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Vt 12 Lahden 
eteläinen kehätie

Nykyinen Vt 12 siirtyy Lahden ja Hollolan ylläpitoon
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Nykyinen 
Vt 12

NOSTAVA

OKEROINENK

1+1 kaistaa

LAUNE
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Osa 1B, Allianssi, 
Skanska & Pöyry

Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy

kevät syksy kesä 

nro 6
vko 46  2017

Hankekokonaisuus Top 3
1. Autoilijat ovat sopeutuneet hyvin 
 Uudenmaankadun liikennejärjestelyihin
2. Kaikkien kolmen rakennusurakan hankinnat  
 menivät suunnittelulla aikataululla
3. Kehätien Hollolan pää etenee rakennus- 
 ja työnsuunnitteluun

Osa 1A, ST-urakka, 
Destia Oy



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
Uudenmaankadulla otettiin kuluvalla viikolla käyttöön työnaikainen kierto-
liittymä Aukeankadun/Patometsänkadun liittymässä. Samassa rytäkässä 
purettiin liittymässä aiemmin olleet liikennevalot ja Aukeankadulle tehtiin 
pieni kiertotie rakennettavan alikulkukäytävän ohi. Launeella paalutustyöt 
jatkuvat ja paalulaattojen rakentaminen edistyy. Kunnallistekniset työt 
etenevät Aukeankadun kulmilta vähitellen kohti Alavankatua. Siltojen ja 
paalulaattojen osalta töitä tehdään läpi talven tuiskujen ja tuiverruksen, 
mutta muuten maatyöt hiljenevät kohti keskitalvea.

Tulevan viikon työt ja 
liikennejärjestelyt
• Silta- sekä paalulaattojen 

rakentaminen etenee useassa 
kohteessa

• Ansionkatu-Alavankatu välillä 
pientä haittaa liikenteelle 
vesijohto- ja viemäritöiden 
vuoksi

Tulevan viikon töitä
• Puuston poiston valmistelu
• Urakkasopimuksen allekirjoitus

Viikon onnistumiset
• Liikenne kulkee sujuvasti 

työnaikaisten kiertoliittymien 
läpi

Viikon onnistumiset
• ST-urakan hankintapäätöksen 

jälkeinen odotusaika ohi 
ja urakkasopimus voidaan 
allekirjoittaa

Tilannekatsaus
Kehätien Hollolan pään rakennusurakan hankintapäätös ei kohdannut 
vastoinkäymisiä valitusaikana, joten urakkasopimus Destia Oy:n 
kanssa allekirjoitetaan tiistaina 21.11.2017. Urakoitsijan kanssa on jo 
pidetty sopimuskatselmus. Rakennussuunnittelu lähtee käyntiin heti 
sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, jotta rakentaminen maastossa 
pääsee suunnitelmien mukaisesti käyntiin huhtikuussa 2018.

Siltatyöt etenevät Renkomäen ABC:n kohdalla.

Launeella paalutustyöt jatkuvat.



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

Tilannekatsaus
Tällä viikolla suunnittelutyöt ovat jatkuneet liittyen esimerkiksi silta-
töihin, teknisiin järjestelmiin ja tunneleihin. Kujalan alueella on tehty 
pohjatutkimuksia ja rakennettu ensimmäinen koepenger. Ensi viikolla 
aloitetaan toisen koepenkereen rakentaminen. Penkereet ovat osa 
tulevaa tierakennetta. Lähikuukausina niiden painumaa ja siirtymiä 
mitataan ja tutkitaan eri mahdollisuuksia optimoida kehätien pohjan-
vahvistusratkaisuja.

Tulevan viikon töitä 
• Mittaustyöt valtatiellä 4 
• Toisen koepenkereen 

rakentaminen Kujalaan
• Lahden kaupunki jatkaa puuston 

poistoa tulevan tielinjan alueella

Viikon onnistumiset
• Ensimmäinen koepenger 

valmis

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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Ensimmäinen koepenger on nyt valmis.


