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1 Hankkeen yleiskatsaus
Yleistilanne
Hankeosalla 1A (ST, Hollola) työt ovat viimeistelyvaiheessa.
Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt ovat käynnissä koko osuudella.
Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) on tehty korjausja viimeistelytöitä. Urakka valmistuu aikataulusta myöhässä.
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo heinäkuulta on 96,1.
Hankkeella sattui heinäkuussa yksi poissaoloon johtanut tapaturma. Lisäksi edellisen kuukausiraportin jälkeen tietoon tuli kesäkuulta yksi tapaturma. Yhteensä tapaturmia on sattunut 8 kpl. Tapaturmataajuus heinäkuun lopussa on 4,4*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9.
*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa
työtuntia kohden).

Henkilöstövahvuus
Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli
noin 353 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 87 htkk Lahden seudulla
asuvilta työntekijöiltä.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne
Hankeosa 1A ST-Hollola
Viimeistelytyöt ovat jatkuneet koko urakan alueella. Pitkin tielinjaa on viimeistelty luiskia ja ojia sekä tehty vihertöitä. Työmaalla on asennettu myös
liikennemerkkejä, opasteita, tievalaistusta, tiekaiteita ja kiveyksiä. Myös
päällystystyöt ja tiemerkinnät ovat viimeistelyä vaille valmiit.
Siltatyöt ovat edenneet hyvin: Kehätien ylittävät Tikkakalliontien ja Lintulantien risteyssillat on otettu yksityistieliikenteen käyttöön. Nostavan ja Patiokallion risteyssillat ovat työmaaliikenteen käytössä. Kaikki sillat ovat siis
käytössä.
Luhdanjoen ja Vähäjoen silloilla tehtiin viimeistelytöitä. Okeroisten risteyssillalla on tehty sillan alapinnan maalaustöitä ja melukaiteen asennusta.
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Kuva 1. Tikkakallion risteyssilta ja kehätien tiemerkintöjä

Kuva 2. Lintulantien risteyssilta
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti
Nikulan eritasoliittymän alueella risteyssilta on liikenteellä. Kävely ja pyöräily ovat vielä Nikulankadun kiertotiellä. Eritasoliittymän alueella on jatkettu vesieristystä Kukonkosken silloilla. Alueella on tehty eteläpään liitosrakennetta maantien 140 vanhaan linjaukseen sekä luiskien viimeistelyä ja
vihertöitä. Kukonkosken siltojen kohdalla asennettiin liito-oravan hyppypuita.
Patomäessä Porvoonjoentien alikulkukäytävällä valmisteltiin vesieristyksiä.
Sen ylittävällä Porvoonjoentiellä on tehty liitoskohtia vanhaan linjaukseen.
Tunnelin itäpään ylittävä Luhdantaustankatu on avattu liikenteelle. Patomäen tunnelilla on jatkettu tunnelin ulkopuolisia täyttöjä sekä kannen suojabetonointia. Tunnelissa on jatkettu tekniikan asennuksia
Launeella on jatkettu meluvallin korotusta. Ajokadun ja Orvokkitien risteysalue rakennetaan korotetuksi, siihen liittyen alueella oli liikennejärjestelyjä.
Liipolan kalliotunnelin suuaukoilla päällystettiin, ja tunneliin tehtiin tiemerkinnät. Tunnelissa on jatkettu tekniikan asennuksia. Läntisellä suuaukolla
aloitettiin betonirakenteen vesieristys. Välitunnelilla tehtiin vesieristyksiä ja
jatkettiin täyttötöitä. Betonitunnelin liitos kalliotunneliin on viimeistelyä vaille
valmis.
Kujalan eritasoliittymässä valmisteltiin kehätieltä valtatielle 4 pohjoiseen
suuntaavan rampin vesieristystöitä (Kujalan risteyssilta). Kujalankadulla
jatkettiin kerrosrakenteiden tekoa ja hulevesiputkien asennusta.

Raportti

5
LIVI/4786/04.02.01/2016

3.8.2020

Kuva 3. Nikulan eritasoliittymä

Kuva 4. Ajokadun ja Orvokkitien korotettu risteysalue
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Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU
Uudenmaankadun jatkettiin viimeistely- ja korjaustöitä. Kyöstilän alikulkukäytävän hulevesiputkien korjaus saatiin valmiiksi ja alikulku avattiin jälleen
kävelyn ja pyöräilyn käyttöön.
Patomäen alikulkukäytävä oli myös hulevesiputkien korjauksen ajan suljettuna. Tasangonpolun ja Uudenmaankadun suuntaisen kävelyn ja pyöräilyn
väylän risteyksessä madallettiin luiskia näkemien parantamiseksi.
Launeen eritasoliittymän alueella työt jatkuivat. Apilakadun risteyksessä oli
edelleen käytössä työnaikainen kiertoliittymä. Risteyssillalla saatiin läntisen
ajoradan korjaustyöt valmiiksi, ja vastaavasti itäinen ajorata otettiin työn
alle.
Launeen alikulkukäytävän kautta kulkeva kävelyn ja pyöräilyn väylä avattiin jälleen. Paskurinojan ylittävää kohtaa levennettiin ja Lidlin puolella ollutta kohoumaa madallettiin.
Liikennevalojen ilmaisinsilmukoita asennettiin useaan liittymään.

Kuva 5. Apilakadun risteyksen työnaikainen kiertoliittymä
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Kuva 6. Patomäen alikulkukäytävän kohdalla madallettiin kävelyn ja pyöräilyn väylän luiskia Tasangonpolun risteyksessä.

3 Aikataulu
Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikaisemmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla.
Mt167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen -urakka viivästyy
suunnitellusta valmistumisesta. Viivästys ei vaikuta kehätien valmistumiseen.
Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aikataulu.

Raportti

8
LIVI/4786/04.02.01/2016

3.8.2020

4 Kustannukset
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset
(alv 0 %) 31.7.2020 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

Väylävirasto
Lahti
Hollola
YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset 193 112 749,22 € 67 589 462,24 € 7 509 940,24 € 268 212 151,70 €
Toteutuneet kustannukset 175 175 569,42 € 61 479 134,48 € 6 644 338,86 € 243 299 042,76 €
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.
Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.

Kuva 7. Hankkeen kustannukset 7/2020

5 Viestintä
Hankkeen viestintä:
•

Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/

•

Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke

•

Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

•

Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotiedotteen voi tilata itselleen osoitteesta https://bit.ly/vt12viikkotiedote

