
Vt12 Lahden eteläinen kehätie

VIIKKOTIEDOTE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus 0,  
työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.

2017 2018 2019
mt167 2+2 mt167 valmis vt 12 valmis

2021 lopussa

kehätien  
rakentaminen alkaa

KUJALA
Mt 167

JOUTJÄRVI

SORAMÄKI

NOSTAVA

HOLLOLA

OKEROINEN

LAHTI

LAUNE
NIKULA LIIPOLA

PATOMÄKI

RENKOMÄKI

2+2 kaistaa

1+1  kaistaa

2+2 kaistaa

Nikulan ETL:n rakentamisesta 
päätetään myöhemmin

0,5 km
betoni-
tunneli

1 km betoni/
kalliotunneli

Vihersillat:
Vähäjoki 217 m
                Luhdanjoki 273 m 
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eteläinen kehätie
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Suomen Maastorakentajat Oy

kevät syksy kesä 

nro 4
vko 44  2017

Hankekokonaisuus Top 3
1. Launeen risteyssillan ensimmäinen  
 paalulaatta valettu
2. Allianssi aloittanut koerakentamisen  
 tulevan Kujalan eritasoliittymän alueella.  
3. Hankaankadun risteyssillan paalutus- 
 työt valmistuneet



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

Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy (urakkasopimusta ei ole vielä allekirjoitettu)

Tilannekatsaus
Väylien rakentaminen alkaa olla tämän vuoden osalta tehty. Säiden 
suosiessa saadaan vielä ensimmäiset päällystekerrokset tehtyä. Silta-
paikoilla työt etenevät. Launeen risteyssillalla tehtiin valutöitä: ensim-
mäinen paalulaatta sekä välipalkki valettiin. Hankaankadun risteyssil-
lalla on saatu paalutustyöt tehtyä. Orimattilankadun ja Kangasmäen 
alikulkukäytävien kehäsilloilla on edetty päätyjen täyttämiseen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Siltojen ja paalulaattojen rakentaminen etenee useassa kohteessa
• Uudenmaankadun uuden ajoradan ensimmäinen päällystekerros 

(säävaraus)
• Ansionkatu-Alavankatu -välillä pientä haittaa liikenteelle vesijohto-  

ja viemäritöiden vuoksi
• Uudenmaankatu / Aukeankatu / Patometsänkatu, työnaikaisen 

kiertoliittymän valmistelevat työt

Tulevan viikon töitä
• Puuston poiston valmistelu, valtakirjat metsänomistajilta on saatu
• Poistettavan puuston arviointi

Viikon onnistumiset
• Launeen risteyssiltaan liittyvä 

ensimmäinen paalulaatta 
saatiin valettua

Viikon onnistumiset
• Viikon aikana ei tullut valituksia 

hankintapäätökseen

Tilannekatsaus
Hankeosa 1A rakennusurakassa on valmisteltu sopimuskatselmusta. 
Hankintapäätöksen valitusaika päättyy 10.11.2017.

Hankeosan alueella ei ole tällä hetkellä töitä käynnissä maastossa, 
eikä näin ollen myöskään tarvetta liikennejärjestelyille.

Launeen risteyssillan paalulaatan valu.



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

Tilannekatsaus
Tällä viikolla on pidetty tunneliryhmän 
kokous 2, Vt12 viestintäpalaveri ja 
mietitty työnaikaisia liikennejärjes-
telyitä. Kujalassa on käynnistynyt 
puiden kaato sekä koerakentamiseen 
liittyvät työt. Tällä viikolla koepenke-
reiden kohdalta on poistettu pinta-
maita ja instrumentoinnin asennus-
työt on aloitettu. Pohjaveden antoi-
suus- ja koepumppaukset on aloitettu 
Launeella.

Tulevan viikon töitä 
• Väyläryhmän kokous 003
• Georyhmän kokous 03
• Maisemasuunnittelun työpaja
• Koepenkereen rakennus
• Pohjaveden antoisuus- ja 

koepumppaukset Patomäessä

Viikon onnistumiset
• Koepenkereiden rakentaminen 

käynnissä

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

Projekti-insinööri 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

Koepenkereen rakennustyöt ovat alkaneet Kujalas-
sa.

Pohjavesiputken asennus Launeella.


