
Vt12 Lahden eteläinen kehätie
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Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0, 
rakentamisen alusta 337 tapaturmatonta päivää
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2023 

Hankekokonaisuus Top 3

1.  Kehätien rakentaminen käynnistyi!

2.  Hankkeen henkilövahvuus kasvussa

3.  Uudenmaankadulla siltatyöt etenevät hienosti
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Vähäjoki 217 m
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Mt 167Mt 167

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy Osa 1B, Allianssi, 

Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy



Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Kevättä kohti edetään ja siltatyöt olivat pääosassa tälläkin viikolla. Hankaan - 
kadun risteyssillan valmistuminen häämöttää jo Renkomäen maisemissa, ja 
kevään edetessä päästään rakentamaan katuyhteyttä sillan ali. Alkukesästä 
paikalla nyt oleva kiertotie puretaan ja sillan yli pääsee huristelemaan nor maa- 
 lia reittiä pitkin. Launeella etenee urakan suurimman sillan, Launeen risteys - 
sillan, rakentaminen kannen raudoitustöillä. Lisäksi alueella on käynnissä 
paalulaattojen sekä kahden alikulkukäytävän rakentaminen. Maatöitä päästään 
tekemään vähitellen, kun päivän keskilämpötilat kohoavat plussan puolelle.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Viikon onnistumiset
• Ensimmäinen räjäytys 

Patiokalliolla

Tilannekatsaus
Työt ovat edenneet vauhdikkaasti, ja esimerkiksi Soramäessä kalliota kuori 
viisi kaivinkonetta erityisesti tulevia louhintoja varten. Kuoritut kasat on 
mahdollisuuksien mukaan jätetty lähelle louhintapaikkaa melusuojiksi. 
Lisäksi alueella tehtiin kuivatuksia pian sulavia lumia ja sulamisvesiä silmällä 
pitäen. Soramäen tulevan eritasoliittymän itäpuolella suojattiin olemassa 
olevia rakenteita, ja porattiin kalliota ensi viikolla alkavaa louhintaa varten. 
Kuusenalantien ja Tikkakalliontien välinen kiertotie on pieniä viilauksia lukuun 
ottamatta valmis. Patiokalliossa puhdistettiin ja porattiin kalliota louhintaa 
varten sekä tehtiin kuivatuksia ja kulkuteitä. Torstaina alueella räjäytettiin 
ensimmäinen kenttä. Kentän päällä oli kumiset matot estämässä kivien 
sinkoilu. Räjäytys oli hallittu ja onnistui kaikin puolin hyvin.

• Kallionkuorinta- ja louhintatyöt sekä maaleikkaus Soramäessa
• Kallionkuorinta- ja louhintatyöt sekä maaleikkaus Patiokalliolla
• Maa-ainesten sijoitusalueiden valmistelu Okeroisissa
• Suunnittelu on käynnissä
• Liikenteen pysäytykset louhintatöiden vuoksi alkavat Soramäessä 

ja Nostavantiellä

Launeen risteyssillalla kannen muotti- ja raudoitustyöt 
ovat hyvässä vauhdissa.

Patiokallio louhinnan jälkeen.

• Hankaankadun risteyssillan kaiteiden juurivalut ja valaisimien jalustan valu 
• Vanhan Kangasmäen alikulkukäytävän purkutyöt
• Nikkilän alikulkukäytävän paalutuspedin rakentaminen
• Teline-, muotti- ja raudoitustyöt Launeen risteyssillan kannella sekä 

Patomäen ja Launeen alikulkukäytävien kehäsilloilla
• Kiertotien rakentamisen valmistelut Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla
• Paalulaattojen rakentaminen jatkuu Launeella
• Uudenmaankadulla rakennetaan hulevesilinjoja ja Renkomäessä tierakenteita
• Uudenmaankadun bussipysäkiltä Patometsänkadulle johtava jalankulun ja 

pyöräilyn väylä siirretään kiertotielle. Muilta osin liikennejärjestelyt säilyvät 
toistaiseksi ennallaan

Viikon onnistumiset
• Launeen pellolla riitti  

tohinaa, kun kolme siltaa  
rakentui hyvää tahtia



Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Kujalassa valmistui työmaatie maa-aineksen sijoitusalueelle. 
Launeen koulun takana, Apilakadun varrella, tehtiin varastoaluetta sekä 
parkkialuetta koulun opettajien käyttöön. Nikulan tulevan eritasoliittymän 
alueella saatiin puustonpoistotyöt tehtyä. Valtatien 4 eteläpuolella Kujalassa 
aloitettiin pintamaan poisto tulevan maa-aineksen sijoitus alueen kohdalla. 
Perjantaina aloitettiin puuston poisto Liipolassa tutkimustunneleille 
menevien työmaateiden kohdalta, minkä takia osa ulkoilureittiä jouduttiin 
sulkemaan. Lisäksi perjantaina käynnistyi kantojen poisto Liipolan tulevan 
betonitunnelin kohdalla. 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah-
dollisuuksia 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 käynnistyvät keväällä 2018.
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Liikennevirasto
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  facebook.com/vt12letke 
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LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Launeen koulun kohdalla alkavat johtosiirtotyöt tiistaina
• Tutkimustunnelin louhintatyöt alkavat Liipolassa
• Tutkimustunneleiden työmaateiden rakentaminen käynnistyy
• Liipolan betonitunnelin kohdalla jatkuu kantojen poisto
• Maanantaina tehdään Launeen koulun kohdalla liikennejärjestelyt 

valmiiksi tiistaina alkavaa johtosiirtotyötä varten. Launeen koulun 
kohdalla kevyt liikenne siirretään työn ajaksi kulkemaan Ajokadun 
länsipuolelle ja koulun paikoitusalueelle menevä liittymä suljetaan. 
Opettajien paikoitusalueelle ajetaan jatkossa Apilakadulta.

Kaivinkone töissä tulevan Liipolan tunnelin läntisen 
suuaukon edustalla.

Viikon onnistumiset
• Puusto saatiin poistettua 

Nikulan eritasoliittymän 
alueelta


