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Lahden seudun kuntien ja Päijät-Hämeen liiton 
MAL-aiesopimus ja sopimusvalmistelu

• Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä ja Orimattila 
sekä Päijät-Hämeen liitto allekirjoittivat MAL-aiesopimuksen 7.5.2019.
 Sopimuksen allekirjoittaneiden kuntien yhteenlaskettu 

asukasmäärä on lähes 200 000 henkilöä.

• Lahden seudun kunnat, Päijät-Hämeen liitto sekä Hämeen ja Uudenmaan ELY-
keskukset ovat valmistelleet sopimusluonnosta virkamiestasolla Lahden 
kaupungin vetämänä. 

• Seudun päättäjät sitoutetaan sopimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.
• Seudun ehdotukset sopimuksen sisällöksi ovat valmiit ja sopimusneuvottelut 

valtion kanssa voidaan aloittaa vuoden 2020 alussa.
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Sopimuksen tarkoitus (luonnos 11.12.2019)

• Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa kaupunkiseudun kilpailukykyä, 
elinvoimaisuutta ja toimivuutta. 

• Kaupunkiseudun tavoitteena on toimia kansallisesti ja kansainvälisesti 
kunnianhimoisena edelläkävijänä hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisessa. 

• Lahti on vuonna 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki, ensimmäisenä suomalaisena 
kaupunkina. MAL-sopimuksen avulla kaupunkiseutu toteuttaa 
ympäristöpääkaupunkivuotta yhdessä valtion kanssa.

• Lahti tavoittelee hiilineutraaliutta jo vuonna 2025, maakunta vuonna 2030. Päijät-
Häme on ensimmäisten maakuntien joukossa liittynyt Hiilineutraalit kunnat (Hinku) 
-verkostoon. 

• Lahden kaupunkiseudulla on luovuttu kivihiilen käytöstä energianlähteenä. 
Hiilijalanjäljen pienentämisessä seuraava iso haaste on liikenteen päästöjen 
vähentäminen. 
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Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksen tavoitteet ja keinot 



Lahden kaupunkiseutu on edelläkävijä 
ilmastonmuutoksen torjumisessa.  

”Meillä on jo alle 
tunnin juna 
Helsinkiin.”

”Lahtelaisilla on 
etupihalla kaupunki 
ja takapihalla 
luonto.”



Sopimuksen kärkiteemat ja tavoitteet 

Eheyttävästi kasvaen (M)
• Yhteinen näkemys kestävästä alue- ja yhdyskuntarakenteesta
• Taajamien ja kyläalueiden tiivistäminen sekä raideliikenteeseen tukeutuvat taajamat

Monimuotoisesti asuen (A)
• Riittävä kohtuuhintainen asuntotuotanto
• Erilaisten ikä- ja väestöryhmien asumistarpeisiin vastaaminen
• Asuntokannan uudistaminen

Viisaasti liikkuen (L)
• Kestävän liikkumisen edistäminen

- kävely, pyöräily, joukkoliikenne, liityntäpysäköinti
- liikkumisen uudet palvelut

• Liikenneturvallisuuden parantaminen
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 Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta
 Raideliikenteeseen tukeutuvat taajamat metropolialueella



Kärkitoimenpiteitä

• Kaupunkiseudun rakennemallin päivittäminen sekä hiilinielu- ja 
kompensaatiosuunnitelma.

• Kuntakeskusten ja asemanseutujen tiivistäminen sekä Orimattila-Lahti-Heinola 
ratayhteyden maankäyttö- ja liikennetarkastelu.

• Tarjotaan mahdollisuus monipuoliseen – jopa monipaikkaiseen – asumiseen 
ekologisesti kestävissä asunnoissa.

• Mahdollistetaan seudun sisäinen ja seutujen välinen viisas liikkuminen 
1) rakentamalla pyöräilyn pääverkkoa sekä 
2) lisäämällä joukkoliikenteen määrällistä ja laadullista liityntäpysäköintiä joukkoliikenteen 

runkolinjoille keskustoihin, asemille ja asuinalueille niin autoileville kuin pyöräileville 
kansalaisille, sekä 

3) tuottamalla liikkumispalveluja haja-asutusalueille. 
• Houkutellaan kansalaisia kestävään liikkumiseen henkilökohtaisella päästökaupalla.
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