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Hankekokonaisuus Top 3
1. ST-urakkatarjoukset sisään
2. Puuston poisto etenee
3. Koerakenteita suunnitteilla Kujalaan



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
Työt etenevät sekä väylä-, että siltatöiden osalta. Menneellä viikolla 
oli timpureilla ja raudoittajilla kädet täynnä töitä, kun paalulaatat sekä 
siltakohteet työllistivät mukavasti. Hulevesilinjojen rakentaminen sekä 
vesijohto- ja viemärityöt pitivät väyläpuolta liikkeessä väylien raken-
netöiden ohessa. Päällystystöitä ei tehty alkuperäisen suunnitelman 
mukaan kuluvalla viikolla, sääolosuhteista johtuen niitä siirrettiin 
eteenpäin.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Silta- sekä paalulaattojen rakentaminen etenee useassa kohteessa, sillan 

S3 Kangasmäen alikulkukäytävän betonointi
• Uudenmaankadun uuden ajoradan ensimmäinen päällystekerros 

(säävaraus)
• Aukeankadun kohdalla rakennetaan kiertotietä siltapaikan ohi
• Ansionkatu-Alavankatu välillä pientä haittaa liikenteelle vesijohto- ja 

viemäritöiden vuoksi

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• ST-urakan tarjousten käsittely ja arviointi
• Puuston poiston valmistelu, poistettavan puuston arviointi

Viikon onnistumiset
• Siltatyöt etenevät ripeää tahtia
• Paalulaattojen muotti- ja 

raudoitustyöt saatiin vauhtiin

Viikon onnistumiset
• ST-urakassa kaikki tarjouskisaan kutsutut neljä tarjoajaa jättivät 

tarjouksen

Tilannekatsaus
Kuluneella viikolla saatiin ST-urakan tarjoukset, joiden käsittely 
on alkanut arviointiryhmässä. Tulevan urakoitsijan nimeä saadaan 
vielä jännittää hetki, mutta syksyn mittaan sekin selvinnee. Puuston 
poiston valmistelu etenee Hollolan puolella ja maanomistajiin, joita 
asia koskee, on saatu yhteys. Hankeosan alueella ei ole tällä hetkellä 
töitä käynnissä maastossa eikä näin ollen myöskään vaikutuksia 
liikennejärjestelyihin.

Sillan paalutustyöt etenevät Renkomäen ABC:n 
kohdalla.



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

Tilannekatsaus
Tällä viikolla pidettiin väyläryhmän kokous. Väyläryhmän syksyn aikana 
kertyneet ideat käytiin läpi ja sovittiin jatkotoimenpiteistä. Maasto-
käynnit liittyivät katukohteisiin ja maisemaryhmän työhön.  Maastossa 
aloitettiin koerakentamiseen liittyvät pohjatutkimukset ja myös koera-
kenteiden suunnittelu eteni. Aalto-yliopiston laboratoriohenkilöstö on 
ollut mukana maanäytteiden otossa. Geosuunnittelussa tehtiin lasken-
tatarkasteluja Nikulan ja Patomäen alueilta. Kaupunki jatkaa puuston 
poistoa kehätielinjalla. 

Tulevan viikon töitä 
• Uudenmaankadun varteen  

tulevien johtosiirtojen 
järjestelyiden suunnittelu

• Paalutuskohteiden ideatyöpaja
• Taitoryhmän kokous 2
• Lisäpohjatutkimukset jatkuvat 

Kujalan eritasoliittymän alueella

Viikon onnistumiset
• Väyläpuolen ideat on 

käyty läpi ja niiden 
jatkotoimenpiteistä sovittu

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. Tavoite- 
aikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 
2017 ja valtatien 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.
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LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Porvoonjoki. Kuva maisemaryhmän maastokäynniltä. 

Koerakenteen instrumentoinnissa käytettävä huokos- 
painekärki.


