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Hankekokonaisuus Top 3
1.  Apilakadun risteyksen liikenne- 
 järjestelymuutokset sujuivat hyvin
2.  ST Kick off -tilaisuus loi yhteishenkeä
3.  Viestintäpalaverissa syntyi uusia  
 ideoita viestinnän tehostamiseen

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy
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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
Tiistaina otettiin käyttöön uudet liikennejärjestelyt Apilakadun risteyk-
ses sä, ja nyt Uudenmaankadulla on käytössä vain yksi kaista etelään päin 
ajetta essa. Orimattilankadun risteyksen kiertoliittymän luona tehtiin val -
misteluja ensi viikolla käyttöön otettavia uusia liikennejärjestelyjä varten.

Siltakohteissa Launeen risteyssillan alueella jatkettiin maa- ja välitukien 
rakennustöitä. Nikkilän alikulkukäytävän kaivannon ensimmäinen kaivutaso 
on nyt saavutettu, ja ensi viikolla vahvistetaan tukiseinää kaivun jatkamista 
varten. Siltatöiden lisäksi on tehty pienimuotoisia vesijohtotöitä Venetsian 
sillan läheisyydessä, ja Renkomäen ABC:n pohjoispuolella on rakennettu 
pyöräilyn ja jalankulun väylää.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Launeen risteyssillalla jatkuu maatukien rakentaminen
• Launeen alikulkukäytävän kohdalla alkavat kaivutyöt
• Hankaankadun risteyssillalla jatkuvat kannen raudoitustyöt
• Orimattilankadun kiertoliittymän pohjoispuolella liikenteen siirtäminen 

nykyiseltä Uudenmaankadun linjaukselta uudelle sillalle
• Patomäen alikulkukäytävän / Tasangonpolun kiertotien järjestelyiden 

valmistelu

Viikon onnistumiset
• Työt etenevät talvesta 

huolimatta

Viikon onnistumiset
• Työturvallisuuden  

lisääminen toimistossa
• ST Kick off -tilaisuus

Tilannekatsaus
Lisäpohjatutkimukset maastossa jatkuivat, mutta eivät aiheuttaneet 
liikennejärjestelyjä. Suunnittelua tehdään kiivaasti, muun muassa 
massansiirtoihin liittyen, ja aikatauluja tarkennetaan suunnittelun 
edetessä. Myös tarkempi työnsuunnittelu on käynnissä. Kuluneella 
viikolla paneuduttiin erityisesti geosuunnitteluun.

Launeen tulevan risteyssillan rakentaminen  
jatkuu talvenkin aikana.

Tulevan viikon töitä:
• Lisäpohjatutkimukset 

maastossa jatkuvat
• Suunnittelu jatkuu
• Väylä- ja siltapuolella 

valmistellaan hankintoja

Kuvassa Kick off -päivässä syntynyt solmu. Etualalla vasemmalta 
Antti Snirvi ja solmua avaamassa Ville Suntio.



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

Tilannekatsaus
Tällä viikolla tekniikkaryhmissä on laskettu eri ratkaisuvaihtoehtojen 
vaatimien rakennusmateriaalien määriä tavoitekustannuksen 
asettamista varten. Lisäksi on mietitty suunnitelmatiedon hallintaa 
ja tarkastusprosesseja. Big Roomissa esiteltiin ja ohjeistettiin 
Trimble Connect -ohjelman käyttöä. Myös suunnittelun työpajat 
kuuluivat viikon ohjelmaan.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä 
edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdolli-
suuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 
167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaika-
taulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017  
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.
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LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Tulevan viikon töitä 
• Jyrkänkadulla Liipolassa tehdään pohjatutkimuksia
• Hankeosien 1A ja 1B yhteensovituspalaveri
• Georyhmän, väyläryhmän ja maisemaryhmän kokoukset
• Liikenteenhallinnan kokous

Viikon onnistumiset
• Eri ratkaisuvaihtoehtojen 

vaatimat rakennusmateri-
aalien määrät on saatu 
laskettua tavoitekustan-
nuksen asettamista varten

Trimble connect -ohjelman ohjeistusta Big Roomissa.


