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NYKYTILA 

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen 
päätieyhteys, joka kulkee Lahden keskustan eteläosan 
läpi. Tie sijoittuu keskelle Hollolan kunnan ja Lahden 
kaupungin tiiviisti rakennettua kaupunkimaista aluetta, 
ja sillä on suuri merkitys Lahden alueen seudulliselle 
liikenteelle ja elinkeinoelämän kuljetuksille. 
 
Valtatien 12 päivittäiset liikennemäärät Lahden seudul-
la ovat suuria (15 000 - 22 000 autoa). Tiellä kulkee 
pitkämatkaista raskasta liikennettä ja vaarallisten ai-
neiden kuljetuksia, jotka aiheuttavat haittoja alueen 
asutukselle ja kaupungin sisäiselle liikenteelle. Tie 
ruuhkautuu ajoittain ja sillä on sujuvuusongelmia. Lii-
kenneturvallisuustilanne on erittäin huono (15 henkilö-
vahinkoon johtanutta onnettomuutta vuosittain). Tie 
kulkee yhdellä valtakunnallisesti merkittävimmistä poh-
javeden muodostumisalueista, mikä lisää liikenteestä 
aiheutuvia ympäristöriskejä. 

HANKE 

Valtatie parannetaan uudessa maastokäytävässä So-
ramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi 1-
ajorataiseksi tieksi (7,2 km) sekä Okeroisten ja Kujalan 
(vt 4) välillä nelikaistaiseksi valtatieksi (5,2 km). Tielle 
tulee tunnelit Patomäen ja Liipolan asuinalueiden koh-
dille sekä eritasoliittymät Soramäkeen, Nostavalle, 
Okeroisiin, Launeelle ja Kujalaan. Lisäksi: 

 Kehätien poikittaisiin teihin ja katuihin tehdään 
muutoksia 

 Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie paranne-
taan 3,2km osuudella nelikaistaiseksi ja valmistut-
tuaan siirtyy kaupungin omistukseen ja ylläpitoon 
kaduksi. 

 Meluntorjuntaa toteutetaan alustavasti yhteensä 
noin 5,6 km, josta 0,9 km on meluvalleja, 3,3 km 
on melukaiteita ja 2,4 km on meluseiniä. 

 Launeen pohjavesialueen kohdalla tie on noin 80 
metrin matkalla betonikaukalossa. 

 Uusia kevyen liikenteen väyliä rakennetaan ja ny-
kyisiä parannetaan. 

AIKATAULU 

 Tiesuunnitelma on valmistumassa alkukesällä 
2015. Tiesuunnitelman hyväksymispäätös on odo-
tettavissa helmikuun 2016 aikana. 

 Rakentaminen on aloitettavissa maastossa aikai-
sintaan keväällä 2017 Mt 167 sisääntulotien paran-
tamisella ja keväällä 2018 kehätien rakentamisella. 

KUSTANNUKSET 
Hankkeen kustannusarvio on 275 M€ (Maarakennus-
kustannusindeksi, MAKU 130, 2010=100). Kustannuk-
sista esitetään valtiolle 198 M € ja kunnille 77 M€. 

 VAIKUTUKSET  

   
  Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 

päätieverkolla n. 9 kpl/v ja liikennekuole-
mat 0,4 kpl/v. 

 Tukee kaupunkiseudun teollisuutta ja pal-
velujen saavutettavuutta, mahdollistaa uu-
sien elinkeinoelämän alueiden käyttöön-
oton pohjavesialueiden ulkopuolella mm. 
Kujalan ja Nostavan alueet 

 Mahdollistaa Lahden ja Hollolan keskusta-
alueiden maankäytön kehittämisen sekä 
maakuntaa ja kansainvälistä liikennettä tu-
kevan Lahden matkakeskuksen ja moni-
puolisen asemanseudun kehittämisen. 

 Kehätien rakentaminen siirtää 11 500–
15000 autoa vuorokaudessa pois kaupun-
kirakenteen sisällä olevalta tie- ja katuver-
kolta, mikä parantaa liikenteen sujuvuutta 
ja turvallisuutta merkittävästi.  

 Pohjavesiriskit pienevät oleellisesti läpikul-
kuliikenteen siirtyessä pois runsailta ja hy-
välaatuisilta pohjavesialueilta 

 Liikenteen haitat asutukselle ja liikenne-
melulle altistuvien määrä vähenevät. Yli 
55dBn melualueelta poistuu noin 270 asu-
kasta.  

 Uuteen maastokäytävään sijoittuva tie 
synnyttää haittoja lähiympäristönsä asuk-
kaille, maisemaan ja luonnonympäristölle 
lieventämistoimenpiteistä huolimatta.  
 

Hankkeen hyöty-kustannussuhde on noin 2,0. 
 

 

   


