
Mahdollistaa valtakunnallisesti 16 000 
työpaikan syntymisen
Taloustutkimus Oy:n ja Sweko Oy:n tekemissä selvityksissä 
tarkasteltiin erityisesti työllisyyteen liittyviä hyötyjä. Kehätie-
hankkeen kautta syntyy 5 000–6 000 pitkän aikavälin pysyvää 
työpaikkaa, ja eteläisen kehätien rakentaminen mahdollistaa 
valtakunnallisesti jopa 16 000 työpaikan syntymisen. Raken-
taminen on työvoimavaltaista: rakennusaikainen vaikutus on 
2 750 htv. Aiemmat kehätiehankkeet Suomessa ovat luoneet 
pysyviä työpaikkoja 1 000–5 000.

Lahden rautatieaseman tuntumassa oleva Askonalue on 
tulevaisuuden liiketoiminnan keskus, jossa panostetaan jo nyt 
digitaalisen liiketoiminnan kehitykseen. Uusi tielinjaus mah-
dollistaisi alueen ja työpaikkamäärän kasvun.

Teollisuuden kasvukäytävän elvytys
Lahden eteläinen kehätie (valtatie 12) yhdistää Suomen niin 
pohjois–etelä- kuin itä–länsi-suunnassakin: väylä on teollisuu-
den kasvukäytävä. Elinkeinoelämän edellytykset paranevat, sillä 
hankkeella turvataan valtakunnallista sujuvuutta, luotettavuut-
ta ja täsmällisyyttä. Näin luodaan paremmat liiketoiminnan 
edellytykset ja mahdollistetaan Suomen kilpailukyvyn kasvua.

Valtatiellä liikenteen kasvuksi on ennustettu 25–32% vuo-
teen 2030 mennessä. Uusi väylä helpottaa liikenteen painet-
ta: kaupungin keskusta ei hidasta raskaan liikenteen kulkua ja 
työmatkaliikenne pääkaupunkiseudulle helpottuu.

Lahden eteläisen kehätien  
pysyvät työllisyysvaikutukset 

merkittäviä - hankkeen hyödyt 
selvitetty

Lisää asumista Lahteen
Selvityksen mukaan kehätie tuo Lahden alueelle 6 500 asun-
toa ja 14 000 asukasta. Tämä helpottaa osaltaan metropolialu-
een sekä Lahden muuttovoittoalueen asuntopainetta. Hank-
keella varaudutaan tulevaisuuden maankäyttöön: teollisuus 
asettuu kehätien varteen toimivien yhteyksien äärelle, ja kes-
kusta vapautuu palveluille. Hyvät yhteydet ja kehittyvä kau-
punkikeskusta hyödyttävät koko metropolialuetta.

Tulokset julkaistaan koko laajuudessaan tänään iltapäiväl-
lä keskustelutilaisuudessa Lahti – tie, tulevaisuus ja metro-
polialueen kasvu. Pääpuhujana tilaisuudessa on liikenne- ja 
viestintäministeri Anne Berner.
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Lahden eteläinen kehätie avaa tutkitusti väylän kasvulle ja uusille yrityksille: kasvavan  
kaupungin potentiaali valjastetaan metropolialueen hyödyksi. Uudet selvitykset osoittavat,  

että kehätie parantaa elinkeinoelämän edellytyksiä luoda työpaikkoja ja kasvua.

Lahti on viimeisiä Suomen suurista kaupungeista, joissa raskasliikenteinen valtatie  
halkaisee keskustan vaikeuttaen sen kehittymistä. Valtatie 12 erottaa muun muassa  

matkakeskuksen ja rautatieaseman ydinkeskustasta, mikä olisi kiinnostavinta  
kaupunkikehityksen, työpaikkojen ja asumisen aluetta Lahdessa. Liikenteen turvallisuus  

kärsii ja häiriöt sujuvuudessa rasittavat elinkeinoelämää. 



Mistä hankkeessa on kyse?
 Lahden kaupungin keskustan halkaisee valtatie 12, joka  

erottaa muun muassa matkakeskuksen rautatieaseman  
ydinkeskustasta. Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus kärsii, ja 
pitkään vireillä ollut tiehanke on viivästänyt alueen kehitystä 

Miksi hankkeeseen on ryhdytty? 
Mitä hyötyä hankkeesta on?
 Lahden eteläinen kehätie avaa väylän kasvulle ja uusille  

yrityksille: kasvavan kaupungin potentiaali valjastetaan  
metropolialueen hyödyksi. Kehätie parantaa elinkeinoelämän 
edellytyksiä luoda työpaikkoja ja kasvua.

Miten hanke rahoitetaan?
 Kehätie on valmis projekti toteutettavaksi hallituksen kärki-

hankkeen osana: valmius laittaa lapio maahan huomenna. 
Pitkä ja huolellinen suunnittelutyö jo takana.
 Kehätiestä kokeilukulttuurin pilotti: edistetään omatoimi-

suutta ja yrittäjyyttä, kotiutetaan kansainvälisiä investointeja

Mitä ovat uudet hankkeeseen liittyvät selvitykset?
 Taloustutkimus Oy / Pasi Holm: Lahden eteläisen kehätien 

yhdyskuntarakenne- ja työllisyysvaikutukset (2015)
 Sweco Oy: Lahden eteläisen kehätien vaikutus työpaikkoihin 

(2015)

Mitkä ovat uusien selvitysten keskeiset tulokset?
 Selvityksissä tarkasteltiin erityisesti työllisyyteen liittyviä 

hyötyjä. Hankkeen kautta syntyy 5 000–6 000 pysyvää  
työpaikkaa, ja se mahdollistaa valtakunnallisesti jopa 16 000 
työpaikan syntymisen.
 Rakentaminen on työvoimavaltaista. Rakennusaikainen  

vaikutus on 2 750 htv.
 Aiemmat kehätiehankkeet Suomessa luoneet pysyviä  

työpaikkoja 1 000–5 000.
 Askon alue on tulevaisuuden liiketoiminnan keskus, edel-

lytykset digitaalisen liiketoiminnan kehitykselle. Kannuste-
taan uudenlaiseen pienyrittäjyyteen: raivataan esteitä sen 
tieltä, madalletaan kynnystä aloittaa – Lahdessa on turval-
lista ottaa riski.
 Verkkokaupan kasvu: tarvitaan parempia tieyhteyksiä, 

edellytyksiä kasvaa infran kautta, lisää varastotilaa, lisää 
moderneja logistiikkakeskuksia. Tämä kehitys on huomioitu 
hankkeessa.

Lahden eteläinen kehätie: Q&a

Mitkä ovat uuden selvityksen mukaan 
vaikutukset liikenteeseen?
 Yhdistää Suomen: pohjois–etelä- sekä itä–länsi-suunnassa. 

Väylästä luodaan teollisuuden kasvukäytävä.
 Elinkeinoelämän edellytykset paranevat: hankkeella  

turvataan valtakunnallinen sujuvuus, luotettavuus ja  
täsmällisyys. Siten luodaan paremmat liiketoiminnan  
edellytykset ja mahdollistetaan Suomen kilpailukyvyn kasvu.
 Sujuva yhteys myös Venäjälle.
 Liikenteen kasvuksi on ennustettu 25–32% vuoteen 2030 

mennessä.
 Sujuvoittaa liikennettä: raskaan liikenteen ei tarvitse  

jumiutua keskustassa ja työmatkaliikenne pääkaupunki- 
seudulle vaivatonta.

Entä vaikutukset asumiseen ja rakentamiseen?
 Kehätie tuo 6 500 asuntoa, 14 000 asukasta. 

Muuttovoittoalueelle lisää asuntoja.
 Varautuminen tulevaisuuden maankäyttöön: teollisuus  

kehätien varteen, keskusta vapautuu palveluille.
 Valtatiestä tehtävä katu parantaa liikenneturvallisuutta ja 

luo käveltävän ja pyöräiltävän keskustan.
 Lahti osana metropolialuetta: asumisen ja yritystoiminnan 

toimitilakustannukset pienemmät. Hyvät yhteydet ja  
kehittyvä kaupunkikeskusta hyödyttävät koko metropoli-
aluetta.

Miten vastaavat hankkeet Suomessa 
ovat edenneet?
 Swecon selvityksessä tarkasteltiin kymmentä kehätie- 

hanketta ympäri Suomen (mm. Tampereella, Kuopiossa ja Ou-
lussa). Yhtä lukuun ottamatta kaikki hankkeet olivat t 
uoneet merkittävän lisäyksen pysyviin työpaikkoihin:  
1 000–5 000 työpaikkaa / hanke.

Mistä uusi tie menee?
 Lahden etelänpuoleisella alueella, joka on asutukseltaan vä-

häistä ja rakentamatonta. Alueella uusi tie on yhdistettävissä 
helposti Lahden itäpuolella olevaan E75-väylään.
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