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1  Ajankohtaiset asiat 

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat: 
 Osa 2, Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie, Hankaankadun sillan 

kannen valu 
 Osa 1B Allianssi, suunnittelu- ja selvitystyöt etenevät 
 Osa 1A ST, suunnittelutyöt käynnissä, valmistelevat työt maas-

tossa käynnistyivät  
 Osat 1B Allianssi ja Osa 1A ST, toinen yhteensovituspalaveri pi-

detty 
 Yleisötilaisuudet Lahdessa ja Hollolassa 7.2. ja 8.2. 

 
Käynnissä olevat työt ja tulevat tapahtumat: 

 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie rakennustyöt jatkuvat 
 Vt 12 Letke, Osa 1B Allianssi, suunnittelu ja selvitystyöt jatkuvat, 

maastossa pohjaveden pumppaukseen liittyvät rakennustyöt 
 Vt 12 Letke, Osa 1A ST, suunnittelu jatkuu, valmistelevat työt käyn-

nissä mm. työmaateiden ja -tukikohtien rakentaminen, koepaalutus 
Okeroisissa alkaa maaliskuussa. 

 Hankealueella sijaitsevien kiinteistöjen rakennusten purku jatkui 
helmikuussa, asuinkiinteistöt saataneen purettua maaliskuun ai-
kana. 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus 
 
Koko hankkeen henkilöstövahvuus tammikuussa oli 139 henkilötyökuu-
kautta (htkk), mistä 35 htkk Lahden seudulla asuvilta työntekijöiltä. 
 
Hankeosa 1A ST-Hollola  
 
Helmikuussa työt ovat edelleen keskittyneet rakennussuunnitteluun ja 
työnsuunnitteluun. Valmistelevat työt käynnistyivät mm. työmaateiden ra-
kentamisella, koekuoppien kaivulla, koepaalutuksen valmistelulla sekä kal-
lion kuorinnalla.  
 
Maastossa tehdyt lisäpohjatutkimukset ovat loppusuoralla. Puuston poisto 
on edelleen käynnissä. 
 
Pidetty urakan kolmas työmaakokous.  
 
Urakoitsija esitteli suunnitelmiaan yleisötilaisuudessa Hollolassa 8.2.2018. 
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Kuva 1. Ensimmäinen kaivinkone aloitti työt ST-urakassa 12.2.2018. 
 
 
Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 
 
Hankeosalla on maastossa tehty lisäpohjatutkimuksia mm. Ajokadulla ja 
Kujalan eritasoliittymän alueella. Launeella on asennettu pohjaveden alen-
tamista varten tarvittavien siiviläkaivoja ja rakennettu purkuputkea.  
 
Helmikuussa on jatkettu rakennustöiden suunnittelua ja aikataulutusta, ja 
tekniikkaryhmissä on viety suunnitteluratkaisuja eteenpäin. 
 
Valtari esitteli suunnitelmiaan yleisötilaisuudessa Lahdessa 7.2.2018. 
 
Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 
 
Rakennustyöt maastossa ovat käynnissä ja etenevät urakoitsijan ilmoituk-
sen mukaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Käynnissä olevia työ-
vaiheita ovat mm:  

 silta S1 (Hankaankadun risteyssilta), sillan päällysrakenteet 
 silta S3 (Kangasmäen alikulkukäytävä) 
 silta S7 (Nikkilän alikulkukäytävä), tukiseinän rakentaminen ja kai-

vutyöt käynnissä 
 silta S24 (Launeen risteyssilta), kannen telineen ja muotin rakenta-

minen 
 S10 (Launeen alikulkukäytävä), perustusten rakentaminen 
 S36 (Patomäen alikulkukäytävä), paalutustyöt 
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Helmikuussa ei tehty merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin. 
 

 
Kuva 2. Sillan S1 valu 8.2. 
 

 
Kuva 3. Sillan S24 telineen valmistelua 7.2. 
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Kuva 4. S10-S24 siltapaikka 13.2. 
 
Rakennusten purku-urakka 
 
Helmikuussa jatkettiin Patomäen länsipään kohdalta asuintalojen purka-
mista. 
 

3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 

 

 

4  Kustannukset 

 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 28.2.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 

 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
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Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
 

 
  Kuva 5. Hankkeen kustannukset 2/2018 
 

5  Muut asiat 

 
Viestinnän työpalaverit pidettiin 2.2.2018 ja 16.2.2018, painottuen lähinnä 
allianssiurakan ulkoiseen viestintään. 
 
Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 
 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke 
 Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 
 Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

 
Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteet on vuoden 2018 alusta julkaistu myös hankkeen internetsivulla. 
 
Seuraavat yleisötilaisuudet pidetään Lahdessa 30.5. ja Hollolassa 31.5.  

  


