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rakentaminen alkaa mt167 valmis

mt167 2+2
Vt 4–Aukeankatu välillä

kevät kesä
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 vuoden lopussa
Vt12 liikenteelle

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

1.   Työmaalla vietettiin turvallisuusviikkoa 

2.   Liipolan tunnelissa pohjan tervajaiset 

3.   Yleisötilaisuudet ensi viikolla:  
Lahdessa 22.5. ja Hollolassa 23.5.
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3

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

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

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 

Laaksosillat:
Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 
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HANKEOSA 1A 

Tilannekatsaus
Turvallisuus on ollut tämän viikon teemana, ja henkilöstölle on jaettu lounaslipukkeita 
kiitokseksi turvallisista työskentelytavoista. Viikon aikana saatiin Takamaan paalu
laatan paalutustyöt valmiiksi, paalulaatan raudoitustyöt jatkuvat edelleen. Soramäen 
ja Takaamaan alueen silloilla on käynnissä teline ja muottitöitä. Vähäjoen sillan 
kannella raudoitetaan ja Luhdanjoen sillalla tehdään teräsrakenteen kasausta. 
Okeroisten risteyssillan paaluja valetaan, Porvoonjoen silloista toisen sillan muottia 
puretaan ja toisella sillalla ovat raudoitustyöt käynnissä. Valaistus, telematiikka ja 
maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella. Uusina työvaiheina on aloitettu 
asfalttipohjien teko sekä hankeosan ensimmäisten meluesteiden asennus Soramäessä. 

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla on sekä vietetty työmaalla työturvallisuusviikkoa että valmisteltu  
torstaina pidettyjä Liipolan tunnelin pohjan tervajaisia. Pohjan tervajaiset ovat vanha 
perinne louhintaurakoissa. Maanantain ja tiistain välisenä yönä saatiin valmiiksi Lotilan 
risteys sillan muotin purkutyöt. Nikulan eritasoliittymässä on tehty maaleikkaustöitä 
ja louhe rakennetta. Pajaniemen raittisillan työsilta saatiin valmiiksi viikon aikana. 
Patomäessä on jatkunut tunnelinrakennustyöt mm. tunnelin seinien ja antureiden valulla. 
Maaleikkaus töitä on tehty Sokeritopanpolun ja pohjavesikaukalon kohdalla. Mullan 
seulontaa on jatkettu varastoalueella. Kujalan eritasoliittymässä ovat jatkuneet siltojen 
sekä ramp pien valaistuksen ja luiskien rakentaminen.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, STurakka  
Urakoitsija: Destia Oy

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

•  Louhintoja valtatien 4 varrella – 
kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä 
enintään 8 min pysäytyksiä

•  Nikulan eritasoliittymässä maa
leikkaus ja louherakennetyöt

•  AliJuhakkalan sillankannen muottityöt
•  Patomäen tunnelin rakennustyöt

•  Maaleikkaukset Sokeritopanpolun 
ja pohjavesikaukalon kohdalla

•  Ponttaustyöt pohjavesikaukalon 
kohdalla

•  Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla 
avolouhintaa ja välitunnelilla antu
roiden rakentaminen

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelytTulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tervajaiset.VIIKON ONNISTUMISET:

Paalulaattojen 
paalutustyöt 
valmistuneet.

VIIKON ONNISTUMISET:

Tervajaiset ja 
onnistunut työ
turvallisuusviikko.

Takamaan paalulaatan paalutus  
valmistunut tällä viikolla.

•  Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa 

•  Meluesteiden asennuksesta johtuen  
Soramäen kiertoliittymästä Tampereen  
suuntaan nopeusrajoitus 50km/h,  
kaista järjestelyjä sekä liikenteenpysäy
tyksiä ruuhkaaikojen ulkopuolella

•  Valaistus, telematiikka ja maanrakennus  
työt ovat käynnissä koko hankealueella

•  Paalulaatan rakennustyöt Takamaalla 
ja Okeroisissa

•  Luhdanjoen sillalla teräsrakenteen 
kasausta ja muottitöitä 

•  Vähäjoen sillalla raudoitustyöt jatkuvat
•  Okeroisten risteyssillalla alkavat kannen 

telinetyöt
•  Soramäessä alkavat päällystystyöt
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

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

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

VIIKON ONNISTUMISET:

Viimeiset 
betonointi työt on 
saatu tehtyä.

Kyöstilän alikulkukäytävällä  
siipimuurit valmiina.

•  Yksittäisiä liikennettä haittaavia 
kaistojen sulkemisia ja liikenteen 
pysäyttämisiä pääosin ruuhka
aikojen ulkopuolella

•  Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
•  Luiskien viimeistelyt 
•  Vihertyöt ja keskisaarekkeen täytöt 

jatkuvat

•  Hulevesilinjoja rakennetaan 
useammassa kohteessa

•  Alikulkukäytävien viimeistelytöitä
•  Siltojen valaisimien asennus
•  Tukimuurien asentaminen alkaa
•  Aukeankadun alikulkukäytävällä 

kannen vedeneristys 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tilannekatsaus
Uudenmaankadun viimeistelytyöt näkyvät autoilijoille tällä hetkellä pääosin luiskien 
viimeistelytöinä, mullan levityksinä sekä kiveystöinä. Lisäksi viikon aikana jatkettiin 
sadevesilinjojen rakentamista. 

Urakan viimeiset betonointityöt on nyt tehty, kun Kyöstilän alikulkukäytävällä saatiin 
alikulun päissä olevien siipimuurien jatkaminen valmiiksi. Rakentamisvaiheessa 
kiertoteiden aiheuttaman tilanahtauden takia siipimuurit oli aiemmin jätetty lyhyeksi.


