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Kehätiellä työt etenevät vauhdikkaasti talvisista säistä  
huolimatta

Kiviaineen murskaus Lahden päässä kehätietä jatkuu  
seuraavan kerran kesällä

Okeroisten maaleikkaustyöt tehty
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, helmikuu: 1,5*
Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

20 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*  Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Rakennustöitä on jatkettu talvisessa säässä. Soramäessä risteyssillalla tehdään 
kannen teline- ja muottitöitä sekä raudoitustöitä. Louhintatöitä on tehty Soramäessä 
ja Hirvikalliolla, jossa on käynnissä myös maaleikkaus ja louhepenkereiden rakenta-
minen. Vähäjoen sillan viimeistä teräsrakenteen tunkkausta, eli siirtoa, valmistellaan 
teräsrakenteen hitsauksella. Okeroisten pään maaleikkaukset on tehty, mutta työtä on 
vielä jäljellä. Okeroisissa tehdään luiskatöitä, kevytsorapenkereitä sekä paalulaatan 
pohjia. Alueen silloilla tehdään kannen raudoitustöitä, paalujen raudoitus- ja lyönti-
työtä sekä pilareiden valuja. 

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla saatiin valmiiksi kiviaineksen murskaus. Murskausta jatketaan seuraavan 
kerran arviolta kesä – heinäkuussa. Johtosiirtotöitä jatkettiin Helsingintien itäpuolella, 
Porvoonjoentiellä sekä Launeen risteyssillan luona. Ali-Juhakkalan sillan luona 
rakennettiin muun muassa työsiltaa sekä paalulaattoja. Patomäessä on tällä viikolla 
valmistunut massanvaihtotyöt, jatkettu paalutustöitä ja valmistauduttu ensi viikolla 
alkaviin louhintoihin. Patomäen tunnelityömaalla jatkettiin seinien rakentamista. Liipolan 
välitunnelilla jatkuivat avolouhinta sekä maaleikkaus ja louheen lastaustyöt. Kujalan 
eritasoliittymässä jatkui louherakenteiden rakentaminen ja Kujalan risteyssillalla tehtiin 
muun muassa pilarin muottia ja raudoitusta.

VIIKON ONNISTUMISET:

Maaleikkaustyöt 
tehty Patiokalliolta 
Okeroisten urakka-
rajalle.

VIIKON ONNISTUMISET:

Rakennustyöt 
etenevät!

• Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa 

• Murskaus Takamaalla alkaa 
• Louhintoja ja niihin liittyviä liikenteen 

pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuo-
lella Soramäessä ja Nostavantiellä

• Valtatiellä 4 aloitetaan uusien liikenne-
järjestelyiden rakentaminen Hartwallin 
kohdalle

• Patomäessä paalutustyöt jatkuvat ja 
avolouhinta alkaa

• Johtosiirtotyöt Helsingintien itäpuolella, 
Porvoonjoentiellä ja Launeen eritaso-
liittymässä

• Maarakennustöitä Soramäessä, Nostavan 
eritasoliittymän läheisyydessä ja Patio-
kallion ympäristössä sekä Okeroisissa

• Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen 
töitä Okeroisissa, Soramäessä, Luhdan-
joella sekä Vähäjoella

• Ali-Juhakkalassa rakennetaan työsiltaa ja 
Ali-Juhakkalan sillan luona paalulaattoja

• Patomäen tunnelin seinien laudoitus ja 
raudoitus sekä valu

• Launeen eritasoliittymässä maaleikkaus-
työt ja hulevesilinjan rakentaminen jatkuu

• Liipolan välitunnelin louhinta
• Kujalan risteyssillan rakentaminen

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelytTulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Talvista työtä Takamaalla. Kiviaineksen murskaus lopetettiin torstaina.
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

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

Tilannekatsaus
Työmaalla on talven keskellä vain muutamia työvaiheita käynnissä. Työn alla ovat olleet 
hulevesipumppaamojen rakennustyöt Aukeankadun ja Patomäen alikulkukäytävien 
kohdalla sekä Uudenmaankadun suuntaisen jalankulun ja pyöräilyn väylän rakentami-
 nen Aukeankadun pohjoispuolella. Ensi viikolla maastossa alkaa taas vähitellen tapah-
tumaan enemmän. Käynnistyvät työt tulevat näkymään myös tiellä liikkujille yksit täis-
 ten työvaiheiden aiheuttamien liikennejärjestelyjen johdosta.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke 
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

HANKEOSA 2

• Aukeankadun ja Patomäen alikulku-
käytävien kohdalla rakennetaan hule-
vesipumppaamoja 

• Uudenmaankadun suuntaisen jalan-
kulun ja pyöräilyn väylän sekä vesi-
johdon rakentaminen Aukeankadun 
ja Launeen risteyssillan välillä

• Kyöstilän alikulkukäytävällä rakenne-
taan hulevesiviemäreitä ja valmistel-
laan sillan siipimuurien jatkamista

• Portaalien jalustojen asennustyöt 

Havainnekuva valmiista Aukeankadun risteyksestä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

VIIKON ONNISTUMISET:

Toinen hulevesi-
pumppaamo saatiin 
asennettua paikalleen.


