Hulevesitöitä jatketaan Aukeankadun alikulkusillan läheisyydessä
•	Viimeistelytöitä ja siivousta koko
urakka-alueella

Lisätiedot

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

VIIKON ONNISTUMISET:

Liittymiin saatiin uutta
päällystettä useassa
kohtaa rakennettavaa
osuutta.

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

Seuraa hanketta

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

