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Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0, 
rakentamisen alusta 143 tapaturmatonta päivää

2017 2018 2019 2020 lopussa  
Vt12 valmis

2021 

nro 19
vko 8  2018

kehätien  
rakentaminen alkaa mt167 valmismt167 2+2

kevät kesäsyksy
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 

Hankekokonaisuus Top 3
1.  Siperian pakkaset tavoittivat myös  

kehätien rakentajat

2.  Kehätien rakennussuunnittelu vauhdissa,  
kesällä rakennetaan jo useassa kohteessa

3.  Kulku työmaalla helpottuu työmaateiden  
rakentuessa Hollolan puolella

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus  
Tammikuu 2018: 124



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
Menneen viikon näkyvin työvaihe oli tulevan kehätien ylittävän Launeen 
risteyssillan kannen telinetöiden rakentaminen, joka eteni rapsakassa 
pakkassäässä hyvään tahtiin. Työt painottuivat muutoinkin Launeen 
eritasoliittymän alueelle, missä paalutettiin Launeen alikulkukäytävän 
perustuksia ja kaivettiin puretun Patomäen alikulkutunnelin ympäristöä 
uuden alikulkukäytävän rakentamista silmällä pitäen. Nikkilän alikulku-
käytävän kohdan kaivuutyöt enenivät ja muitakin maarakennustöitä tehtiin 
muutaman yksikön voimin, mm. kunnallistekniikan ja tienrakentamisen 
parissa. Liikennejärjestelyiden osalta kulunut viikko mentiin entiseen malliin. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Hankaankadun risteyssillan kannen telineiden purku käynnistyy
• Nikkilän alikulkukäytävän kaivuutyöt jatkuvat
• Launeen alikulkukäytävän perustukset
• Launeen risteyssillan kannen teline- ja muottityöt
• Patomäen alikulkukäytävän paalutus
• Maarakennustöitä, kuten vesijohdon ja hulevesiviemärien rakentamista, 

rakennekerroksia sekä Launeen risteyssillan tulopenkereen rakentaminen
• Liikennejärjestelyt säilyvät toistaiseksi ennallaan

Viikon onnistumiset
• Työt etenivät paukku- 

pakkasista huolimatta

Viikon onnistumiset
• Koekuoppien avulla 

saatiin lisätietoa 
maaperäolosuhteista

Tilannekatsaus
Rakennustyöt ovat käynnissä Hollolan päässä, eivätkä pakkaslukemat  
ole hidastaneet rakentamista. Tällä viikolla on tehty kulkureittejä 
haastaviin kohteisiin. Ensimmäiset kulkuväylät syntyvät nyt helposti,  
kun ensin tiivistetään lumikerrosta ja annetaan sen sitten jäätyä. 
Tällä tavoin valmistellaan ensi viikolla koepaalutuspaikkoja Okeroisten 
alueella. Viikon aikana on lisäksi tutkittu Luhdanjoen ylikulkusillan 
maatuen paikkoja. 

Tulevan viikon töitä:
• Työmaateiden ja kulkuväylien 

tekeminen jatkuu
• Paalutuspaikkojen ja 

kulkureittien valmistelu
• Maa-ainesten sijoitusalueiden 

valmistelu ja kulkutiet alueille
• Lisäpohjatutkimukset 

maastossa jatkuvat
• Suunnittelu on käynnissä

Työmaalle johtavat kairavaunujen, kaivinkoneen 
ja jalkamiesten jäljet aurinkoisen talvipäivänä. 
Tielinjalta on poistettu puusto.

Launeen risteyssillan telinetyöt vauhdissa kirpeässä 
pakkasssäässä.



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

Tilannekatsaus
Tällä viikolla saatiin valmiiksi pohjaveden alentamiseen tarkoitetut 
siiviläputkikaivot Mäkelänkadun varrella. Tulevan Ajokadun risteys- 
sillan kohdalla on tehty pohjatutkimustöitä. Viikolla on myös jatkettu 
suunnittelu- ja tarkastusaikataulujen laatimista sekä suunniteltu 
millä sisällöllä osallistumme Lahden kaupungin 8.3. järjestämille 
hankintamarkkinoille. Hankintamarkkinoilla etsitään paikallisia yrittäjiä 
kehätien toteuttajiksi. 

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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LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Tulevan viikon töitä 
• Siiviläputkikaivoilta lähtevän purkuputken teko
• Huuhtelu- ja ominaisantoisuuspumppaukset
• Väyläryhmän ja georyhmän kokoukset
• Siltapaikkojen geosuunnittelu jatkuu
• Teknisten järjestelmien kokous

Viikon onnistumiset
• Siiviläputkikaivot valmistuivat

Kuvassa on paalukone siiviläkaivojen teossa.


