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Lahden pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja
suunnitteluhistoria
Esipuhe
Käsillä olevassa muistiossa on kuvattu Lahden seudun päätie- ja katuverkon kehitystä sekä toteutuneita ja
toteuttamatta jääneitä kehittämissuunnitelmia runsaan viidenkymmenen vuoden ajanjaksona vuodesta
1960 alkaen tähän päivään saakka. Muistio on tausta-aineistoa Leo Kososen Suomen Ympäristökeskuksessa
johtamalle Kolmen kaupunkijärjestelmän malli -projektille, josta käytetään myös nimeä UF- tai Urban Fabrics -projekti . UF-projektin tavoitteena on luoda uutta kaupunkiteoriaa ja tuottaa siihen tukeutuva käytännön sovellusmalli kaupunkien kokonaisvaltaisen kehittämisen ja suunnittelun avuksi. Perustana on uusi
ajattelutapa, joka tunnistaa kaupungeissa kolme kokonaisvaltaista ja päällekkäistä kaupunkijärjestelmää:
autokaupungin, joukkoliikennekaupungin ja jalankulkukaupungin. Se poikkeaa vallitsevista ajattelutavoista,
joissa kaupunkia käsitellään yhtenä kokonaisjärjestelmänä tai kokonaisjärjestelmän osajärjestelminä. Lisätietoa UF-projektista löytyy nettisivulta www.urbanfabrics.fi.
UF-projektissa on selvitetty ja analysoitu neljän keskisuuren kaupungin – Kuopion, Oulun, Jyväskylän ja Lahden – maankäytön kehitystä ja suunnitteluhistoriaa jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunkimallin metodiikalla. Myös päätie- ja katuverkon kehitys- ja suunnitteluhistoriaa kuvaava taustaselvitys on laadittu
kaikista neljästä kaupungista. Kustakin kaupungista on laadittu pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja suunnitteluhistoriaa kuvaava muistio sekä karttasarja tie- ja katuverkosta sekä sen kehityksestä. Tarkastelua jaksottaneet poikkileikkausvuodet ovat olleet 1960, 1975, 1990 sekä 2005.
Muistio ja karttasarja sisältävät kuvauksen kunkin poikkileikkausvuoden tie- ja katuverkosta sekä seuraavan
15-vuotisjakson suunnitelmista. Mukaan on pyritty saamaan myös toteutumatta jääneet suunnitelmat ja
tielinjaukset. Kuvia tarkasteltaessa on huomattava, että karttasarjan kaikkien eri poikkileikkausvuosien tieja katuverkkoa esittävien kuvien taustalla on nykytilanteen mukaiset taajamarajaukset ja rautatiet. Tarkastelussa käytetty tieluokitus (pääväylä, seudullinen/alueellinen tie- tai katu) palvelee vain tätä tarkastelua
eikä suoraan vastaa nykyisiä eikä tarkasteluvuosien hallinnollisia tai toiminnallisia luokituksia. Katuverkosta
kartoille on pyritty ottamaan mukaan kulloisetkin pääkadut tai vähintäänkin sisääntulo- ja läpikulkuliikenteen kannalta keskeiset reitit. Pääväylien eli pääteiden ja niiden osana/jatkeena olevien katujaksojen osalta
on pyritty kuvaamaan väylien kulloistakin teknistä tasoa jaottelulla 2-ajoratainen väylä eritasoliittymin, 2ajoratainen väylä tasoliittymin, 1-ajoratainen moottoriliikennetie ja muu päätie. Muun verkon osalta teknistä tasoa ei ole kuvattu.
Selvityksen lähdeaineistona ovat olleet muun muassa kaupunkiseutujen tie- ja katuverkon kehittämissuunnitelmat, liikennejärjestelmäsuunnitelmat, kaava-aineistot sekä yksittäisten teiden rakentamista ja parantamista eri vaiheissa koskevat suunnitelmat. Korvaamattomia lähteitä ovat olleet myös teiden ja tienpidon
historiaa käsittelevät julkaisut ja nettisivustot sekä erilaiset vanhat kartta-aineistot. Kartta-aineistoja lukuun
ottamatta käytetyt lähteet on mainittu lähdeluetteloissa. Lisäksi arvokkaita täydennyksiä ja korjauksia ovat
esittäneet kaupunkien ja ELY-keskusten liikenteen ja maankäytön suunnittelijat. Silti historiatiedot voivat
sisältää virheitä ja epätäsmällisyyksiä. Esimerkiksi teiden valmistumisvuosi voi jossain lähteessä olla liikenteelle avaamisvuosi, toisessa lopullinen valmistumisvuosi.
Muistiot ja kartat on laadittu Linea Konsultit Oy:ssä. Lahtea koskevista tekstistä ja kartoista on vastannut
Jaana Martikainen. Asiantuntijana on toiminut Sakari Somerpalo. Työn tilaajina ovat olleet Liikennevirasto
sekä Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskukset. Tilaajan puolelta työtä on ohjannut Matti Holopainen Liikennevirastosta.
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1960–1975
Sodan jälkeen Lahtea rakennettiin ahkerasti ja liikenneyhteyksiä kehitettiin eri suuntiin. Vuonna 1960 olivat
valmistuneet valtatie 5 Helsingistä Lahteen ja edelleen Heinolaan sekä kantatie 58 (nyk. vt 24) Lahdesta
Vääksyn kautta Padasjoelle. Valtatie 12 Tampereelta Lahden kautta Kouvolaan oli pääosin alkuperäisessä
kunnossaan (Grönroos 2012). Valtatie Helsingistä Mäntsälän kautta Lahteen (nyk. mt 140) valmistui 1950luvun puolivälissä (Kaupunkirakenteen kehitys 1878–1983). Valtatie viiden rakentaminen Lahdesta edelleen
Heinolaan aloitettiin vuonna 1953 ja se valmistui vuonna 1956. Tie rakennettiin Hollolan Heinlammin ja
Nastolan Pyhäntaan kautta, kun aiempi yhteys Lahdesta Heinolaan kulki Möysän ja Ahtialan kautta Vierumäelle ja edelleen Heinolaan. (Masonen & Hänninen 1991)
Päätiehankkeet ja -suunnitelmat
Koska kantatien 58 rakentamisen myötä oli Päijänteen länsipuolelle valmistunut uusi korkeatasoisempi tie,
tästä syntyi luontevasti uusi valtatiereitti ja heinäkuussa 1963 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö
teki päätöksen nelostien siirtämiseksi reitille Helsinki-Lahti-Padasjoki entiseltä reitiltään Tuusula-HyvinkääLammi-Padasjoki (Grönroos 2012). Tällöin valtateiden 4 ja 5 liikenne kulki Lahden keskustan läpi katuverkkoa pitkin ja valtatiet erkanivat toisistaan Lahden Holmassa, valtatie 4 Vääksyyn ja valtatie 5 Heinolaan.
Myös itä–länsisuuntainen valtatieliikenne kulki keskustan poikki valtatietä 12 pitkin. Maakunnallista merkitystä omaavia maanteitä tuli Lahteen kahdesta suunnasta: toinen Myrskylän–Orimattilan ja toinen Kärkölän–Riihimäen suunnalta. Paikallinen maantie- ja paikallistieverkko oli kuitenkin verrattain vähäistä ja kehittymätöntä. (Lahden kaupunkiseudun tieverkko 1967)
Valtatie 12 rakennettiin 1960-luvulla uudelleen koko matkaltaan suurelta osin entisen tielinjan tuntumaan.
Hollolan Hälvälän ja Lahden välisellä osuudella tietöitä tehtiin vuosina 1953–1968 ja tie kestopäällystettiin
1960-luvulla. Uudistuksen jälkeen tie oli standardiltaan parempi kuin osuus Lahdesta Nastolaan. (Lahden
kaupunkiseudun liikennesuunnitelma 1973). Vuonna 1960 Uudenmaankatu (nyk. Mannerheiminkatu) Mytäjäisten liittymästä rautatieaseman editse oli rakenteilla katuna (Lahden karttapalvelu 2012).
1960-luvun puoliväliin mennessä tärkeimmät Lahteen johtavat tiet rakennettiin uudelleen, oikaistiin ja kestopäällystettiin, ja 1970-luvun puoliväliin mennessä kaikki olivat taas rakenteilla tai suunniteltavina Heinolan ja Vääksyn suuntia lukuun ottamatta (Heinonen 1998). Lisäksi suunnittelu- ja rakennustöiden tarpeellisuuteen vaikutti Lahteen johtaneiden teiden liikenteen kasvu, joka oli vuosien 1965–1970 välisenä aikana
50–100 %. (Kaupunkirakenteen kehitys 1878–1983)
Vuonna 1967 valmistuneessa Lahden kaupunkiseudun tieverkko -suunnitelmassa todettiin, että ulkoisen
liikenteen verkkoa joudutaan kaupunkiseudun sisällä kehittämään ja oleellisimmat kysymykset liittyvät
valtateiden 4–5 ja 12 eri vaihtoehtoihin. Suunnitelma oli väliraportti, joka liittyi Tie- ja vesirakennushallituksen (TVH) vuonna 1966 aloittaman moottoritien yleissuunnitelmaan valtatielle numero 4–5 Järvenpään
Mäkelästä Lusiin Heinolan maalaiskuntaan. Valtatieverkon kehittäminen nähtiin tärkeäksi, sillä sekä valtatie
4–5 että valtatie 12 kulkivat kaupungin keskustaosissa katuverkkoa pitkin. Molemmille valtateille esitettiin
suunnitelmassa kolme linjausvaihtoehtoa. Valtatie 4–5 linjattiin joko Lahden keskustan ja Ahtialan välistä
seuraamaan Heinolaan johtavaa valtatietä 5, kokonaan Lahden ja Ahtialan itäpuolitse tai Joutjärven ylitse
Ahtialan tulevan taajaman halki (kuva 1). Valtatien 12 vaihtoehdot kulkivat joko kokonaan keskustan ohitse
ja osin valtatie 4–5 moottoritietä seuraten, osin keskustan läpi Launeen ja Asemantaustan välistä tai keskustan läpi valtatien 12 nykyistä linjausta seuraten (kuva 2).
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Kuva 1. Valtatien 4–5 vaihtoehtoiset suunnat Lahden kohdalla (Lahden kaupunkiseudun tieverkko 1967).

Kuva 2. Valtatien 12 vaihtoehtoiset suunnat Lahden kohdalla (Lahden kaupunkiseudun tieverkko 1967).
Vuoden 2000 tavoitteelliseen verkkoon (kuva 3) valittiin valtatiestä 4–5 keskustan ja Ahtialan itäpuolitse
kulkeva linjaus numero 2 ja valtatiestä 12 keskustan poikki kulkeva linjaus nro III. Näin ollen valtateiden 4 ja
5 erkanemiskohta siirtyi Holmasta Kymijärven länsipäähän. Työssä päädyttiin siihen, että molemmat valtatiet joudutaan rakentamaan moottoriteinä ja tarve teiden parantamiselle on kiireellinen. Jatkotyön pohjaksi
valittu tieverkko oli rakennus- ja liikennekustannusten puolesta edullisin sekä samassa työssä tehtyjen kaavallisten tarkastelujen kannalta täysin tyydyttävä. Valtatien 4–5 siirtämisen myötä myös yhteys uudelta
tieltä Vääksyntielle tuli tarpeelliseksi.
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Kuva 3. Tavoitetieverkko vuonna 2000 (Lahden kaupunkiseudun tieverkko 1967).
Päijät-Hämeen seutukaavaliiton runkokaavassa (1969) valtatiet 4 ja 5 oli linjattu samoin kuin kaupungin
vuonna 1967 laatimassa suunnitelmassa, mutta valtatie 12 linjattiin Hollolan Soramäestä Salpakankaan ja
Lahden keskustan eteläpuolitse Nastolan Villähteelle saakka. Valtatien 5 alustava yleissuunnitelma valmistui vuoden 1967 lopussa ja lausuntojen perusteella korjattu yleissuunnitelma vuonna 1970. Yleissuunnitelman pohjalta käynnistettiin tiesuunnitelman laadinta Ahtialan itäpuolitse Vierumäelle kulkevan linjauksen mukaisesti. TVH aloitti vuonna 1972 rakennussuunnitelmien laadinnan välillä Orimattilan Viljaniemi–
Renkomäki–Kymijärvi–Holma. (Lahden kaupunkiseudun liikennesuunnitelma 1973)
Sekä runkokaava että Lahden kaupunkiseudun tieverkkosuunnitelma olivat vuonna 1969 valmistuneen
Lahden kaupungin kaupunkimallitestauksen ohella lähtökohtina vuonna 1973 valmistuneelle Lahden kaupunkiseudun liikennesuunnitelmalle (LAHNA). Kaupunkimallitestauksen kaupunkirakennevaihtoehdoista
valittu perusmalli muodosti peruslähtökohdan vuoden 1973 liikennesuunnitelman maankäytön ja liikenneväylien jatkosuunnittelulle. Liikennesuunnitelma sisälsi runkosuunnitelman vuodelle 2000 sekä toimenpidesuunnitelman vuosille 1973–1985. Suunnitelmassa selvitettiin valtatien 12 vaihtoehtoja sekä Salpakankaan
ja Villähteen että Lahden ja Nastolan välillä, jossa valtatie oli riittämätön välittämään sille tulevaa liikennettä. Suunnitelmassa valtatie 12 linjattiin Hollolan Vesalassa taajama-alueen eteläpuolelle Soramäestä Kukonkoivuun.
Valtatien 12 liikennemäärät olivat 1970-luvun alussa erittäin merkittävässä nousussa (7–8 % vuodessa) Salpakankaan sekä Kärpäsen ja Petsamon alueella tapahtuvan rakentamisen vuoksi. Valtateiden 4 ja 5 kanssa
risteävän Mytäjäisten liittymän kapasiteetti oli jo ylitetty. Valtatien 12 vuoden 1973 linjausvaihtoehtojen
tarkastelun lähtökohtana olivat vuonna 1967 laadittu valtatien 4–5 yleissuunnitelma, Lahden kaupunkimallitestaus sekä Päijät-Hämeen runkokaava. Selvitystyön aikana todettiin, että valtatien rakentaminen moot4

11.9.2013
J.Martikainen
toritieluokkaiseksi väyläksi nykyiselle paikalle ei ole mahdollista. Lahden kaupunki oli kuitenkin aloittanut
valtatien 12 parantamisen kunnostamalla Mytäjäisten ja rautatieaseman edustalla olevan Asema-aukion
liittymät. Mytäjäisten liittymän painetta suunniteltiin helpotettavan rakentamalla maantie Renkomäestä
Salpakankaalle. Liikennesuunnitelman toimenpidesuunnitelmassa seuraavat valtatien 12 osuudet olivat
moottoriliikennetien rakentaminen välillä Pekanmäki–Villähde, Iso-Paavolankadun rautatien ylittävä silta ja
valtatie 12 välillä rautatieasema–UPO–Pekanmäki. Tämän jälkeen tulisi vuoroon valtatien rakentaminen
Villähteeltä itään aluksi moottoriliikennetienä ja välin Mytäjäinen–Kasakkamäentie leventäminen. Toimenpidesuunnitelmassa esitettiin uutena tieyhteytenä maantie 167 eteläinen sisääntulotie, jonka tarve kytkeytyi valtatien 4–5 moottoritien rakentamiseen. Väylää tulisi käyttämään myös Orimattilasta Lahteen suuntautuva liikenne. Uusi yhteys oli myös Riihimäentie (nykyisin kantatie 54), joka valmistui uutena tieyhteytenä Riihimäeltä Hollolan Soramäkeen vuonna 1974. Runkosuunnitelman vuosille 1986–2000 oli ajoitettu
valtatien 12 rakentaminen Soramäestä Launeen poikki valtatie 4–5:lle. (Lahden kaupunkiseudun liikennesuunnitelma 1973)

Kuva 4. Tavoitetieverkko vuonna 2000 (Lahden kaupunkiseudun liikennesuunnitelma 1973).
Kaupunkialueen tie- ja katuverkon hankkeet ja suunnitelmat
Sodanjälkeinen kehitys heijastui 1960-luvulle saakka: kaupunkisuunnittelulle oli ominaista usko jatkuvaan
kasvuun ja sen pohjalta kehitysennusteet olivat ylimitoitettuja ja liikenneratkaisuja liikakorostettiin. (Kaupunkirakenteen kehitys 1878–1983) Lahden kaupunkiseudun yleiskaavaluonnoksissa 1960-luvun lopulla
pyrittiin täydelliseen hajakeskitykseen, jolloin keskustaajaman ympärille kehitettäisiin viisi uutta ja itsenäistä kaupunkiyksikköä Ahtialaan, Vesalaan, Kalliolaan, Luhdantaustaan sekä Nastolaan. Ajanmukaisessa
suunnittelutilanteessa koettiin tarpeellisiksi mittavat yhteydet eri alueiden välillä. Kaupunkiseudun tavoitteelliseen tieverkkoon laadittiin esimerkiksi rinnakkaiset yhteydet Vesalasta ja Ahtialasta Lahden keskus-
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taan. Lisäksi Ahtialantie, Vääksyntie sekä uuden moottoritien jälkeen kaupungin sisäiseen käyttöön jäävä
entinen valtatie 4–5 suunniteltiin moottorikatuluokkaisiksi. (Lahden kaupunkiseudun tieverkko 1967)
Lahden kaupunkiseudun liikennesuunnitelma (1973) perustuu vuonna 1969 suoritettuun kaupunkiseudun
liikennetutkimukseen ja kaupunkiseudun väestönkasvun oletettiin jatkuvan edelleen voimakkaana, vaikka
joidenkin alueiden kohdalla todettiin aiempien arvioiden olevan hieman ylimitoitettuja. Vuoden 2000 asukasmääräksi kaupunkiseudulla arvioitiin yli 190 000 asukasta. Vuoden 1969 kaupunkimallitestauksen mukaisesti suurin osa uudesta asutuksesta sijoittui Ahtialan kaupunginosaan, Salpakankaalle ja Nastolaan.
Mitoituksessa oli kuitenkin noin 60 000 asukkaan verran ylimitoitusta Lahden, Hollolan ja Nastolan toteutuneeseen vuoden 2000 asukaslukuun verrattuna. Kasvutavoitteisiin perustuen suunniteltiin Ahtialantien
rakentamista 2+2 kaistaisena tasoliittymäisenä pääkatuna ja lisäksi suunniteltiin Ahtialan rinnakkainen yhteys Paavolaan keskustan kupeeseen Kiveriön kautta.
Vuonna 1972 laadittiin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosaston sekä teknillisen viraston asemakaavoitusosaston ja liikenne- ja kadunsuunnitteluosaston yhteistyönä kaupunkimallitestauksen perusmallia
jatkanut osa-alueiden kaavasuunnittelun periaateohjelma: 3S, kaupunkiseudun maankäyttö, tarkistettu
perusmalli. Sen avulla haluttiin kehittää silloisen suunnittelujärjestelmän johdonmukaisuutta ohjelmoimalla
alueittaisten osayleiskaavojen ja kaavarunkojen laatiminen yleispiirteisten yleiskaavojen ja asemakaavojen
välille. 3S sisälsi Lahden, Hollolan ja Nastolan suunnittelijoiden yhdessä laatiman pitkän aikavälin maankäytön suunnitelman ja sen pohjalta tehdyn liikenne-ennusteen. Toimintojen sijoittelu perustui toisaalta kunkin kunnan senhetkisiin päätöksiin ja näkemyksiin tavoitteellisesta maankäytöstä ja toisaalta eri alueiden
väliseen toiminnalliseen vuorovaikutukseen. Periaateohjelman mukaan osa-alueiden kaavasuunnittelu jaettiin seuraaviin vaiheisiin: perusselvitykset, mitoitus, osayleiskaava, kaavarunko, korttelikaavat ja asemakaavat. Kaupunkimallitestauksen jälkeen maankäyttö- ja etenkin tiesuunnitelmat selkiintyivät huomattavasti ja
ennusteet muuttuivat. Testauksen jälkeen laadittiin perusteelliseen tutkimukseen pohjautuvat liikenneennustemallit. Näistä syistä tehtiin Lahden kaupunkimallitestauksen maankäyttötietojen tarkistus, jonka
pohjalta suoritettiin mm. liikenne-ennusteajo vuodelle 2000. (Kaupunkirakenteen kehitys 1878–1983)
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1975–1990
Vuoteen 1975 mennessä uusia tiehankkeita toteutettiin niukasti. Valtatieyhteyksien suunnittelua oli käynnissä, ja valmistuneita rakentamishankkeita olivat osa lounaista ohitusta Salpakankaalta Renkomäkeen
vanhan tielinjan tuntumaan sekä kantatie 54 Riihimäeltä Lahteen. Lahden eteläpuolella moottoritien rakentaminen on edennyt Helsingistä Järvenpäähän.
Päätiehankkeet ja -suunnitelmat
Parlamentaarinen liikennekomitea esitti osamietinnössään vuonna 1975, että Etelä-Suomen kaupungit olisi
yhdistetty moottoriteillä vuoteen 1985 mennessä. Tällaisia teitä olisivat olleet muun muassa Helsinki–
Lahti–Heinola–Lusi, jonka ensimmäinen suunnitelma valmistui 1960-luvulla, ja Lahti–KouvolaLappeenranta. Suunnitelma unohdettiin kuitenkin nopeasti. (Heinonen 1998). Lahdessa tieverkon kehitystä
ohjasi vuonna 1973 valmistunut kaupunkiseudun liikennesuunnitelma. Maantieverkolla tienrakentaminen
keskittyi 1970- ja 1980-luvuilla muille kuin valtateille, sillä 1950-luvulla hahmoteltu päätieverkko saatiin
lähes valmiiksi suurten työllisyystyömaiden kaudella. Valtatie 12 on kuitenkin ollut toistuvasti rakennuskohteena varsinkin Lahdessa ja Nastolassa, joissa työt jatkuivat aina 1990-luvulle saakka. (Masonen & Hänninen 1991) 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa rakennettiin valtatietä 12 Pekanmäestä Villähteelle uudeksi
moottoriliikennetieksi vanhan tielinjan pohjoispuolelle. Tie valmistui 1980 ja rakentamista jatkettiin Lahden
keskustan suuntaan, osuudet Pekanmäestä Iso-Paavolankadulle ja edelleen rautatieasemalle valmistuivat
seuraavana vuonna. (Heinonen 1998) Näillä hankkeilla valtatie siirrettiin ydinkeskustasta kulkemaan Mytäjäisten liittymästä rautatieaseman editse edelleen itään. Seuraavaksi tietyöt siirtyivät Lahden itäpuolelle
Nastolaan, kun vuosina 1982–1984 rakennettiin moottoriliikennetietä Villähteeltä Uuteenkylään. Lännen
suunnassa valtatie 12 levennettiin Lahdesta Hollolan Soramäkeen. (Heinonen 1998)
Kaupungin läpi johtavan valtatien 4–5 liikenteen ohjaamiseksi keskusta-alueen ohi aloitettiin Lahden itäisen
ohikulkutien rakentaminen vuonna 1979. Vuonna 1983 valmistui noin 12 km pituinen Lahden ohikulkutie
kaupungin itä- ja pohjoispuolelle Renkomäestä ja Rekolan kautta Holmaan. Tie oli aluksi kaksikaistainen ja
noin seitsemän kilometriä pitempi kaupungin keskustan läpi kulkevaan reittiin verrattuna. Tien erikoisia
mutkia Renkomäessä kummasteltiin, mutta mutkat johtuivat siitä, että tie oli rakennettu tulevan moottoritien ja sen ramppien kohdalle Renkomäestä Kymijärven länsipäähän. Kiertohaitta väheni oleellisesti, kun
valtateiden 4 ja 5 rakentaminen edistyi etelästä Uudenmaan tiepiirin rajan ja Renkomäen väliselle seitsemän kilometrin tieosalle, joka saatiin valmiiksi vuonna 1986. Tällöin moottoriliikennetie ulottui Lahdesta
Järvenpäähän ja moottoritienä edelleen Helsinkiin. (Masonen & Hänninen 1991, Heinonen 1998, Grönroos
2012) Valtatien työmaahan kytkeytyy myös Lahden eteläisen sisääntulotien, mt 167 rakentaminen. Vuonna
1986 valmistunut tie rautatieaseman kupeesta Renkomäkeen paransi erityisesti Orimattilan suunnan yhteyksiä Lahden keskustaan. Sisääntulotie suunniteltiin rakennettavaksi nelikaistaisena Liipolankadun liittymästä pohjoiseen, Lahden keskustaan. (Tie- ja katuverkkosuunnitelma 1985)
Tietöitä jatkettiin Lahden pohjoispuolella, jossa rakennettiin valtatie 5 moottoriliikennetienä Joutjärveltä
silloiselle Mikkelin piirin rajalle Vierumäelle, ja samassa yhteydessä Joutjärven ja Kymijärven välinen noin
kahden kilometrin osuus rakennettiin moottoritieksi. Tie valmistui vuonna 1989 ja sen kokonaispituus oli
noin 16 kilometriä. Näiden töiden valmistuttua oli Lahden ohitusväylä Uudenmaan piirin rajalta (Orimattilasta) Mikkelin piirin rajalle (Heinolan rajalle) valtatie 5 suuntaan valmis. (Masonen & Hänninen 1991, Heinonen 1998, Grönroos 2012) Rakennuspöly ehti hädin tuskin hälventyä, kun lahtelaiset, heinolalaiset sekä
Päijät-Hämeen liitto alkoivat kiirehtiä Järvenpää–Heinola välin muuttamista moottoritieksi samana vuonna
1989 (Heinonen 1998).
Vaikka ajanjaksolla rakennettiin uusia liikenneyhteyksiä, jäi suunnittelupöydällekin vielä avoimia kysymyksiä. Vuonna 1985 valmistuneessa Tie- ja katuverkkosuunnitelmassa todetaan, että suurin valtakunnallisen
liikenteen ongelma Lahden kaupunkiseudulla on itä-länsisuuntaisen liikenteen toimivuus eli valtatie 12.
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Itäisen ohikulkutien rakentaminen oli ratkaissut etelä-pohjoissuuntaisen liikenteen ongelmat. Vaikka eteläisen kehätien linjaus oli kaavoitustyössä päätetty sijoittaa Launeelle, oli kaupunginvaltuusto vuonna 1979
päättänyt vielä tutkia tien tilavarauksen tarpeellisuutta. Päijät-Hämeen seutukaavaliitto oli sijoittanut eteläisen kehätien Lahden ja Heinolan kaupunkiseutuja koskevassa seutukaavassa (v. 1984) sekä taajamaalueita ja liikenneväyliä koskevassa seutukaavassa (v.1986) Launeelle. Muita vaihtoehtoja tien linjaukselle ei
näissä seutukaavoissa esitetty.

Kuva 5. Tavoitetieverkko vuonna 2010 (Tie- ja katuverkkosuunnitelma 1985).
Eteläisestä kehätiestä tarkasteltiin vuoden 1985 tie- ja katuverkkosuunnitelmassa kolmea vaihtoehtoa. 0vaihtoehdossa uutta tietä ei rakenneta, vaan Salpakangas–Renkomäki tietä parannetaan ja ohikulkuliikenne
ohjataan tälle reitille. Vaihtoehdossa 1 uusi tie linjataan Soramäestä Launeen poikki valtatielle 4–5. Vaihtoehdossa 2 uusi tie linjataan Soramäestä Ala-Okeroinen–Salpakangas tiehen. Suunnitelman työryhmä päätyi
suosittelemaan vaihtoehtoa 1, vaikka kaupunginvaltuusto oli juuri kesäkuussa 1985 päättänyt tavoitteekseen eteläisen ohikulkutien tilavarauksen poistamisen Launeelta, Liipolan ja Patomäen väliseltä alueelta.
Lisäksi tie- ja katuverkkosuunnitelmassa suositeltiin Mytäjäisten liittymän rakentamista eritasoiseksi 1990luvun alussa. (Tie- ja katuverkkosuunnitelma 1985)
Lahden yleiskaavan 2010 käsittelyn yhteydessä tehtiin Lahden kaupunginvaltuustossa huhtikuussa 1988
päätös, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellytti, että kaupunginhallitus jatkaa selvityksiä ja neuvotteluja
valtatien 12 siirtämiseksi etelämmäksi tai tien rakentamiseksi kaupungin alueella tunneliin. Yleiskaavassa
ohikulkutien varaus esitettiin Launeen vaihtoehdon mukaisena, mutta sen jälkeen Lahden kaupunki ja Hämeen tiepiiri ovat selvittäneet myös muita tätä eteläisempiä linjausvaihtoehtoja. Vuonna 1989 laadittiin
Lahden eteläisen ohikulkutien tieverkkosuunnitelma sekä Lahden eteläisen ohikulkutien yleissuunnitelma.
(Tielaitos 1996)
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Kaupunkialueen tie- ja katuverkon hankkeet ja suunnitelmat
Vuoden 1985 tie- ja katuverkkosuunnitelman liikenne-ennusteet laadittiin vuosille 1995 ja 2010. Ennusteet
perustuivat vuosina 1982–1984 toteutettuun liikennetutkimukseen ja ne olivat kasvuluvuiltaan jo maltillisempia kuin aiemmat suunnitelmat. Katuverkon yhteyksistä vuoden 1985 tie- ja katuverkkosuunnitelmassa
esitettiin toteutettaviksi vuoteen 1995 mennessä Ahtialantien uusi linjaus Kiiliäisvuorenkadun ja Peltokummuntien välillä sekä kokoojatieverkon täydennyksinä Orimattilantien ja Renkomäen maantien yhdystie
kaupungin eteläosassa sekä Kasaajankadun ja Lakkilan–Ämmäläntien yhdystie kaakossa, tulevan moottoritien linjauksen tienoilla. Suunnitelmista oli jätetty pois Ahtialan ja Vesalan rinnakkaiset yhteydet Lahden
keskustaan. Uuden valtatien 4–5 valmistuttua Helsingistä Lahteen vanha valtatieyhteys jäi paikallisen ja
seudullisen liikenteen käyttöön. Tie- ja katuverkkosuunnitelmassa esitettiin tien rakentamista nelikaistaiseksi Mytäjäisten liittymän ja Tapparakadun välillä ja hankkeeseen liittyi rautatien ylittävän Hennalan sillan
leventäminen tai uuden sillan rakentaminen toista ajorataa varten.
Uusiksi kokoojateiksi esitettiin seuraavalla jaksolla vuosina 1996–2010 rakennettavaksi Launeella ja sen
ympäristössä Vanhanradankadun ja Apilakadun, Vanhanradankadun ja Lakkilan–Ämmäläntien sekä Launeenkadun ja Lepomäentien väliset yhdystiet. Muita hankkeita myöhemmällä ajanjaksolla olivat Jalkarannantien ja Tähtitorninkadun välinen yhdystie Salpausselän ylitse, Porvoonjoentien ja Luhdantaustankadun
välinen yhdystie Patoniityssä sekä Voimakadun ja Ahtialan Selkätien välinen yhdystie Kytölässä. Eteläisen
kehätien rakentamiseen liittyi myös valtatien 12 leventäminen 3+3-kaistaiseksi Kasakkamäentien ja Mytäjäisten välillä.
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1990–2005
Vuoden 1975 jälkeen toteutettiin useita tiehankkeita. Vuoteen 1990 mennessä valtatie 4–5 oli rakennettu
moottoriliikennetieksi Järvenpäästä Lahteen ja edelleen Vierumäelle. Myös Holman–Kymijärven maantie oli
valmistunut keskustan koillispuolelle. Valtatie 12 oli levennetty Soramäestä Lahteen ja siirretty Lahden
ydinkeskustasta Salpausselän eteläpuolelle, kulkemaan Mytäjäisten liittymästä rautatieaseman editse Pekanmäelle ja edelleen moottoriliikennetienä Nastolaan.
Päätiehankkeet ja -suunnitelmat
Ajanjakson ensimmäisiä toteutettuja hankkeita 1990-luvun alussa olivat vuoden 1973 liikennesuunnitelmassa esitetty valtatien 12 rakentaminen moottoriliikennetieksi Hollolassa Kukonkoivun ja kantatien 54
liittymän välillä (Grönroos 2012). 1990-luvun alussa ja puolivälissä laadittiin suunnitelmia alueen valtatieverkon kehittämiseksi. Valtatielle 4 (nyk. vt 24) välillä Lahti–Vääksy laadittiin tarveselvitys sekä yleissuunnitelmat väleille Holma–Lepistönmäki ja Lepistönmäki–Kalliola. Yleissuunnitelmissa päätettiin parantaa
tietä nykyisellä paikalla ja varautua uuteen tielinjaukseen. Vuonna 1996 valtatie 4 numeroitiin kulkemaan
Lahden ja Jyväskylän välillä Päijänteen länsipuolen (nykyinen vt 24) sijasta Päijänteen itäpuolelta Heinolan
kautta (Grönroos 2012).

Kuva 6. Valtatien 12 yva-selvityksessä tutkitut vaihtoehdot (Tielaitos 1996).
1980-luvun lopun jälkeisten selvitysten perusteella Lahden kaupunginvaltuusto teki Päijät-Hämeen liiton
liittovaltuustolle esityksen valtatien 12 siirtämisestä Renkomäen vaihtoehdon mukaiseksi vuonna 1994.
Tähän esitykseen pohjautuen tekninen lautakunta ja kaupunginvaltuusto esittivät kaupunginhallitukselle
Renkomäen hyväksymistä ja Launeen linjauksen poistamista suunnitelmista maaliskuussa 1996. Kaupunginhallitus ja maakuntavaltuusto hyväksyivät Renkomäen linjauksen samana vuonna. Launeen mukaista
vaihtoehtoa ei kuitenkaan poistettu suunnitelmista ja vuoden 1996 jälkeen Laune esiintyi työn alla olleiden
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yleiskaavan ja seutukaavan suunnitelmissa jatkuvasti. Tielaitos teetti maakuntaliiton aloitteesta ympäristövaikutusten arvioinnin vuonna 1996. Siinä tutkittiin viittä eri vaihtoehtoa, joiden joukossa olivat myös Laune
ja Renkomäki. Arviointiselostus ei kuitenkaan päätynyt yksiselitteisesti minkään vaihtoehdon kannalle.
(Huovinen 2005) Eteläisestä kehätiestä ja sen Launeen vaihtoehdosta tehtiin myös ideasuunnitelma vuonna
1998.
Vuosina 1995–1998 laaditun Lahden kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (LASE 2010) tavoitevuosi oli 2010 ja tärkeimmät tieliikenteen kehittämishankkeet olivat valtatien 4 rakentaminen moottoritieksi välillä Lahti-Heinola, valtatien 12 rakentaminen moottoritieksi välillä Joutjärvi–Nastola, Lahden eteläinen kehätie, valtatien 24 parantaminen välillä Lahti–Vääksy sekä Lahden eteläisen sisääntulotien rakentaminen nelikaistaiseksi.
Valtatietä 4 jatkettiin moottoriliikennetienä Vierumäeltä Heinolaan ja edelleen Lusiin 1990-luvulla. Moottoriliikennetie Heinolaan ja Heinolan ohitus moottoritienä otettiin käyttöön vuonna 1993. Moottoritien jatko
Heinolasta Lusiin valmistui 1990-luvun lopulla. (Heinonen 1998) Helsingin ja Lahden välinen moottoriliikennetie päätettiin rakentaa moottoritieksi 1990-luvun loppupuolella. Urakkasopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 1997 ja jo marraskuussa 1998 tie avattiin Järvenpäästä Mäntsälään ja marraskuussa 1999 Mäntsälästä Lahteen. (Grönroos 2012)
Vuonna 1998 Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan, jossa valtatie 12 oli merkitty Renkomäen
linjauksen mukaisesti. Valtuusto kuitenkin jätti varauksen tarkistaa kaava valtatie 12:n osalta Launeen vaihtoehdon mukaisesti, mikäli maakuntahallitus merkitsee tien seutukaavassa Launeen mukaisesti. (Huovinen
2005) Vuonna 1999 vahvistettuun kokonaisseutukaavaan jäi Lahden eteläisen kehätien osalta kaksi linjausvaihtoehtoa voimaan, kun ympäristöministeriö jätti seutukaavan vahvistuspäätöksessä voimaan myös edellisessä seutukaavassa olleen Launeen linjauksen. Seutukaavassa oli siten turvattu molempien linjausten
toteuttamismahdollisuus.

Kuva 7. Päijät-Hämeen seutukaava 1999 (Päijät-Hämeen liitto 1999).
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Koska Lahden kaupunkiseudun kunnat ja Tiehallinto eivät olleet yksimielisiä tarkempaan suunnitteluun
otettavasta linjausvaihtoehdosta, jäi valinta linjauksesta tehtäväksi maakuntakaavaprosessissa. Maakuntakaavan laadinta aloitettiin loppuvuodesta 2001 ja maakuntakaavaprosessin aikana laadittiin useita selvityksiä eteläiseen kehätiehen liittyen. (Päijät-Hämeen liitto 2008) Lahden kaupunginhallitus hyväksyi helmikuussa 2002 Launeen linjauksen mukaisen osayleiskaavan tavoitteet ja osayleiskaavaluonnoksen laadinta
aloitettiin (Huovinen 2005). Vuonna 2001 Tiehallinto oli aloittanut Launeen linjauksen mukaisen yleissuunnitelman laatimisen moottoritiestä. Kehätien yleissuunnittelun lähtökohtana oli vuoden 1998 ideasuunnitelma, jota tarkennettiin mm. ideoimalla uusia ramppi- ja liittymäratkaisuja sekä kevyen liikenteen järjestelyjä (Tiehallinto 2005).
Kaupunkialueen tie- ja katuverkon hankkeet ja suunnitelmat
Syksyllä 1991 valmistui Lahden eteläisen sisääntulotien tarveselvitys välillä Pohjoinen Liipolankatu–
Renkomäki. Selvityksessä ehdotettiin sisääntulotien parantamista kaksiajorataiseksi, liittymien varustamista
liikennevalo-ohjauksella sekä Renkomäen eritasoliittymän sekä Majakan liittymän järjestelyjä. Lahden kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (LASE 2010) esitettiin valtateiden sekä eteläisen sisääntulotien kehittämisen lisäksi kaupunkiseudun pyöräliikenne- ja liikenneturvallisuussuunnitelmat sekä kehittämistoimenpiteitä joukkoliikenteelle ja tavaraliikenteelle
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2005–
Vuonna 2005 moottoritie ulottui Helsingistä Lahden ohitse Heinolan Lusiin, josta valtatiet 4 ja 5 erkanivat
Jyväskylään ja Mikkeliin. Lahden eteläisen kehätien osalta oli tehty selvityksiä, mutta tien sijainnista ei ollut
tehty päätöstä.
Päätiehankkeet ja -suunnitelmat
Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksessa syksyllä 2005 esitettiin kaksi valtatien 12 linjausvaihtoehtoa:
pohjoisempi Launeen linjaus ja eteläisempi Renkomäen linjaus. Tarkoitus oli tasapuolisesti esitellä vaihtoehtojen vaikutukset ja kuulla kuntien, viranomaisten ja osallisten mielipiteet niistä. Nähtävillä olon jälkeen
valittiin vain yksi linjaus vahvistettavaan maakuntakaavaan laadittujen selvitysten sekä saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella. Vaihtoehdoista Launeen linjaus perustui Tiehallinnon vuonna 2002 laatimaan yleissuunnitelmaan ja Lahden kaupungin samanaikaisesti laatimaan osayleiskaavaan, jonka Lahden
kaupunginvaltuusto jätti hyväksymättä edellyttäen selvitettäväksi Renkomäen linjausta tarkemmin. Renkomäen linjaus perustui vuonna 2004 laadittuun yleispiirteiseen selvitykseen, jossa tien paikka ja liittyminen ympäröivään maankäyttöön oli selvitetty. Renkomäen linjauksen mukaisessa tieverkossa nykyinen valtatie 12 Soramäestä Pekanmäkeen oli esitetty merkittävästi parannettavaksi tarkoittaen liittymäjärjestelyitä
ja rinnakkaistieratkaisuja, joilla voitiin taata nykyisen valtatien sujuvuus ennen Renkomäen kehätien rakentamista. Renkomäen linjausvaihtoehtoon sisältyi myös Mytäjäisten eritasoliittymä, jota ei ollut Launeen
linjauksen mukaisessa verkkoratkaisussa sekä pääkatuluokkainen yhteys Okeroisista Launeen läpi Uudenmaankadulle. (Päijät-Hämeen liitto 2008)

Kuva 8. Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 (Päijät-Hämeen liitto 2008).
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Maakuntakaavassa päädyttiin tehtyjen selvitysten perusteella Launeen vaihtoehtoon alkuvuodesta 2006.
Ympäristöministeriö vahvisti Päijät-Hämeen maakuntakaavan maaliskuussa 2008. (Päijät-Hämeen liitto
2008) Lahden eteläisen kehätien Hollolan kunnan alueelle sijoittuvasta osuudesta Soramäki–Okeroinen on
laadittu yleissuunnitelma vuonna 2008.
Maakunnan kattava Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2006. Suunnitelman
keskeisenä tausta-ajatuksena oli niin sanotun neliporrasperiaatteen soveltaminen. Periaatteella tarkoitetaan suunnittelumetodiikkaa, jonka mukaan ennen uusia väyläinvestointeja tulee pohtia, voidaanko liikennejärjestelmän ongelmat ratkaista vaikuttamalla liikkumistarpeeseen ja kulkutavan valintaan tai kehittämällä nykyistä infrastruktuuria tai tehostamalla sen käyttöä. Suunnitelmaan koottiin kuitenkin myös alueen
tärkeimmät väylähankkeet ja kaupunkiseudun osalta tärkeimpiä tiehankkeita olivat eteläisen kehätien rakentaminen, valtatien 12 parantaminen välillä Lahti–Kouvola, valtatien 24 parantaminen välillä Lahti–
Asikkala ja eteläisen sisääntulotien (mt 167) nelikaistaistaminen. (Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2006)
Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa eduskunnalle (2012) Lahden eteläinen kehätie on listattu
suunnitteluohjelman muihin kohteisiin vuosille 2016–2022. Listaus on luonteeltaan suunnittelua ohjaava
ohjelma, jossa kuvataan liikenneverkon kehittämistä edellyttäviä tärkeitä kohteita. Osana liikennepoliittista
selontekoa valtatien 12 parantaminen välillä Lahdesta Kouvolaan pohdittiin uudelleen kustannustehokkaammaksi. Uudessa ratkaisussa tie on Lahden ja Nastolan välillä 2+2-kaistainen ja muilla osuuksilla keskikaiteellinen ohituskaistatie. Aiemmasta suunnitelmasta jätettiin pois eritasoliittymiä ja 2+2-kaistaisia
osuuksia lyhennettiin sekä muutettiin ohituskaistateiksi. Yhteysvälin suunnittelua tehtiin aiemmin osahankkeina ja Joutjärven ja Uusikylän välisen osuuden yleissuunnitelma valmistui vuonna 2010.
Kesäkuussa 2013 valmistuneessa Uudenmaan ELY-keskuksen liikennekäytäväselvityksessä tutkittiin nykyisen Launeen linjauksen ohella useita eri linjausvaihtoehtoja ja todettiin, että Launeen linjaus on liikenteen,
talouden, maankäytön ja ympäristön kannalta esillä olleista paras vaihtoehto eteläisen kehätien rakentamiselle. Uudenmaan ELY-keskus aloittaa Lahden eteläisen kehätien maantielain mukaisen tiesuunnitelman
laadinnan lokakuussa 2013 ja suunnitelman on tavoitteena valmistua alkuvuonna 2015. Tiesuunnitelma
laaditaan vuonna 2008 valmistuneen ja Liikenneviraston vuonna 2011 hyväksymän yleissuunnitelman perusteella. Yleissuunnitelmassa on esitetty, että kehätie rakennetaan nelikaistaisena eritasoliittymin varustettuna kaupunkimoottoritienä. Tien nopeusrajoitus on Soramäen ja Okeroisten välillä 100 km/h ja Okeroisten ja Kujalan välillä 80 km/h.
Kaupunkialueen tie- ja katuverkon hankkeet ja suunnitelmat
Katuverkon hankkeita vuonna 2006 valmistuneessa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa olivat yhteyden Tapparakatu–Iso-Paavolankatu sujuvuuden parantaminen sekä uuden Kariston alueen pääkatujen rakentaminen. Kariston alueen rakentamisen edetessä rakennettiin moottoritien rinnalle Kauppiaankatu Kariston eritasoliittymästä Karisman kauppakeskuksen editse Karistonkadulle, josta on yhteys edelleen
maantielle 312. Kaupunkialueella on lisäksi laadittu eteläisen sisääntulotien kehittämisestä tiesuunnitelma
välillä Pohjoinen Liipolankatu–Apilakatu ja aluevaraussuunnitelma välillä Renkomäen eritasoliittymä–
Apilakatu vuonna 2008. Mt 167 nelikaistaistaminen välillä Pohjoinen Liipolankatu–Apilakatu toteutettiin
pääosin vuonna 2010, viimeistelytöiden jälkeen hanke valmistui vuonna 2011. Osuuden Renkomäen eritasoliittymä–Apilakatu tiesuunnitelma laadittiin vuonna 2011. (Liikennevirasto & Uudenmaan ELY-keskus
2012)
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