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Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0,  
työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.
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Nikulan ETL:n rakentamisesta 
päätetään myöhemmin

0,5 km
betoni-
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1 km betoni/
kalliotunneli

Vihersillat:
Vähäjoki 217 m
                Luhdanjoki 273 m 

Vt 12 Lahden 
eteläinen kehätie

Nykyinen Vt 12 siirtyy Lahden ja Hollolan ylläpitoon

Vt 4
rakennetaan 
lisäkaistat

Nykyinen 
Vt 12
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Vt 12

NOSTAVA

OKEROINENK

1+1 kaistaa

LAUNE
NIKULA UIK LIIPOLA

1 km betoni/
kalliotunneli

Osa 1B, Allianssi, 
Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

nro 15
vko 4  2018

Hankekokonaisuus Top 3
1.  Taivaalta saadaan vuorotellen vettä,  
 lunta ja räntää
2.  Kehätien suunnitteluratkaisuja lukitaan  
 sekä Hollolan että Lahden päässä
3.  Alihankintojen kyselyt käynnissä  
 niin ikään kehätien molemmissa osissa

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy

kehätien  
rakentaminen alkaa mt167 valmismt167 2+2

kevät kesäsyksy
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 



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
Menneellä viikolla jatkettiin maatöitä muutaman työkoneen voimin vaihtele-
vien sääolosuhteiden keskellä. Siltatöiden osalta Hankaankadun ja Launeen 
risteyssiltojen rakentaminen etenee suunnitelman mukaan.  

Luhdantaustakadun ja Orimattilankadun kulmalla tehtiin liikennejärjestely-
muutoksia, jotta Uudenmaankadun alittavan Kangasmäen alikulkukäytävän 
rakentamista päästään jatkamaan Uudenmaankadun alle.

Tulevalla viikolla tehdään hienosäätöä Tasangonpolun kulkureittiin Uuden-
maankadun kohdalla. Tasangonpolku on edelleen käytettävissä, mutta 
linjausta muutetaan, jotta vanhan alikulkukäytävän purku ja sitä seuraava 
uuden rakentaminen voidaan tehdä turvallisesti.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Launeen risteyssillalla jatkuu maatukien ja kannen telineiden rakentaminen
• Hankaankadun risteyssillalla valmistunevat sillan kannen raudoitustyöt
• Nikkilän alikulkukäytävän tuetun kaivannon kaivutyöt jatkuvat
• Kangasmäen alikulun rakentaminen jatkuu ja Launeen alikulun kaivuu 

aloitetaan 
• Tasangonpolun linjausta muutetaan

Viikon onnistumiset
• Työt etenevät, vaikka sää ei 

aina suosikaan

Viikon onnistumiset
• Sovittu yhteinen tavoite 

rakentaa tie hyvässä 
yhteistyössä, turvallisesti 
ja laadukkaasti 

Tilannekatsaus
Viikolla rakennussuunnittelu, työnsuunnittelu ja massamäärien 
tarkastelut jatkuivat. Lisäpohjatutkimukset maastossa 
ovat loppusuoralla ja niitä jatketaan vielä ensi viikolla. 
Urakan ST-roomeissa on jälleen syntynyt aihioita ja ideoita 
suunnitteluratkaisuihin ja työn toteutukseen. 

Kuvassa asennetaan Nikkilän alikulkukäytävän 
tukiseinän ankkureita Aukeankadulla.

Tulevan viikon töitä:
• Vesistötutkimusten valmistelu
• Lisäpohjatutkimukset 

maastossa jatkuvat
• Suunnittelu jatkuu
• Väylä- ja siltapuolella 

valmistellaan hankintoja

ST Kick Off -tilaisuudessa päätimme rakentaa Vt12 Letke -hanketta 
hyvässä yhteistyössä, turvallisuutta noudattaen ja laadukkaasti.



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

Tilannekatsaus
Tällä viikolla pidettiin Hankeosien 1A ja 1B yhteensovituspalaveri. 
Tekniikkaryhmistä viikolla kokoontuivat muun muassa geo-, maisema-  
ja väyläryhmät sekä liikenteenhallinnan ryhmä. Tunneleiden osalta 
tarkennettiin rakentamisen aikataulua ja laskettiin rakennuskustan-
nuksia. Lahden kaupungin kanssa suunniteltiin hankintamarkkinoiden 
järjestämistä. Pohjatutkimuksia tehtiin muun muassa valtatien 4 
varressa ja Pippon moottoriurheiluradalla sekä Liipolassa.

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.

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

liikennevirasto.fi/vt12letke

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Tulevan viikon töitä 
• Pohjatutkimukset jatkuvat 

muun muassa Liipolassa 
Jyrkänkadulla kerrostalojen 
piha-alueilla

• Suunnittelu jatkuu eri 
tekniikka-aloilla

Viikon onnistumiset
• Alkuviikon kaunis talvisää 

suosi drone-kuvausta

Talvista maisemaa Kujalasta.


