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Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

kevät syksy kesä 
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vko 41  2017

Hankekokonaisuus Top 3
1. Ensimmäinen viikkotiedote julkaistu
2. Big Roomissa tapahtuu
3. Ensimmäinen kehäsilta valettu



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

Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija valitaan loppuvuonna 2017

Tilannekatsaus
Kuluvalla viikolla on keskitytty erityisesti siltatöihin. Hankaankadun ja 
Launeen risteyssilloilla pohjarakennustyöt sujuvat hyvin, ja Kangas-
mäen ja Orimattilankadun alikulkukäytäviin liittyvät työt ovat jo eden-
neet kehäsillan rakenteisiin asti. Väylärakentamisen osalta kuluvalla 
viikolla on tehty kevyen liikenteen väylien sekä Uudenmaankadun levi-
tyksen rakennekerroksia. Vesijohdon ja viemärin rakentaminen etenee 
Ansionkadun ja Patometsänkadun tienoilla. Vettä on työmaan alueella 
satanut runsaasti, mutta suuremmilta tulvilta on onneksi vältytty. 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Paalulaattatyöt Launeella ja Hankaankadun kulmilla
• Ensimmäinen päällystekerros Uudenmaankadun levitykselle
• Rakennekerrokset rakenteilla useassa kohteessa
• Kiertotiet käytössä Launeella ja Renkomäessä, ajoittaisia, piste - 

kohtaisia liikenteenpysäytyksiä kivi- ja maa-aineiskuljetusten vuoksi
• Ansionkatu/Patometsänkatu -tienoolla ajorataa on kavennettu  

vesijohto- ja viemäritöiden vuoksi

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Urakkatarjoukset sisään torstaina 19.10.
• Tarjousten käsittely sekä arviointi
• Puuston poiston valmistelu
• Ei liikennejärjestelyitä 

Viikon onnistumiset
• Ensimmäinen silta,  

Orimattilankadun alikulku,  
on valettu

• Hankaankadun risteyssillan 
tulopenkereiden paalulaat- 
tojen paalut saatiin lyötyä

Viikon onnistumiset
• Tarjoajilta ei ole tullut yhteyden ottoja tarjousaineistoon liittyen  

vuorovaikutusajan päätyttyä
• Kustannusseuranta tilaajien välillä täsmää ja on ajan tasalla

Tilannekatsaus
Rakennusurakan kilpailutusprosessi on meneillään, ja maastossa 
on tästä syystä vielä melko rauhallista. Hanke valmistelee puuston 
poistoa Hollolassa ja Lahden kaupunki on aloittanut puuston poiston 
omilla maa-alueillaan. Syksyn aikana ratkeaa tämänkin hankeosan 
urakoitsija.

Puuston  
poistoa 
Lahdessa.



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

Tilannekatsaus
Tällä viikolla on aloitettu täydennysmittaukset maastomallia varten 
ja pohjatutkimukset ovat jatkuneet mm. Kujalan alueella. Koeraken-
tamista on suunniteltu ja sen valmistelevat työt, kuten mittaus ja 
merkintä, alkavat ensi viikolla Kujalassa. Valtarilta osallistuttiin Lahden 
kaupungin järjestämään Kerinkallion ekosysteemipalveluselvityksen 
luonnoksen esittelytilaisuuteen. Selvityksen on toteuttanut Ramboll Oy.   

Tulevan viikon töitä 
• Täydennysmittaukset ja pohja- 

tutkimukset jatkuvat
• Kujalassa alkavat valmistelevat  

työt koerakentamista varten
• Maisemaryhmän maastokäynti
• Maastokäynti katukohteisiin
• Väyläryhmän kokous 002

Viikon onnistumiset
• Uusia henkilöitä  Big Roomiin
• Yhteiskyydit Big Roomiin 

toimivat

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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Seuraa hanketta

Maastokäyntejä tehdään syksyisissä maisemissa  
ja sateisessa säässä. Kuva siltasuunnittelijoiden 
maastokäynniltä.

Kuva geosuunnittelijoiden maastokäynniltä Kujalasta.


