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Illan ohjelma
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• Avaus, esittäytyminen ja kahvit
• Hankekokonaisuuden tilannekatsaus
• Destian puheenvuoro
• Keskustelua ja kysymyksiä
• Tilaisuus päättyy klo 18:30

Esillä oleva aineisto on ladattavissa 
muutaman päivän kuluttua Väylän 
verkkosivuilta: 
https://vayla.fi/vt12letke

https://vayla.fi/vt12letke


Viestinnän 
välikysely
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• Toteutettu vko 6 2019
• 106 vastausta

• 15 kpl sidosryhmät 
(jakelu sama kuin 
viikkotiedotteella)

• 55 kpl asukastilaisuus 
Lahdessa ja 
Hollolassa 5.-6.2.2019

• 36 kpl Facebook



Viestinnän välikysely
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Erittäin ja melko tyytyväisiä oli 80% 
vastaajista, tyytymättömiä oli 6%.



Terveiset ja kehitysehdotukset
Positiiviset
• Ei muuta kuin tie valmiiksi...
• Ei tule mieleen mitään.
• Hyvin vedätte! Viikkokirje on erityisen informatiivinen. 
• Jatkakaa samaan malliin
• Kiitos hyvästä tiedottamisesta
• Ilmasta kuvatut videot ovat olleet todella mielenkiintoisia! Viestintä on ollut 

kokonaisuutena hyvin onnistunutta.
• Facebookissa on ollut mielenkiintoista seurata hankkeen etenemistä. Tunnelityömaan 

vieressä asuessa erityisesti tunneleita koskevat päivitykset on mielenkiintoisia.
• Kiitos!
• Mukavaa talven jatkoa ja hyviä työilmoja!
• Terkut ja työn iloa! :)
• Tsemppiä, hiihtolatuja ja koirantaluttajille omat polut
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Terveiset ja kehitysehdotukset
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Ehdotukset
• Ehkä työporukoista ja -tiimeistä henkilöesittelyjen tapaisia ei-mainoksia.
• Siirtäkää Liipolan tunnelin isommat paukut klo 21 räjäytyksestä vaikka iltapäivän räjäytyksiin. Olisi 

jees jos tulisi pienemmät paukut illalla kun lapset nukkuu yms
• Tehkäähän hieno ja tarpeellinen väylästö valmiiksi pikimmiten. Kiertotiet ok kuntoisina ja 

turvallisina sekä ns. ABC:n valoristeykseen Jokimaalta Orimattilaan päin kiihdytyskaista. Nyt se on 
melko vaarallinen...

• Tulevaisuudessa tällaisen hankkeen tiedotusta voisi tehostaa esim. Väylä-sovelluksella, jolla 
tavoittaisi kohtuullisen suuren määrän älylaitteiden käyttäjiä. Liikennejärjestelyt ja tiedotteet olisi 
helppo julkaista tällaiseen alustaan ja tietysti muualle siitä eteenpäin. Sovelluksen käyttäjällä olisi 
sitten kätevästi kaikki hanskassa yhdessä paikassa. Tämä olisi tuntunut ja tuntuu tarpeelliselta, kun 
elää käytännössä työmaan keskellä Lahdessa ja pieniä muutoksia sekä tapahtumia tulee melko 
usein

Neutraalit
• Olen tottunut meluun ja suhtaudun myönteisesti kehätien rakentamiseen, odotan että ulkoilureitti 

tulee kuntoon ajan kanssa
• Tehkäähän tie ajallaan. Tai vaikka vähän aikaisemminkin.



Terveiset ja kehitysehdotukset
Negatiiviset
• Kaikuva tila, huono seurata
• Enemmän viestintää kaupunkilaisten arkeen ja liikkumiseen liittyen ennemmin kuin mitä 

työmaalla tapahtuu. Viestinnän sisällön suunnittelu yhdessä kaupungin kanssa. Esim. Ajokadun 
avaamisesta oli iso lehtijuttu ja kerrottiin miten koululaisten liikkuminen muuttuu / helpottuu. 
Jutussa ei kuitenkin sanottu sanaakaan bussireiteistä ja sen muutosaikataulusta. 
Liikenneturvallisuuteen ja työmaa-alueen ajonopeuksien seurantaa ja asiasta tiedottamista myös 
kaipaisin.

• Urakoitsijoita on monia. Mistähän saisi tiedon mitä kukin tekee? Toisekseen, jos ruokaillaan 
firman vetimissä esimerkiksi Prismalla, niin ottakaa edes lakki pois päästä syödessä. Hävettää 
katsoa kun ei ole käytöstapoja julkisella paikalla

• Laittakaa noihin kaikkiin ns. esittelyvideoihin nuolilla vaikka talojen kohdalle, että mikä firma 
niissä toimii. Nyt joutuu moneen kertaan katsomaan että pääsee jyvälle missä kohdassa ollaan.
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Hankkeen tilannekatsaus
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Hanke 
lyhyesti
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• 13 km uutta valtatietä
• Soramäki-Okeroinen 2-kaistaa (7,2 km) 100 km/h
• Okeroinen-Kujala 4-kaistaa (6,2 km) 80 km/h
• 6 eritasoliittymää:

• Soramäki, Nostava, Okeroinen, Nikula, Laune
ja Kujala 

• 2 maantietunnelia:
• Patomäki (0,4 km) 
• Liipolan (1 km) 

• 39 uutta siltaa, 3 korjattavaa (+10 kpl Mt167), 
suurimmat:

• Vähäjoen yks n. 230 m
• Luhdanjoen silta n. 280 m

• Meluntorjuntaa noin 6 km, pohjavesikaukalo 
Launeelle

• Jalankulku ja pyöräily -yhteyksiä parannetaan (8 km)
• Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie parannetaan 

(3,1 km) ja se siirtyy kaupungin kunnossapitoon ja 
omistukseen.



Kaksi hankeosaa, kolme urakkaa
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Aikataulu
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Ensimmäiset 
metrit otetaan 
liikenteelle jo 
vuonna 2019
• Hollolassa Soramäen 

etl osittain
• Lahdessa Kujalan etl

osittain
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Talous
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Hanke työllistää
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Turvallisuus

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus

Tapaturmataajuus, huhtikuu: 1,3*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4

89 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaan työtuntia kohde) lasketaan vain 
työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden



Kehätien suuruusluokka numeroina
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Hankeosa 1A, ST urakka Hollola Tilanne 5/2019 Hankeosa 1B, Allianssiurakka Lahti Tilanne 5/2019

8,5 km valtatietä 4,5 km valtatietä

18 siltaa, pisin n. 281m
• 2 korjattavaa, 18 uutta

6/18 valettu
2 korjattu

12 siltapaikkaa
• 2 korjattavaa, 14 uutta

4 /14 valettu
0 korjattu

100.000 m paaluja 95 % 110.000 m paaluja 81 %

30.000 m3 betonia 47 % 62.000 m3 betonia 26 % 

600.000m2 asfalttia (50mm laattana) 1 % 565,000 m2 asfalttia (50mm laattana) 3 %

600.000 m3 louhintaa
• n. 200 räjäytystä

85 % 
n. 180 kpl

447.000 m3 louhintaa 
• tunnelit 205.540 m3, n. 800-1000 räjäytystä
• avo 255.000 m3, n. 120 räjäytystä

699 kpl (13.5.2019) ~90 %
n. 60 kpl, 86 %



Viestintä
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Mitä tehdään?
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• Esittelytilaisuudet hankkeen läpi n. 3 kertaa vuodessa.
• 17.9.2019 Hollola
• 18.9.2019 Lahti

• Hankesivut: vayla.fi/vt12letke

• Seurantapalvelu: kartta.lahti.fi

• Sosiaalinen media: 
• Facebook: www.facebook.com/vt12letke
• Twitter: @vt12letke

• Flickr -kuvapankki käytössä: 
https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums

• Viikkotiedotteet perjantaisin hankesivulle

• Lahdessa ennakkotieto räjäytyksistä txt viestillä.

https://vayla.fi/vt12letke
http://www.facebook.com/vt12letke
http://www.twitter@vt12letke
https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums


Hankeosa 1A, ST-urakka
Soramäki – Okeroinen, 
Destia Oy
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Hankeosa 1A, ST-urakka, Destia

• Rakennetaan 8,7 kilometriä uutta valtatietä
• 18 siltaa + kaksi sillankorjausta
• 1 200 000 kuutiota siirrettäviä maita
• Urakkamuotona: suunnittele ja toteuta

• Suunnittelijana Destia, alikonsultteina 
Sweco ja A-Insinöörit

• Urakoitsijana Destia
• Kilpailutettu 2017, valmistelevat työt 

1.2.2018, rakennustyöt 1.4.2018
• Valmis 10/2020
• Urakkasumma 63,5 M€
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Soramäki

Hirvikallio Takamaa



S7 Vähäjoen ylikulkusilta

S9 Lundanjoen silta S15 Ala-Okeroisten silta



Toukokuu 2019

VT12 Lahden eteläinen kehätie, 
Hankeosa 1A Hollola, ST



© Destia24

TILANNEKATSAUS KEVÄT 2019
 Työt maastossa aloitettiin huhtikuussa 2018 -> reilu vuosi 

rakennettu uutta tietä
 Urakan massatöistä tehty
 Maaleikkauksista tehty yli 90% ja massanvaihdoista tehty 100%
 Kallioleikkaukset noin 85%
 Louherakenteet noin 80%

 Siltoja valettu 6 kpl, puolet hankeosan valettavista betoneista valettu
 Kuluva kevät ja tuleva kesä rakennetaan ja varustellaan uusia 

siltoja, nyt 14 kpl siltoja työn alla  
 Paalulaattojen paalutustyöt tehty, siltojen paalutuksia tehdään 

syksymmällä vielä kolmella sillalla
 Kesän ajan tehtävät valtatien päällysrakennetyöt käynnistetty, 

asfaltointityöt aloitettu Soramäessä
 Tien valaistusta ja telematiikkatöitä tehdään  urakkaosan 

molemmissa päissä
 Liikenne nyt kiertoteillä Soramäessä ja Okeroisissa, syksyllä 

urakkaosan molemmissa päissä tehdään liikennejärjestelyitä ja 
liikenne ohjataan uusille linjoille



© Destia25

Louhinnasta
 Räjäytys synnyttää kallioon jännitysaallon, joka aiheuttaa 

paitsi kiven irtoamista myös väliaineen hiukkasissa 
siirtymistä eli tärinää (R.Vuolio, Räjätystyöt)

 Kallion louhinnassa räjähdyksessä tietty määrä 
potentiaalienergiaa muuttuu kineettiseksi energiaksi, joka 
purkautuvien kaasujen muodossa kohdistuu paineaaltona 
ympäristöön (R.Vuolio, Räjätystyöt)

 Tärinämittausten raja-arvojen määrityksen taustalla on 
aiemmin suoritettuja tärinämittauksia. Mittausdata sisältää 
tärinämittaustuloksia pitkältä aikaväliltä ja niitä on 
miljoonia. Niiden perusteella on määritetty raja-arvot 
erityyppisille rakennuksille ja rakennustavoille. (R.Vuolio, 
Räjäytysopas)



© Destia26

Louhintaa Vt12
 Vt12 tielinjaa louhitaan mm. rakolinjan avulla. Sillä 

tavoitellaan tarkempaa ja ehjempää kallioseinää. Alueen 
kallio on rikkonaista ja siistin kallioseinän onnistuminen on 
haasteellista
 Rakolinjan louhinnassa käytetään tiheämpää porausta ja 

räjäytyksessä käytetään räjähtävää tulilankaa, jolla mm. 
varmistetaan räjähdyksen onnistuminen sekä turvallisuus
 Räjähtävän tulilangan käyttö aiheuttaa ympäristöön melu-

ja painevaikutusta



© Destia27

Tärinämittareiden sijainteja (tilanne 21.5.2019)

23.5.2019



© Destia28

Takamaan / Hirvikallion louhintojen tärinämittaustuloksia lähimmistä mittarista 

23.5.2019



© Destia29

Tärinämittaustuloksia kevät 2019 kuvaajana

23.5.2019



© Destia30

SORAMÄKI KEVÄT/KESÄ 2019
 Sillat S1, S11, S41 A ja B valettu, siltojen pintarakenteiden 

ja varusteiden rakentamistyöt käynnissä
 Uuden Vt12 ja Kt54 tielinjan päällysrakenteen 

rakentaminen käynnissä, mm. asfaltointityöt
 Valaistuksen ja telematiikan rakentamistyöt käynnissä
 Melusuojausten rakentaminen käynnissä  
 Soramäen alueen ympäristörakenteiden rakentaminen 

käynnistyy
 Liikenne nyt kiertotiellä Soramäessä, syksyllä liikenne 

käännetään uudelle maastokäytävälle Vt12, Ramppi R1 ja 
Ramppi R4 sekä Kt54 (Riihimäentie) osalta



© Destia31 23.5.2019
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TAKAMAA / NOSTAVAN ERITASOLIITTYMÄ  
KEVÄT/KESÄ 2019
 Tielinjan sekä Nostavan eritasoliittymän E2 

maarakennustyöt ja louhinnat käynnissä
 Massansiirrot tielinjaa pitkin
 Louhinnat Hirvikalliolla / Takamaan kalliolla
 Sillat S2, S3, S4 ja S42 rakentaminen käynnissä, S5 

käynnistyy alkukesästä
 Paalulaatan PL1 rakentaminen käynnissä
 Tien päällysrakenteiden rakentaminen sekä valaistuksen 

ja telematiikan rakentaminen käynnistyy kesällä



© Destia34 23.5.2019
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Havainnekuva Nostavan eritasoliittymästä
23.5.2019
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SILTA S7 VÄHÄJOEN YMPÄRISTÖ JA 
PATIOKALLIO  KEVÄT/KESÄ 2019
 Tielinjan rakennustöitä Nostavan eritasoliittymän alueelta 

Patiokalliolle saakka käynnissä
 Massansiirrot tielinjaa pitkin
 Louhinnat pääosin tehty
 Sillan S7 teräsrunko paikoillaan junaradan yläpuolella, 

raudoitus ja varustelu käynnissä. Silta rakennetaan 
valmiiksi kesän aikana. Siltojen S6 ja S43 rakentaminen 
alkaa syksyllä
 Tien päällysrakenteiden rakentaminen sekä valaistuksen 

ja telematiikan rakentaminen käynnistyy kesällä



© Destia37 23.5.2019



© Destia38

SILTA S9 LUHDANJOEN SILTA, NOSTAVANTIE 
JA  LINTULANTIE KEVÄT/KESÄ 2019
 Tielinjan rakennustyöt Patiokalliolta Lintulantielle välillä 

käynnissä
 Louhepenkereiden viimeistelyt 
 Tien päällysrakenteiden rakentaminen käynnistyy kesällä
 Valaistus ja telematiikkatyöt käynnissä
 Sillan S9 teräsrungosta 2/3 siirretty paikoilleen, viimeinen 

siirto kesäkuun alkupuolella
 Sillan päällysrakenteen rakentaminen kesän/syksyn 

aikana valmiiksi



© Destia39 23.5.2019



© Destia40

OKEROISTEN ERITASOLIITTYMÄN E3 ALUE 
KEVÄT/KESÄ 2019
 Tielinjan rakennustyöt Lintulantieltä urakkarajalle 

Okeroisiin saakka käynnissä
 Louhepenkereiden viimeistelyt 
 Tien päällysrakenteiden rakentaminen käynnistyy kesällä
 Valaistus ja telematiikkatyöt käynnissä
 Sillat S14A ja S15 kannet valettu, S14B ja S16 

rakentaminen käynnissä. Sillan S10 rakentaminen 
käynnistyy syksyllä
 Okeroisten alueen sillat rakennetaan valmiiksi syksyn 

aikana, liikenne Ala-Okeroistentiellä siirretään uudelle 
linjaukselle syksyn 2019 aikana



© Destia41 23.5.2019
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Lue lisää verkkosivuiltamme:
www.destia.fi

/destiaoy

destia_oy

Destia Oy

@DestiaOy

DestiaTV

http://www.destia.fi/
https://www.facebook.com/destiaoy/
https://www.instagram.com/destia_oy/
https://www.linkedin.com/company/22718?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:304729991472454488884,VSRPtargetId:22718,VSRPcmpt:companies_cluster
https://twitter.com/DestiaOy
https://www.youtube.com/user/DestiaTV


Hankeosa 1B, allianssi
Okeroinen – Kujala - Joutjärvi
Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy
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Hankeosa 1B, VALTARI -allianssi, 
Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy
• Rakennetaan 4,5 kilometriä uutta valtatietä
• 21 siltaa + yksi sillankorjaus
• 2 maantietunnelia, 
• Urakkamuotona: Allianssi

• Suunnittelijana Pöyry Finland Oy
• Urakoitsijana Skanska Infra Oy

• Kilpailutettu 2017
• Kehitysvaiheen allianssisopimus 13.7.2017
• Toteutusvaiheen allianssisopimus 29.5.2018

• Valmis 10/2020
• Tavoitekustannus 172.358.650 €
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Nikulan etl

Ali-Juhakkala Valtatie 4



Patomäki länsi

Patomäki itä Patomäki itä



Liipola

Liipola länsi Liipola keskiosa



Launeen etl

Ajokadun kohta Kujalan etl



Liipolan tunnelin rakentaminen

Tunnelilouhinta valmistuu kesäkuussa 2019
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Hankeosa 2, KU
Suomen Maastorakentajat Oy
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Hankeosa 2, KU, Suomen 
Maastorakentajat Oy
• Parannetaan 3,1 kilometriä maantietä 167

• 10 siltaa, joista 8 kävelyn- ja pyöräilyn yhteyksille

• Urakkamuotona: kokonaisurakka tilaajan suunnitelmin
• Suunnittelijana Ramboll Finland Oy
• Urakoitsijana Suomen Maastorakentajat Oy

• Kilpailutettu 2017, rakennustyöt 4.5.2017

• Valmistuu 2019. Työt aikataulusta jäljessä

• Urakkasumma 17,7 M€ + hankkeeseen kuulumattomia 
katuja n. 0,3 M€
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Mt167 / Laune

Mt167 / Patometsänkatu  Ajokatu

S2 Kyöstilän alikulkukäytävä



Kiitos!
• Keskustelua & kysymyksiä
• Kartat esillä

Lisätietoa:

54

vayla.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke

janne.wikstrom@vayla.fi
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

https://vayla.fi/vt12letke
http://www.facebook.com/vt12letke
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