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2023 vuoden lopussa
Vt12 liikenteelle

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

1.   Hankkeen väki toivottaa kaikille kaunista juhannusta!

2.   Patiokallion tielinjan louhinnat on saatu valmiiksi.

3.   Patomäen tunnelissa siirryttiin ensimmäisen holvin valuun.

Ke
sk

im
ää

rä
in

en
 

he
nk

ilö
va

hv
uu

s

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, toukokuu: 2,3*
  Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

22 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
Valtatien 12 varrella meluesteen viimeistelytyöt jatkuvat. Soramäen risteyssillalla on 
aloitettu liikuntasaumalaitteen asennustyöt sekä sillan pintarakennetyöt. Takamaalla silta- 
ja maanrakennustyöt sekä paalulaatan raudoitus ja pohjien teot ovat käynnissä. Vähäjoen 
sillalla kannen valun jälkeiset hoitotyöt sekä otsamuurin rakentaminen käynnissä. Tielinjan  
louhinnat Patiokallion leikkauksessa on saatu valmiiksi, tielinjalta louhittiin n.150 metrin 
matkalta kalliota, leikkaus on korkeimmalta kohdaltaan n. 30 metriä. Nostavantien ylittä-
vällä Luhdanjoen sillalla raudoitustyöt ovat alkaneet. Okeroisten risteyssillalla telinetyöt 
jatkuvat. Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella. 

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Nikulan eritasoliittymässä on tehty louherakenteita sekä aloitettu  
kuiva tuksen rakentaminen. Ali-Juhakkalan sillalla on jatkettu kansien raudoitus töitä.  
Jäte vesialtaan luona on ollut käynnissä ponttaustyöt. Patomäessä on tehty tunnelin  
ulko puolisia täyttöjä ja tunnelin hulevesiviemäröintiä sekä jatkettu seinien, anturoiden 
ja  holvien rakentamista. Launeella on jatkettu pohjavesikaukalon rakentamista ja  
Orvokkitien varrella on ollut käynnissä kiveyksien asennus sekä luiskien ja maavallin  
muotoilu. Liipolan välitunnelilla jatkuvat tunnelin seinien ja holvien laudoitus- ja raudoi-
tus työt. Läntisellä suuaukolla on jatkettu louheen lastausta. Kujalan eritasoliittymässä 
jatkuivat mm. kuivatuksen ja valaistuksen rakentaminen Vanhanradankadulle. 

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 liikennejärjestelyt

Patomäen tunneli.VIIKON ONNISTUMISET:

Patiokallion louhinta-
työt tielinjalta saatu 
päätökseen.

VIIKON ONNISTUMISET:

Patomäen tunnelin 
ensimmäinen holvi-
valu käynnissä.

Patiokallion louhintatyöt tielinjalta  
saatu päätökseen.

•  Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan 
Matkakeitaan välisellä tieosuudella 
etelänpuoleinen ajorata suljettu, käy-
tös sä yksi ajokaista molempiin suuntiin

•  Soramäen kiertoliittymästä Tampereen 
suuntaan alennettu nopeusrajoitus 
50km/h ja kaistajärjestelyjä 

•  Soramäessä päällystystyöt uudella 
tielinjauksella, töistä johtuen 
lyhytkestoisia liikenteenpysäytyksiä 

•  Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa 

•  Soramäen risteyssillalla, Porvoonjoen 
sillalla ja Ala-Okeroisten sillalla kansien 
pintarakennetyöt käynnissä

•  Okeroisten risteyssillalla kannen 
telinetyöt käynnissä

•  Valaistus-, telematiikka- ja maan-
rakennus työt ovat käynnissä koko 
hankealueella

•  26.–27.6. välisenä yönä liikenteen 
pysäytyksiä valtatiellä 4 Lotilan 
risteyssillan hiekkapuhalluksen vuoksi

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

•  Kiviaineksen murskausta jatketaan  
Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla 

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Nikulan eritasoliittymässä maaleikkaus-  

ja louherakennetyöt ja kuivatuksen 
rakentaminen

•  Orvokkitien kiveyksien teko ja maa vallin 
luiskien muotoilu

•  Ajokadulla kiveystyöt alkavat
•  Kujalan eritasoliittymässä ramppien, 

Vanhanradankadun ja siltojen rakennus  työt
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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:

Alikulkujen kiveys-
työt etenevät.

Kangasmäen alikulkukäytävän noppakiveystä.

•  Liikennettä haittaavia kaistojen 
sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä 
pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella

•  Venetsian ylikulkusillan eteläpuolella 
lyhyt kiertotie jalankulun ja pyöräilyn 
väylällä

•  Aukeankadun kohdalla liikennevalojen 
valmistelevia töitä

•  Reunakivien ja kiveysten asennustyöt

•  Luiskien viimeistelyt
•  Vihertyöt
•  Hulevesipumppaamojen ja -linjojen 

viimeistelyt
•  Alikulkukäytävien viimeistelytöitä
•  Tukimuurin asennustyöt
•  Jalankulun ja pyöräilyn väylien 

viimeistelyä

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tilannekatsaus
Uudenmaankadulla viimeistelytyöt jatkuvat. Aukeankadun kiertoliittymään on 
ilmes tynyt liikennevalopylväitä ja -opastimia. Lopullisia liikennemerkkejä on 
asennettu tielinjalle. Kiveystöitä on jatkettu Uudenmaankadulla ja alikuluissa. 
Aukeankadusta pohjoiseen on jatkettu jalankulun ja pyöräilyn väylän rakentamista, 
ja hulevesipumppaamoja on viimeistelty kolmessa kohtaa.


