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Valt ion ja Lahden seudun kunt ien välinen maankäytön, asumisen ja

liikenteen (MAL-) sopimus 2021- 2031

14.9.2021

Sopijaosapuolet

Valt io: Ympäristöministeriö, liikenne- ja viest int äministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö,

valt iovarainminist eriö, Väylävirasto, Liik enne- ja viest intävirast o Traficom, Hämeen elinkeino -, liikenne- ja

ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino -, liiken ne- ja ympäristökeskus ja Asumisen rahoit us- ja
kehit tämiskeskus ARA.

Lahden seutu: Asikkala, Heinola, Hollola, Iitt i, Kärkölä, Laht i, Orimatt ila

Kuntayhtymät : Päijät -Hämeen liitto

Sopij aosapuolet sitout uvat yhdessä edistämään sopimuksen t avoitt eiden ja toimenpiteiden toteut umist a.

Sopimuksen tarkoit us j a tavoitt eet

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (jäljempänä MAL-sopimus) perust uu Lahden kaupunkiseudun

seitsemän kunnan, Päijät -Hämeen liiton ja valt ion yht eiseen tahtot ilaan seudun maankäyt ön, asumisen,

liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehitt ämisestä. Sopimuksen tarkoit uksena on vahvist aa kunt ien

keskinäistä sekä seudun ja valt ion yht eist ä sitout umista seudun kehitt ämist ä koskeviin osapuolt en yhteisiin
t avoitt eisiin ja niiden edellyttämiin t oimenpit eisiin.

Sopimuksen toimenpit eillä luodaan edellytyksiä seudullisest i t arvett a vast aavalle monipuoliselle asunt o-

t uot annolle ja liikennejärjest elmän ja maankäytön yhteensovitt amiselle ja kehitt ämiselle. Tavoit t eena on

edist ää vähähiilist ä ja kestävää yhdyskuntarakennett a ja sitä t ukevaa liikennejärjestelmää, parant aa

elinympärist ön viihtyisyytt ä ja sosiaalista kestävyytt ä sekä mahdollist aa suj uva arki, työmarkkinoiden

toimivuus ja elinkeinoelämän elinvoimaisuus. Tavoitt eena on torj ua segregaat iota ja asun nott om uutt a sekä

edistää asuinalueiden monimuotoisuutt a ja alueiden asuntokannan monipuolisuutt a. Tavoitt eena on

kasvatt aa kest ävien liikkumismuotojen osuut ta liikennesuoritt eest a, parantaa liikennet urvallisuutta ja

liikennejärjestelmän taloudellisuutt a sekä lisätä työpaikkojen ja palveluiden saavutet t avuutta.

Lahden kaupunkiseudun tavoit t eena on toimia kansallisest i j a kansainvälisest i kunnianhimoisena

edelläkävijänä hiilineut raalin yht eiskunnan rakentamisessa. Lahden kaupungin tavoitt eena on hiilineut raalius

jo vuonna 2025. Päijät -Hämeen maakunnan tavoitt eena on olla hiilineut raali vuonna 2030, Lahden kaupunki

on ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina vuonna 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki. Lahden seut u

jat kaa Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -t eemojen keh it tämist ä. MAL-sopimuksen

t oimenpiteiden t avoit teena on t ukea seudun hiilineut raaliust avoitt eita sekä ympäristöpääkaupunkivuoden
tot eut usta.

Sopimuksessa määrit ellään t avoit et ila ja seuraavien 11 vuoden kehityspolku sekä keskeisimmät konkreett iset

ja vaikutt avimmat ja kunt ien keskinäistä ja/ t ai kunt ien ja valt ion yht eistyötä edellyt t ävät maankäyttöä,

asumist a ja liikennejärjestelmän kehit t ämistä koskevat konkreett iset toimenpiteet vuosille 2021- 2023.
Sopimus tarkist et aan rullaavast i eduskuntavaalikausitt ain.



Sopimuksen lähtökohdat

MAL- sopimuksen 2021-2031 keskeisiä lähtökoht ia ovat :

• Pääminist eri Marinin halli t usohj elma 10.12.2019
• Kansainväliset ilmast osopimukset ja niiden perustella laadit ut Kansallinen energia- j a

ilmastost rat egia ja keskipit kän aikavälin ilmastosuunnit elma (KAISU) ilmastonmuutoksen torj unt aa

koskevine t avoitt eineen
• Eduskunnan kirjelmä asuntopolit iikan kehitt ämiskohteist a (EK 26/ 2018 vp - 0 61/ 2016 vp)

tarkast usvaliokunnan miet innön pohjalta

• Valt akunnalliset alueidenkäyttöt avoitt eet

• 12-vuoti nen valtakunnalline n liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12)

• Fossiilitt oman liikent een t ie kart ta

• Seudun ja kunt ien selvitykset , suunnitelmat , st rat egiat j a tavoitt eet :

o Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040
o Voimassa olevat maakuntakaavat
o Maakunt astra tegian 2018-2021 st rategiset tavoitt eet

o Kunt ien oikeusvaikutt eiset yleiskaavat
o Päijät -Hämeen liikennejärjest elmäsuunnitelma 2030 ja j at kuva liikennejärjestelmätyö

o Päijät-Hämeen ilmastot iekart ta
o Vähäpääst öisen liikenteen edellytykset j a kehit täminen Päijät -Hämeessä,

t oimenpideohjelma

Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjest elmä

Eheytt ävästi kasvaen

Tavoitetila 2030+:

Lahden kaupunki on hiilineutraali j o vuonna 2025. Päij ät-Hämeen maakunta on hiilineutraali vuonna 2030.

Maakunnan tavoite vuoteen 2035 mennessä on 232 000 asukasta, mistä pääosa sij oit tuu Lahden

kaupunkiseudulle. Kasvu on suunnattu kestävästi j a hallitust i kuntakeskuksiin, tiivistyviin kyläalueisiin sekä

paikallisest i j a seudullisest i tärkeiden j oukkoliik ennekäytävien liikenteellis iin solmukohteisiin, kuten

asemanseuduil/e. Nykyinen inf rastruktuuri eli taaj amien j a haj a-asutusalueen vesihuoltoverkosto j a väylät

yms. on hyödynnetty tehokkaasti. Inf rastruktuuria on perusparannettu j a täydennetty palvelemaan alueiden

kehit tymistä sekä parantamaan varautumista j a sopeutumista ilmastonmuutokseen. Seudun

yhdyskuntarakenne mahdollistaa hiilin eutraaliustavoit teiden toteutumisen. Henkilöautoriippuvuus on

vähentynyt j a työpaikat j a palvelut on pääosin mahdollista saavut taa kestävin kulkutavoin .

Liikennej ärj estelmä mahdollistaa viisaiden, turvallisten j a kestävien liikk umis- j a kulje tusratkaisuj en käyt ön j a

suj uvat matkaketj ut. Kestävien kulkutapoj en kävelyn, pyöräilyn j a j oukkoliikenteen osuus Lahden sisäisistä

matkoista on kasvanut 44 prosentista 51 prosent tiin j a muiden kunt ien sisäisistä matkoista osuus on yli 41

prosentt ia. Asukkaiden j a yritysten käytössä on yhä monipuolisempi kirj o liikkumisen j a kuljetusten palveluj a.

Eri liikennemuodot, liikenteen palvelut, vaih topaik at j a liityntäpysäköint i muodostavat helposti käytet täviä

matkaketj uj a. Kaupunkiseudulla on siirrytty yhä laaj emmin puhtaiden käyttövoimien käyt töön. Väyläverkon

j a liikennej ärj estelmän laatu j a palvelutaso vastaavat turvallisesti, suj uvasti j a kestävästi liikkumisen j a

kuljetusten tarpeisiin. Lahden seudun sisäinen j a metropolialueen välinen pendelöinti kestävillä kulkutavoilla

on houkut televaa.



Kestävä alue- j a yhdyskuntarakenne

Kehityspolku tavoitetilan saavuttamiseksi

Lahden kaupunkiseudun tavoit telema hiilineutraalius saavutetaan vähentämällä asumisen, liikenteen j a

maankäytön kasvihuonekaasupäästöj ä soveltuvin toimenpitein, lisäämällä j a voimistamalla hiilinieluj a j a

toteut tamalla Päijät-Hämeen kiert otalouden vision. Kestävää yhdyskuntaa rakennetaan päivit tämällä
kaavoitusta ohj aavia suunnitelmia nykyvaatimuksia j a - tilannetta vastaavaksi.

Seudun kasvua suunnataan kestäväst i j a hallitusti nykyisiä taaj amia eheyttäen erit yisesti kuntakeskuksiin

sekä paikallisesti j a seudullisest i tärkeiden j oukkoliik ennekäytävien (mukaan lukien maantiet 4, 12, 24 j a 54)

liikenteellisiin solmukohteisiin. Sopim uskaudella vahvistetaan kuntakeskusten sekä j oukkoliikenteeseen
tukeutuvien taaj amien roolia asuin -, työpaikka- j a palvelua/ueina.

Toimenpiteet vuosille 2021-2023

1. Seudun kunnat ja maakuntaliit to yht eistyössä Hämeen j a Uudenmaan ELY-keskust en kanssa laat ivat
kaupunkiseut usuunnitelman. Maakunt aliitto päivitt ää koko maakunnan rakennemallin. Seudun
kunnat sitout uvat niiden toteutt amiseen. Valmistelussa huomioidaan maankäyt tö- j a rakennuslain
uudist uksen mahdolliset vaikut ukset suunnitelman sisältöön.

Suunnit elmien valmistelussa määritet ään kest ävän yhdyskunt arakenteen kehittymisen kannalta
keskeiset seudun kasvusuunnat , rakentamisen ohjauksen seudulliset linjat sekä kestävän ja
vähähiilisen liikennejärjestelmän kehit t ämisen periaatt eet .

Kaupunkiseut usuunnitelma laadit aan digit aaliseen muotoon.
kaupunkiseut usuunnitelman valmistelussa kehitetään t ietomallipohjaisia
yht eentoimivia t ietomäärityksiä kaupunkiseut usuunnittelun t arpeisiin. Työssä
yhteentoimivuusmenetelmää ja kansallisia yht eentoimivuusalustan
Kaupunkiseutusuunnitelman osana laaditaan toimenpidesuunnitelma.

Laaditt avan
rat kaisuja ja
hyödynnet ään

työkaluja.

2. Kunnat määritt ävät kaupunkiseut usuunnitelman valmistelussa uuden rakentamisen kohdentamisen
määrälliset t avoit teet j oukkoliikennevyöhykkeille ja keskusta-alueille. Kunnat t iivistävät
kuntakeskust en asemakaava-alueita j a kehit tävät raide- ja joukkoliikenteeseen t ukeut uvia t aajamia
(Heinola, Henna, Herrala, Järvelä, Lappila, Kausala, Nostava-Tikkakallio, Orimat tila n keskus,
Salpakangas, Vierumäki, Vääksy) palvelurakenne huomioiden.

3. Lahden kaupunki kehitt ää Lahden keskusta-alueit a uudis- j a täydennysrakentamalla alueit a (mm.
Paavola, mat kakeskus ja radanvarsi ml. Hennalan seisake, Rakokivi). Kaupunki edistää Lahden
asemanseudun maankäytön suunnitt elua yhdessä valt ion kanssa.

4 . Lahden eteläisen kehät ien valmist umisen myötä Lahti muutt aa Mannerheiminkadun j a
Hämeenlinnant ien kaduiksi. Kaupunki hyödyntää kehätielle siirtyvän liikenteen mahdollistaman
maankäytön sekä edistää keskust a-alueen liikennet urvallisuutt a, suj uvuutt a ja kest ävämpien
kulkumuot ojen käyt töä. Hollola suunnit t elee ja tot eutt aa Hämeenlinnant ien muut oksen
kat umaiseksi pääkokoojakaduksi.

5. Kunnat tot euttavat yhteisen yleiskaavatarkastelun Orimatt ila- Laht i- Heinola rat ayhteyteen

perust uvalla kehityskäytävällä. Työssä tarkastellaan alueellisen j unaliikenteen edellytyksiä ja
t oteut umisen vaikut uksia.



Lahden kaupunkiseut u osallist uu valtakunnallisella tasolla tehtävään alueellisen j unaliikent een

tarkasteluun yhteistyössä valt ion kanssa. Työssä tarkastellaan alueellisen j unaliikent een tot eutuksen

edellytyksiä eri kaupunkiseuduilla erityisest i yhdyskuntarakent een, seisakkeiden ja rat averkon

kapasit eet in näkökulmist a.

6. Hollolan kunt a suunnitt elee Nost avan alueelle henkilöliikenneaseman mahdollistavan t iiviin
asumisen uudisalueen sovitt aen yhteen logist iikka-alueen t arpeiden kanssa. Valt io arvioi Nost avan
alueen valtion väyläverkon suunnitt elutarpeet ja - aikat aulun osana Liikenne12 - suunnit elman

mukaisen suunnitt eluohjelman valmistelua.

7. Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoteen liitt yen maakuntaliitt o yhdessä seudun kunt ien kanssa
laat ivat selvityksen hiilinieluista, sekä laat ivat j a t oteutt avat pit kän aikavälin hiilinielu- j a

kompensaat iosuunnit elman.

Vähähiilisest i mat kat en ja rahdat en

Kävely, pyöräily j a liikenneturvallisuuden parantaminen

Kehityspo/ku tavoitetilan saavuttamiseksi

Ihmisten sekä tavaroiden kestävää, vähähiilistä liikkumista edistetään sekä seudun sisällä, ett ä seudun j a

metropolia lueen välill ä toteuttamalla Päijät-Hämeen liikennej ärj estelmäsuunnitelman j a Liikenne12-

suunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Ratkaisuj a muokataan eril aisill e aluetyypeill e j a tarpeille sopiviksi.

Ensisijaisest i tehdään ne inf ran rakenteelliset korj aukset, j oiden avulla edistetään myös keskustoj en

täydentämisrakentamista j a autotonta liikkumista. Toteutetaan pieniä kustannustehokkaita

liikenneympäristön toimenpiteitä. Kunnat edistävät keskusta-alueiden liikenneturvallisuutta, suj uvuutta j a

kestävämpien kulkumuotojen käytt öä. Kunnissa j a maakunnassa tehdään aktiivista poikkihallinno/lista

liik enneturvallisuustyötä. Toimilla vältetään henkilöautoliikennet tä lisääviä ratkaisuj a j a vähennetään

liikenteen päästöj ä.

Viisasta liikkumista vahvistetaan maankäytön suunnit telu/la j a parantama/la j alankulun, pyöräilyn j a

j oukkoliikenteen olosuhteita sekä kehit tämällä j a hyödyntämällä älyliikenteen j a palvelumuotoilun keinoj a j a

liikkumisen digitaalisia palveluita. Kävelyn j a pyöräilyn verkolla olevia puutteita korj ataan j a laatua

parannetaan. Kokonaisuudessaan parannetaan väyläverkon liikenteen palveluj en kestävyyt tä, laatua j a

palvelutasoa.

Toimenpiteet vuosille 2021-2023

8. Kunnat ja Uudenmaan ELY-keskus täydentävät kävely - ja pyörätieverkkoa maakunnallisissa

liikennejärjestelmäsuunnitelmissa ja Uudenmaan ELY-keskuksen jalankulku- ja pyöräväylien

t arveselvityksessä t unnist ett ujen tarpeiden pohjalt a ja kehit t ävät pyöräpysäköint iä, kuntakeskusten

jalankulkualueit a sekä opast usta ja viitoit usta.

9. Kunnat , maakunt aliitto ja Uudenmaan EL V-keskus määritt ävät MAL -sopimusalueen sekä Päijät-

Hämeen pohjoisten kunt ien pyöräilyn pääverkon ja laat ivat maakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn

edistämisohjelma n, jossa määritellään vision lisäksi
• kunt a- ja seut ut ason yhteydet (pää-, alue- ja paikallisreit it ) ja niiden laat u- ja

palvelut asovaat imukset . Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä t arkastellaan yli hallinnollisten

rajojen, käytt äjän näkökulmasta.



• t unnistetaan kunt ien kat uverkon ja valt ion väyläverkon kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden

puutt eet ja priorisoidaan toimenpiteiden t oteut usjärjestys.

• määrit ellään tavoitt eet kävelyn j a pyöräilyn mat kojen määrän lisäämiselle.

• Kunnat ja Uudenmaan EL V-keskus toteutt avat kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa

määrit ettyjä toimenpiteit ä, j oilla kävellen ja pyörällä tehtyjen mat kojen määrä kasvaa.

10. Kunnat parantavat kävelyn ja pyöräilyn

informaatiota reiteistä ja palveluista

yht eiskäyttöpyörät, esteettömyys).

edellytyksiä osana suj uvia mat kaketjuja lisäämällä

(esim. kunnossapito, pysäköintima hdoll isuudet,

11. Ympärist öpääkaupu nkivuoden hankke ena Lahdessa otet aan käyt töön kaupunkipyöräjärjestelmä.

Laht i j a Hollola selvitt ävät mahdollisuutt a yhteiseen järjest elmään.

12. Lahden seudun kunnat voivat hakea valt ionavust usta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden

parantamiseen kunnan kat uverkolla valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn investoint iohjelman

valt ionavust ushaun yhteydessä. Lahden seudun kunt ien haett avaksi on osoitett u vähintään yksi (1)

miljoonaa euroa vuonna 2021. Kunna t osallist uvat rahoitett avien hankkeiden kustannuksiin 50

prosent illa. Traficom tot eut taa investoint iohjelman hankehaun ja myönt ää rahoit uksen.

13. Valt io osoit t aa Lahden seudun tärkeisiin liikennejärjestelmän toimivuutt a, kestävyyttä ja

t urvallisuutt a edistäviin kust annusteho kkaisiin parant amis hankkeisiin (suunnit teluun ja

toteut ukseen) vuosina 2022-23 yh teensä 3,3 miljoonaa euroa Liik enne 12 - suunnitelman mukaisest i.

Rahoit ust a kohdennet aan ja toimenpit eet priorisoidaan jat kuvassa liikennejärjestelmätyössä

sovit t avalla t avalla kunt ien, Väyläviraston ja EL V-keskuksen yhteistyönä. Valt ion rahoit uksen

edellytyksenä on, ett ä kunnat käytt ävät toimenpiteisiin vastaavan summan.

Joukkoliikenne

Kehityspolku tavoite tilan saavuttamiseksi

Lahden kaupunki on Päijät-Hämeen alueella t ieliikenteen toimivaltainen viranomainen, j onka toimivalta-alue

laaj enee vuonna 2021 myös lit in alueelle. Sopimuskaudella parannetaan j oukkoliikenteen houkuttelevuutta

j a palvelutasoa lisäämällä bussilinj oj a j a parantamalla vuorotarj ontaa.

Laaj ennetaan parhaan j oukkoliikennepalvelutason aluet ta. Lisäksi parhaan palvelutason alueilla tavoitellaan

aikatauluvapaan matkustamisen mahdollistavaa vuorotarj ontaa (10 min tai alle). Muualla seudulla

j oukkoliikenteen kehit tämisen painotus on työmatkaliikkumisessa j a haj a-asutusalueilla henkilökulj etusten

yhdistelyssä.

Sopimuskaudella toteutetaan Lahden seudun j oukko/iikennelautakunnan vuonna 2019 hyväksymää

runkolinj astosuunnitelmaa, j olla pyritään toteut tamaan selkeä, säteit täinen linj asta, lyhyet vuorovälit j a

yksinkert ainen j oukkoliikennej ärj estelmä. Lisäksi panostetaan seutuj en välisen j a valtakunnallisen

j oukkoliikenteen sekä liityntäpysäköinnin kehit tämiseen j a digitaalisiin ratkaisuihin. Matkaketj uja

suj uvoitetaan palvelemaan tehokkaasti koko seudun liikennettä. Seudun liityntäpysäköinnin tarvetta

selvitetään j a lisätään tarvetta vastaavaksi. Asemanseuduil/e (mm. Henna, Nostava, Herrala, Järvelä, Lahden

radanvarsi ml. Henna/an j a Nastolan seisakkeet) rakennetaan liityntäpysäköint iä niin autoille kuin pyöri/le.

Joukkoliikenteessä otetaan käyttöön vähäpäästöisiä käyt tövoimia. Raideliikenteeseen liittyvien

asemanseut uj en maankäytölliset kysymykset j a kehit täminen määritetään kaupunkiseutusuunnite/man

laat imisen yhteydessä.



Toimenpiteet vuosille 2021-2023

14. Kunnat kehitt ävät j oukkoliikenteen palvelut arjont aa lisäämällä vuorotarjontaa ja selkeyttämällä

reit istöä. Kunnat suunnitt elevat j a ott avat käyt töön nopeat bussien runkolinjat, j oissa on suoremmat

reit it , harvemmat pysäkkivälit , liikennevaloetuudet ja kaistajärjestelyjä.

(Lahti- Heinol a / Nastola/ Orimattila /Hollola / Vääksy)

15. Lahden seudun kunt ien tavoit teena on henkilöj unaliikenteen palvelutason parant aminen Lahden ja

Helsingin seut ujen välillä. LVM arvioi tarpeen henkilöj unaliikenteen palvelut ason parantamisest a ja

pyrkii ott amaan huomioon seudun toiveet henkilöj unaliikent een hankinnassa.

16. Kunnat kehitt ävät seudullista lippujärjestelmäänsä mm. vyöhykejärjest elmää selkeyt tämällä sekä
liikennepalvelulain vaat imust en mukaisest i. Toimivaltaiset viranomaiset (Laht i, LVM) pyrkivät
edist ämään palvelusopimusaset uksen mukaisen j una- ja seudullisen liikent een lippujärjestelmien
yhteen t oimivuutt a Lahden seudulla.

17. Valt io avust aa Lahden seudun j ulkisen henkilöliikenteen palveluita 4,365 milj oonalla eurolla

sopimuskaudella 2021-2023. Valt ionavust uksen edellytyksenä on, että kaupunkiseut u tot eutt aa

tässä sopimuksessa esit ettyjä joukkoliikennejärjest elmän kehitt ämistoimenpiteitä.

Valt io osoitt aa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avust usta Lahden seudun haett avaksi miljoona

euroa vuodessa eli yhteensä 3 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023. Lisäksi seudut voivat hakea

avust uksia valtakunnallisen haun yhteydessä. Valt ionavust us kohdistetaan puht aan käytt övoiman

joukkoliikennepalvelujen kehitt ämiseen ja ostoon siten, ett ä Lahden t ieliikenteen toimivaltaisen

viranomaisen uusissa sopimuksissa kaikki hankit tava liikenne ajaa puhtaan käyttövoiman

ajoneuvoilla. Tuen saajan t ulee raportoida avust uksella saavutett u pääst övähennys Traficomin
antaman ohjeist uksen mukaan.

Valt io avustaa keskisuurten kaupunkiseut ujen lippu- ja maksujärjestelmien kehit t ämistä yhteensä

1,4 miljoonalla eurolla vuosina 2022-2023. Avust ukset ovat hakuperusteisia.

Joukkoliikenteeseen kohdist uvan valt ion rahoit uksen edellytyksenä on, ett ä kunnat käytt ävät
j ulkisen henkilöliikenteen palveluihin vastaavan summan.

18. Kunnat yhdessä Päijät -Hämeen liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laat ivat selvityksen

kest ävistä mat kaketj uist a. Työssä t unnist ett aisiin keskeiset kestävän liikkumisen mat kaketj ut,

määriteltäisiin niiden palvelut aso ja t unnistettaisiin inf ran kehitt ämistarpeet (pysäkkitarpeet ,

liityntäpysäköint it arpeet, kävely- j a pyöräily-yhteyksien puutt eet j ne.). Kunnat laat ivat seudun
liitynt äpysäköinnin toteut ussuunnit elman.

19. Laht i kaavoitt aa mat kakeskuksen seudullisen liityntäpysäköint irat kaisun, jolla mahdollistetaan

rakenteellinen liitynt äpysäköinti 360-400 autolle, j a se sisältää myös VR:n 100 liit yntäpysäköint iin

velvoitett ua paikkaa. Liityntäpysäköinnin toteutt amista arvioidaan sopimuksen päivit t ämisen
yht eydessä vuonna 2023.

20. Kunnat ja valt io kehit t ävät yhdessä mat ka keskuksen ja Lahden aseman sisäist ä opast ust a.



Liikkumisen uudet palvelut

Kehityspolku tavoit etilan saavutta miseksi

Liikkumisen j a kuljetusten uusia palveluj a kehitetään siten, että käyttäj ille tarj otaan tarpeitaan vastaavia
liikkumis- j a kuljetuspalveluita. Palveluiden j ärj estämisessä j a kehittämisessä huomioidaan erilaisten alueiden
erilaiset tarpeet, j a hyödynnetään laaj asti digitaalista tietoa liikkumisesta. Tärkeimmät toimenpiteet liittyvät

uusien palveluiden parhaiden käytäntöj en kokeiluun j a käyt töönottoon sekä markkinoille tulon edistämiseen.

Liikkumisen palveluj en edistämisessä hyödynnetään liikennej ärj estelmäryhmän selvitystä vähäpäästöisen

liikenteen edellytyksistä j a kehittämisestä Päijät-Hämeessä. Hiilettömään kaupunkilogistiikkaan j a j akeluun

kehitetään ratkaisuj a, j otka ot tavat huomioon muutokset kuluttaj akäyttäytymisessä sekä mahdollistavat
uudenlaisen kestävän liiketoiminnan. Logistiikan tarpeita j a kaupunkisuunnittelua sovitetaan yhteen

kestävyyden, saavutettavuuden j a turvallisuuden näkökulmista.

Toimenpiteet vuosille 2021-2023

21. Kunnat ja valt io yht eistyössä opet us- ja t ut kimusyhteisöjen j a yrit yst en kanssa luovat edellytykset

uusien palveluiden kehitt ämiselle avaamalla yksityisen ja j ulkisen liikennet iedon rajapint oja, j a

hyödyntävät liikkumisen dat aa liikennesuunnit t elussa ja liikenteen ohj auksessa.

Kunnat ott avat käytt öön seudulla joukkoliikennett ä täydentäviä haja-asut usalueiden liikkumisen

palveluit a. KELA:n ja kunt ien lakisäät eisiä kuljet uksia yhdistellään ja kyt ketään joukkoliikent eeseen.

22. Lahden kaupunki kehit t ää yhteistyössä yritysten ja t ut kimusorganisaat ioiden kanssa sähköisen

liikent een ekosyst eemin j a pilott i-ympärist ön, j oka mahdollistaa henkilö -, j oukko-, tavaraliike nt een

j a hyötykoneiden sähköistämisen sekä siihen liitt yvät pilotoinnit . Tot eutt amiseen haetaan

rahoit usta mm. EU:n elpymisohjelmast a.

23. Kunnat toteutt avat vähäpääst öisen liikenteen edistämisen toimenpiteitä yht eistyössä valt ion kanssa

• Ajoneuvot eknologian kehit täminen mm. sähköautojen latauspisteet

• Edist etään kestävää liikkumista liikkumisen ohjauksen keinoin. Maakunt aliitto, kunnat ja ELY-

keskus tekevät suunnitelman liikkumisen ohjaustoiminnan käynnistämisestä, mihin hakevat

Traficomin liikkumisen ohjauksen valt ionavust usta.

24. Kunnat luovat valmiuksia kest äville mat kaketj uille, liikenteen ja logist iikan digitalisaat iolle sekä

automaat ion käytt öönotolle esimerkiksi innovat iivisten j ulkist en hankintoj en kautt a. Seudun kunnat

edistävät kest ävien ja kilpailukykyist en mat ka- ja kuljet usketj ujen t oteut umista yhteistyössä

yksityisen sektorin t oimijoiden kanssa sekä kehit t ävät liikennepalveluiden yht een toimivuutt a ja

t ietorajapintoj a asiakaslähtöisest i. Kunnat ja valt io varmist avat , ett ä t ie- j a kat uverkon t iedot ovat

laadukkait a ja standardimuot oisia sekä katt avast i saat avilla ja automaatt isest i siirrett ävissä

rajapint ojen kautt a kunt ien ja valt ion t ietojärjest elmien välillä.

25. Kunnat selvitt ävät j a

jälleenlastauskeskust en ja

edist ävät

Cityhubien

hiilett ömiä ja uusia teknologioit a hyödynt äviä

(kevyt kuorma-autot , pakett iautot , pyörät , dronet )

kaupunkilogist iikan mahdollisuuksia asut uskeskuksissa ja edist ävät j akelupalvelukeskusten

t oteut usta liikenteen ohjauksen sekä kat ut ila järjest elyn sekä maankäytön ja kaavoit uksen avulla.



Asuminen ja elinympäristön laat u

Monipuolisest i asuen

Tavoitet ila 2030+:

Lahden kaupunkiseudulla on tarj olla monimuotoista j a eri ikä- j a väestöryhmien tarpeita j a elämäntyylej ä

palvelevaa asumista. Laadukasta, turvallista j a terveellistä kohtuuhintaista asumista on tarj olla riittävästi j a

asuinalueet ovat sosiaalisesti tasapainoisia. Erityisryhmien asumista on kehitetty poikkihallinnollisesti j a

asunnottomuut ta ei ole. Lahden kaupunkiseutu tunnetaan luonnonläheisyydestään sekä edistyksellisestä

vähähiilisestä rakentamisesta. Asuntokantaa on parannettu huomioiden viihtyvyys j a ekologiset j a sosiaaliset

kysymykset (mm. sisäilma, esteettömyys, energiatehokkuus, puurakentaminen). Kestävän kehityksen

mukaista monipaikkaisuutta on tuet tu hyödyntämällä j o rakennettua ympäristöä j a kestävän liikkumisen

mahdollistavaa liikennej ärj estelmää. Monipaikkaisuudesta on muodostunut alueelle elinvoimahyötyj ä muun

muassa lisääntyneiden investoint ien j a palveluiden kasvaneen kysynnän kautta. Lahden kaupunkiseutu on
kasvanut eheästi.

Kehityspo/ku tavoitetilan saavuttamiseksi

Tehdään seudullinen asuntotarveselvitys sekä laaditaan seudullinen asuntostrategia.

Asuntotarveselvitykseen j a asuntostrategiaan pohj aten alueen kunnat huolehtivat, että kunnissa on

edellytykset monipuolisen, laadukkaan j a kohtuuhintaisen asumisen rakentamiselle. Tämä tarkoittaa

esimerkiksi sitä, että kunnat huolehtivat riit tävästä asemakaavavarannosta. Asumista kohdennetaan

erityisesti olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään j a keskeisiin liikenteen solmukohtiin. Vapaa-aj an

asumista ohj ataan kyläkeskuksiin j a nykyisten vesihuoltoverkkoj en yhteyteen. Asuinalueiden suunnit telussa

j a täydennysrakentamisessa huomioidaan asuinalueiden sosiaalinen kestävyys.

Erityisryhmien asumista kehitetään poikki hallinnollisesti j a tietoon perustuen j a toiminnan pohj aksi laaditaan

seudullisen asuntostrategian lisäksi paikalliset tarkentavat asuntopoliittiset ohj elmat. Asuinalueiden

elinvoimaa kehitetään j a ylläpidetään poikkihallinnollisin toimenpitein. Asunnottomuuden poistamiseksi

toimitaan vahvassa yhteistyössä Päijät-Hämeen Hyvinvoint ikuntayhtymän kanssa j a asumisneuvonta

vakiinnutetaan keskeisenä asunnot tomuutta ennaltaehkäisevänä toimintana. Edistetään olemassa olevan

asuntokannan korj aamista paremmin esimerkiksi ikääntyneille sopivaksi.

Asuntokantaa uudistetaan edistämä/lä kestävää (uudis)rakentamista sekä parantamalla

täydennysrakentamisen edellytyksiä j a kehittämällä olemassa olevaa asuntokantaa. Asuntokantaa

uudistetaan paikoin myös purkava/la uudisrakentamisella.

Asuntokannan, kuten esimerkiksi muuttoliikkeen tyhj entämien omakotitaloj en, vähällä käytöllä olevien

vapaa-aj anasuntoj en, tyhj ien asuntoj en sekä uusien resort -kohteiden käyttöastetta nostetaan.

M onipaikkaisen työn määrät ietoiseen j a tarkoituksenmukaiseen kehit tämiseen panostetaan niin

maankäytössä, inf rastruktuurissa j a uudis- j a täydennysrakentamisessa kuin elinkeino- j a

elinvoimapolit iikassakin. Kehitetään t ietoliikenneverkkoj en j a liikkumisen palveluita j a samalla

mahdollisuuksia etä- j a paikasta riippumattomaan työhön.



Erilaisten ikä- ja väestöryhmien asumistarpeisiin vastaaminen ja riittävä kohtuuhintainen asuntotuotanto

Toimenpiteet vuosille 2021-2023

26. Alueen kunnat laat ivat yhdessä seudulliset asunt o- ja maapolit iikan pääperiaatt eet ja niihin

pohjaut uvan asuntost rat egian, lisäksi laaditaan kunta kohta iset asunto- j a maa poliit t iset ohjelmat .

27 . Edelliseen pohjaut uen alueen kunnat huoleht ivat, ett ä koht uuhintaisen asumisen osuus

kokonaistarjonnast a on riitt ävällä tasolla. Kunnat huoleht ivat myös erityisryhmien kysyntää

vast aavan asuntot uot annon toteut umisedellytyksistä huomioiden sij aint i- ja laat utekijät sekä

edist äen erilaisia yhteisöllisiä ja ikäystävällisiä asumisen rat kaisuja.

28. Valt io ja seudun kunnat selvitt ävät yhteistyössä valt ion t ukeman asuntot uotannon osuuden

kasvatt amisen edellytykset j a t arkoit uksenmukaisuuden. Selvityksen yhteydessä otetaan huomioon

seudun asunt omarkkinatila nne, valtion t ukeman asunt ot uot annon vaikutt avuus sekä alueiden
tasapainoinen kehitys.

29. Kunnat varmist avat seudun asuntot uotant otarvett a vastaavan kaavavarannon vast aamaan
vähint ään viiden vuoden kehityksen tarvett a. Uusien asemakaavojen asuinkerrosalast a 80 %
sijoitetaan keskust oihin ja kestävän liikkumisen kannalta hyville sij ainneille.

30. Alueen kunnat varmist avat kest äviin kulkut apoihin t ukeutuvien asuinalueiden asemakaavojen

t oteutt amisedellytykset j a huoleht ivat riitt ävän kilpailukykyisen tontt it arjonnan t urvaamisesta.

31. Kunnat ennaltaehkäisevät asuinalueidensa eriytymist ä pyrkien sosiaalisest i t asapainoisiin
asuinalueisiin muun muassa kehitt ämällä lähiöitä. Lahden kaupunki osallist uu lähiöohjelmaan,
koh dealueina M ukkula ja Rakokivi.

32. Alueen kunnat puolit t avat asunnott omuuden vaalikaudessa ja poistavat asunnott omuuden kahden
vaalikauden aikana. Asumisneuvonta vakiinnutetaan Lahdessa.

33. Kunnat ja valt io edesautt avat uusien asumisratkaisujen, kut en osuuskuntarakentamisen

muodost amista omist usasumisen ja vuokra-asumisen lisäksi kestävien kulkuyhteyksien varrelle,

esimerkkinä Orimatt ilan Henna. Orimatt ilan kaupunki rakennutt aa Hennaan osuuskuntamuot oista
asumist a.

34. Valt io osoitt aa puurunkoisten kerrost alojen 5000 euron asuntokoht aist a käynnistysavust ust a

keskusta-alueille ja joukkoliikennevyöhykkeelle rakennett aville pit kän korkot uen muille kuin
erityisryhmille t arkoit et uille vuokra-asunnoille.

Kunnat pilotoivat vähähiilistä kestävää rakent amist a puu- ja hybridirakenteisina, esim. t ut kien
uudelleen käytett äviä massiivipuurakenteita.

35. Valt io osoitt aa seudun kunnille kunnallistekniikka-avust uksia. Painopiste kunnallist ekniikka-

avust usten kohdentamisessa on keskust a-alueiden ja joukkoliikent eeseen t ukeut uvien alueiden
täydennysrakentamisessa.

36. Valt io osoitt aa omist amaansa asuntot uot antoon sovelt uvaa maat a kehitt ämällä sitä kaavallisest i

yhteistyössä kunt ien kanssa, myymällä, vaihtamalla ja t arvitt aessa maankäytt ösopimuksia



hyödyntäen. Tavoitt eena on varmistaa kunt ien j a kansalaisten tasavertainen kohtelu sekä valt ion

kokonaiset u.

37. Alueen kunnat luovat yhdessä valt ion kanssa keinoja ja selvitt ävät mahdollisuuksia

monipaikkaisuuden t ukemiseksi kest ävällä tavalla.

Asuntokannan uudistaminen j a korj aaminen

Toimenpiteet vuosill e 2021-2023

38. Alueen kunnat edistävät t äydennysrakentamista (mm. lisäkerrokset ) j a olemassa olevan

rakennuskannan kehitt ämist ä mm. kaavoit uksen ja neuvonnan keinoin. Täydennysrakent amist a

edist et ään esimerkiksi nost amalla rakennustehokkuutt a tai myönt ämällä asunto-osakeyht iöille

huojennuksia sopimuskorvauksiin t ietyin edellytyksin. Tarvitt aessa rakennuskant aa uudistetaan

purkavast i.

39. Alueen kunnat edistävät kestävää rakentamista, asunt okannan energiat ehokkuutt a ja

est eett ömyytt ä seuraavin keinoin:

• Laht i perustaa vähähiilisen rakent amisen kansallisen kehityskeskuksen, jonka tarkoit uksena on

vauhditt aa alueen rakentamist a koht i kest ävämpiä rat kaisuja.

• puurakentamisen edist äminen

• vähähiilisten ja vähämuovist en rakennushankkeiden ja niihin liitt yvien toimenpideohjelmien

edist äminen

• kierrätysmateriaalien hyödynt ämisasteen nostaminen

• rakennust en ja asuinalueiden energiamuutosten edistäminen, sis. sähkölat auspist eet

• energiaremontt ien edist äminen

Elinvoimainen Lahden kaupunkiseut u

Elinvoimaa edist äen

Tavoiteti la 2030+:

Seudulle toteutettu kierrätyspuisto on parantanut bio- j a kiertotalouden toimintaedellytyksiä. Kehit tämisen

kohdealueiden j a matkailukohteiden saavutettavuus on parantunut j a ihmisten j a tavaroiden kestävä
liikkuminen on mahdollista. Maakunnan matkailun strategiset teemat urheilu-, liik unta- j a

hyvinvoint im atkail u sekä kansalliset j a kansainväliset urheilu- j a liikuntatapahtumat ovat matkailun

keskeinen kasvualusta. Rakennet tua infraa j a reit tiverkostoa käytetään niin pyöräilyyn, hiihtoon kuin muihin

j atkuvast i kasvaviin aktiviteette ihin. Tasokkaasti ylläpidetty tapahtumainfra mahdollistaa myös suuret

kansainväliset tapahtumat, j otka j ättävät alueelle merkittävän matkailutulohyödyn j a lisäävät

kaupunkiseudun hyvinvointia j a tunnettuutta.

Bio- j a kiertotalouden toimintaedellytysten parantaminen maankäytön keinoin

Kehityspolku tavoitetilan saavuttamiseksi

Lahti, Suomen uusin yliopistokaupunki, tukee yliopistoj en (LUT j a HY) toimintaa Päijät-Hämeen

osaamisen kehit tämiseksi j a laaj entamiseksi biotalouden, ympäristöteknologian j a c/eantechin alalla.



Lahden kehittyminen yliopistokaupunkina tutkimuksen j a koulutuksen j atkuvasti laaj entuessa vaatii

j atkossakin myös f yysisen toimintaympäristön kehit tämistä.

Seudun kunnat j atkavat seutukunnan kiertotalouden edistämistä. Luonnonvaralogistiikan

aluetoiminnot j a kierrätyspuiston suunnit telun käynnistyminen j a toteuttaminen ratkaistaan kestäväst i.

Potent iaalisille alueille on tehty ympäristövaikutusten arvioint i j a maakuntakaavatyö on käynnissä.

Alueen perustamiseen liittyvää maankäyttöä j a rahoituksen suunnit telua j atketaan.

Rakentamisessa syntyvien ylijä ämämaiden hyödyntämistä j a kierrätystä Lahden seudulla kehitetään.

Ylijä ämämaahuolto (maakaatopaikk atoim inta) organisoidaan uudelleen j a asetetaan toiminnalle

selkeät kiertotalout ta edistävät tavoitteet. Tavoit teena maa-ainesten käsit telystä j a kuljettamisesta

syntyvien päästöj en minimoiminen. Tavoit teet kuvataan asemakaavoissa sekä katu- j a

viherrakentamisen suunnitelmissa.

Lisäksi vähennetään muun energiankulutuksen sekä elinkeinotoiminnan päästöj ä, edistetään

ilmastoasioita kunt ien päätöksenteossa j a toimitaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi kaikilla

suunnit telutasoilla.

MAL-sopimuksella j a innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksella tuetaan seudun elinvoiman

kehit tämistä, erityisest i hiilineutraalia kiertotalout ta, kunt ien omista f yysisen ympäristön j a

innovaatioympäristön näkökulmista.

Toimenpiteet vuosill e 2021-2023

40. Kunnat kehit t ävät jätehuoltopalveluja sekä selvit t ävät ja kehitt ävät bio- j a kiertotaloudelle sovelt uvia

alueit a. Päijät -Hämeen liitto ja sijaint ikunt a kaavoit t avat kierrätyspuist on alueen.

41. Kunnat ja yritykset pienentävät maarakent amisesta syntyvää hiilijalanjälkeä edist ämällä mm.

rakentamisen ylij äämämaiden kierrätyst ä yhteistyössä yrityst en kanssa.

Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen

Kehityspolku tavoitetil an saavuttamiseksi

Maakuntakaavassa j a kunt ien kaavoituksella parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä

mahdollistamalla yrityksille kilpailukykyisiä j a kestäviä sijoit tumispaikkoj a, missä on hyvät

liikenneyhteydet j a muut yhdyskuntateknisen huollon ratkaisut. Eteläisen Kehätien (vt12) varteen

rakentuu uusia yrityselämän alueita mm. Pippon eritasoliittymään, Nostavalle j a Hollolan

kuntakeskuksen eteläpuolelle. Elinkeinoelämän uudet sij oit tumisratkaisut rakentuvat pohj avedet j a

muu toimintaympäristö huomioiden. Huomioidaan autonominen logistiikka, liikenneturvallisuuden

parantaminen, liikkumiskustannusten alentaminen, liikkumisen mahdollisuuksien j a liikkumisen

palveluiden lisääminen sekä liikenneruuhkien j a päästöj en vähentäminen.

Toimenpiteet vuosille 2021-2023

42. Kunnat kaavoit t avat j a tot eutt avat uusia yritysalueita Lahden Pippon, Hollolan Nostavan ja

kunt a keskuksen liitt ymien ympäristöön logist iikan, kaupan ja muun yrit yselämän tarpeisiin.

43. Kunnat edistävät kaupunkiseut usuunnitelman mukaisest i kaupunkiseudun kannalta merkitt ävien

elinkeinoelämän alueiden kehit tymistä (mm. Nost ava, Vt12 ja Kouvolant ie, Vierumäki, Vesivehmaa,



Lahden eteläisen kehät ien työpaikka-alueet , Henna-Tuuliharja ja Messilä/ Tiirismaa) ja niiden

saavut ett avuutt a kestävillä kulkumuodoilla. Lisäksi uusia t eollisuus- ja varastoalueita kehitetään mm.
Heinolan Vierumäellä sekä Orimatt ilan Hennan alueella.

44 . Valt io edist ää valtakunnallisia liikennejärjestelmän t oimenpit eitä Liikenne12 - suunnit elman

suunnitt elu- j a investoint iohjelman mukaisest i. Valmistelussa huomioidaan myös maakäytön

kehitt ämisen tarpeet . Liikenneverkon st rat egisessa t ilannekuvassa on Lahden seudun kannalta

t unnist ett u seuraavat pääväyliä koskevat palvelut asopuutt eet : Vt 12 Joutjärvi-Uusikylä -yht eysväli j a
vt 12 Uusikylä-Tillola - yhteysväli.

Matkailun kehittäminen

Kehit yspolku tavoitetilan saavuttamiseksi

l ahden seutu kehittää matkailuaan huomioiden alan rakenteelliset muutokset sekä koronapandemian
vaikutukset. Ohj elmakauden alussa keskitytään kansallisiin matkail umarkkin oihin . Lähiruoka,
digitaalinen osaaminen, brändityö, urheil u- luonto-, liik unta-, hyvinvointi- j a tapahtumamatkailu on

vahvoj a alueen teemoj a. l ahden kaupunki koordinoi kansallista kansainvälisten
suurtapahtumakaupunkien verkostoa, mikä lisää kaupunkiseudun tunnettavuutta j ohtavana
urheiluosaaj ana. Alueen vahvan talvilaj iosaamisen rinnalle nostetaan myös muiden laj ien
kansainvälisiä suurtapahtumia, kuten triathlonissa j a moottoriurheilussa (KymiRing, Pippo). Matkailua
edistetään yhdessä Business Finland/ Visit Finland kanssa Lakeland Finland/ Visit Lahti -brändin alla j a
matkailupalveluiden digitaalista saavutettavuutta parannetaan. Lahden seudun sijainti liikenteellisessä
solmukohdassa lähellä kansainvälistä lentokent tää mahdollistaa kestävän j oukkoliikenteeseen
tukeutuvan matkailun alueella.

Toimenpiteet vuosill e 2021-2023

45. Kunnat t oteutt avat Salpausselkä UNESCO Global Geoparkin hallint omallin, toteut ussuunnit elman,

stat uksen hakemisen, kohderakent amisen ja markkinoinnin.

46. Kunnat t oteutt avat mat kailukohteiden sekä seudullisten luonto- ja liikuntareit istöjen digit alisoinnin,
sekä varmistavat reit istöjen jat kuvuuden ja saavutettavuuden.

47. Kunnat kehitt ävät mat kailualueita (mm. Messilä , Tiirismaa), vesimatkailua (Kimolan j a Vääksyn

kanavat , sat amien infra, reitt iyhteys Päijänteelle ja Jyväskylään) ja urheilukohteit a (Vierumäki,
Paj ulaht i j a kisa puisto) j a niiden inf raa ja saavut ett avuutt a kestävillä kulkumuodoilla.

Muu osapuolten välinen sopimuksellinen kumppanuus liikenteen kehittämisessä

Suomi-rata -h ankeyht i perust ettii n syksyllä 2020. Suomi-radan suunnit teluun sisältyvät Pasilasta

Helsinki-Vantaan lent oaseman kautt a Keravalle kulkeva Lentorat a sekä jat koyht eys Tampereelle joko

uut ena rat a linjauksena t ai kehit tämällä nykyistä pää rat aa Riihimäen ja Tampereen välillä. Vaihtoehtoja

koskevien selvitysten valmist utt ua yht iökokous päättää suunnitt elusta rakentamisvalmiuteen saakka.

Lentorat a mahdollistaa mat ka-aikojen merkitt ävän lyhenemisen Lahdesta Helsinki-Vantaan
lent okentälle sekä vuorotarjonnan lisäämisen Lahden ja Helsingin välille.



M uut sopimuksen t oteutt amisen kannalta t ärkeät valt ion t oimenpit eet

Uudist et un maankäytt ö- j a rakennuslain on t arkoit us t ulla voimaan sopimuskauden aikana.

Valmistelussa otetaan huomioon kaupunkiseut ujen ja kunt ien erityiset suunnitt elut arpeet osana

sidosryhmäyht eistyöt ä.

Valt io laat ii asuntopolit iikan pit käjänteisen kehitt ämisohjelman ja huomioi siinä kaupunkiseut ujen

asuntomarkkinat .

Valt io t oimeenpanee Kestävä kaupunki -ohj elmaa. Seudun kunnat valmistelevat, hyödynt ävät j a

t oteutt avat ohjelman t oimenpiteitä ja rahoit ushakuja.

Valt io edist ää koht uuhintaist a asuntorakent amist a ott amalla käytt öön käytt ötarkoit uksen

muutosavust uksen, jolla olemassa olevaa rakennuskantaa voidaan muutt aa ARA-asunnoiksi.

Valt io t ukee asuntojen est eett ömyyt tä hissi- j a esteett ömyysavust uksilla sekä t ukee sähköisen

latausinf ran t oteutt amist a.

Valt ioneuvost o on hyväksynyt valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnit elman (Liikenn e 12) vuosille

2021-2032 ja ant anut sen selontekona eduskunnalle 15.4.2021. Suunnitelman mukainen suunnit t elu- ja

investoint iohjelma valmistellaan vuoden 2021 aikana.

Fossiilit toman liikent een tie kart ta valmistellaan valt ioneuvost on hyväksytt äväksi keväällä 2021.

Valt io valmistelee kest ävän liikenteen vero- ja maksu-uudist uksen hallitusohjelman mukaisest i.

Ekosysteemisopimuksen t oimenpit eit ä hyödynnetään kaupunkiseudun innovaatioympärist ön

vahvistamisessa siten, ett ä ekosysteemisopimuksen toimenpit eet täydentävät ja t ukevat osalt aan MAL-

sopimuksen elinvoimat avoitt eita.

Voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa 23.6.2021- 31.12.2031. Sopimus päivit etään vuoden 2023 loppuun

mennessä siten, ett ä t ämän sopimuksen tavoitet ila ja t oimenpidepolku tarkistetaan j a täsmennetään

suhteessa kansainvälisiin, kansallisiin ja seudullisiin t avoitt eisiin. Samalla asetetaan seuraavan 12-

vuotiskauden t avoitetila vuodelle 2035 ja sovitaan vuosille 2024- 2027 ajoitt uvist a konkreett isista

t oimenpiteist ä, joilla edist et ään tavoitet ilan 2035 tot eut umista. Liikenteen hallinnonalan toimenpit eet

päivit etään Liikenne12 - suunnit elman MAL-kaupunkiseut uja koskevien linjaust en mukaisest i.

Konkreett isia toimenpiteitä valitt aessa otetaan huomioon t ämän sopimuksen toteut uminen ja toimien

vaikutt avuus.

Valt io-osapuolten sit out uminen sopimukseen määrit ellään valt ioneuvoston periaat epäätöksellä, j ossa

linjat aan valt ion tahtot ila ja t uki j ulkisen t alouden suunnit elman ja talousarvioiden puitt eissa. Valt ion

rahoit ustoimenpit eet edellytt ävät eduskunnan päätöst ä.

Valt ion ehtona t ähän sopimukseen sit out umiselle ja siihen sisältyvien rahoit ust oimenpit eiden

t oteutt amiselle on, ett ä kunnat ovat omalt a osalt aan toteutt aneet sopimukseen sisältyvät j a kunt ien

toimivallassa olevat toimenpiteet . Kunt ien sitout uminen sopimukseen edellytt ää vast aavast i, ett ä valt io

on tot eutt anut sopimuksessa sovit ut toimenpiteet .

Seuranta

Seuratt aviin asioihin kuuluvat t ässä sopimuksessa sovitt ujen toimenpiteiden sekä siinä esit ettyjen

määrällisten ja laadullist en t avoitt eiden toteut uminen.
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