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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.  Hollolan päässä kaikki paalulaatat valettu.

2.   Orvokkitien reunakivien kiveystyöt saatiin valmiiksi.

3.   Kesäsateet ovat huolehtineet työmaateiden pölynsidonnasta.
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

Hankekokonaisuus Top 3

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

37 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
Soramäen uuden eritasoliittymän alueella päällystystyöt ovat edenneet suunnitelmien 
mukaisesti. Soramäen risteyssillalla on käynnissä liikuntasaumalaitteen asennustyöt 
sekä sillan pintarakennetyöt. Takamaalla silta- ja maanrakennustyöt jatkuvat, hankeosan 
viimeinen paalulaatta Takamaalla on saatu valettua. Vähäjoen sillalla tehdään kannen 
muotin purkutöitä sekä rakennetaan otsamuuria. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen 
sillalla ovat raudoitustyöt täydessä vauhdissa. Okeroisten risteyssillalla teline- ja 
muottityöt jatkuvat sekä sillan raudoitustyöt on saatu aloitettua. Valaistus-, telematiikka- 
ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella. 

HANKEOSA 1B 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Nikulassa on jatkettu Kukonkosken sillan maatöitä. Ali-Juhakkalan sillan 
kansi on sinkopuhallettu vedeneristystöitä varten, jotka aloitetaan kahden viikon 
kuluttua. Sinkopuhallus on työmenetelmänä hiekkapuhalluksen kaltainen, jossa pinta 
puhdistetaan kovan paineilman ja kiinteiden hiukkasten avulla. Patomäessä tunnelin 
seinien ja holvien raudoitus, laudoitus ja valutyöt jatkuvat. Orvokkitien kiveystyöt on 
saatu reunakivien osalta valmiiksi. Liipolan kalliotunnelin yhdyskäytävät ovat työn alla 
ja läntisellä suuaukolla on valmistunut massanvaihto. Kujalassa murskaustyöt jatkuvat, 
valaistuksien kaapelointityöt ovat käynnissä ja risteyssillan teline- ja muottityöt 
jatkuvat. Pipon alikulkusillalle asennettiin laakerit. Laakereiden avulla siltakokonaisuus 
sopeutuu lämpölaajenemiseen.

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)

VIIKON ONNISTUMISET:

Hankeosan  
paalulaatat on valettu.

VIIKON ONNISTUMISET:

Patomäen tunnelin 
holvivalut ovat 
lähteneet hyvin 
käyntiin.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan 

Matkakeitaan välisellä tieosuudella 
etelänpuoleinen ajorata suljettu, käytössä 
yksi ajokaista molempiin suuntiin

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

•  Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja 
Okeroisissa 
  

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

•  Louhintatyöt jatkuvat Takamaan, 
Hirvikallion ja Nostavan alueilla

•  Okeroisten risteyssillalla kannen teline-, 
muotti- ja raudoitustyöt käynnissä

•  Valaistus-, telematiikka- ja 
maanrakennustyöt ovat käynnissä koko 
hankealueella

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Louhintoja valtatien 4 varrella – 

kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä 
enintään 8 min pysäytyksiä

•  Orvokkitien kevytliikenne siirretään 
Sokeritopankadulle seuraavan 2 viikon 
ajaksi

•  Orvokkitien luiskien muotoilu alkaa
•  Ajokadun kiveystyöt jatkuvat
•  Eteläisen rengastien ja Porvoonjoentien 

muutostyöt jatkuvat
•  Kujalassa jatkuvat murskaustyöt ja 

eritasoliittymän rakentaminen
•  Betonitunneleiden rakennustyöt
•  Launeen pohjavesisuojauskaukalon 

betonirakennetyöt
•  Ajokadun sillan reunakehyksien teko 

jatkuu

Hankeosan paalulaatat on valettu (kuva Seppo Kujanen). Patomäen betonitunnelin kannen valu.
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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:

Vihertyöt ovat 
edenneet suunni-
tellusti.

Launeen risteyssillan kävelyn ja pyöräilyn väylää.

• Aukeankadun risteyksessä   
  liikennevalojen testaus ja käyttöönotto
•  Liikennettä haittaavia kaistojen 

sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä 
pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella

•  Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn 
ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie 
Ajokadun kautta.

•  Hankaankadulla autoliikkeiden uuden 
liittymän teko

•  Päällystystöitä risteysalueilla
•  Vihertyöt
•  Hulevesipumppaamojen ja -linjojen 

viimeistelyt 
•  Alikulkukäytävien ja kävelyn ja 

pyöräilyn väylien viimeistelytöitä
•  Valaistuksen asennusta
•  Bussipysäkkien viimeistelyä

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Tilannekatsaus
Uudenmaankadulla viimeistelytyöt jatkuvat. Risteysalueiden päällystykset siirtyivät 
ensi viikolle runsaiden sateiden vuoksi. Sateet aiheuttivat alkuviikosta pienimuotoisia 
tulvia myös työmaa-alueella. Liikennevalojen asennustyöt ovat jatkuneet Aukeankadun 
risteyksessä. Kiveystöitä on jatkettu alikuluissa, ja istutukset ovat täydentyneet 
pensailla. Hulevesipumppaamoihin liittyvät viimeistelyt jatkuvat. Hankaankadulle 
tehdään uusi liittymä autoliikkeille, mistä johtuen tontille ajoon tulee muutoksia.  


