
Lahti ja  
Päijät-Häme 

rakentavat 
vihreän ja  
kestävän  
Suomen  

tulevaisuutta



Lahden seudulla tapahtuu  
asioita, jotka tukevat  
koko Suomen ja Euroopan  
menestymistä globaalissa  
kilpailussa. Toteutamme  
onnistuneesti positiivista  
muutosta. Tämä tarjoaa  
ainutlaatuisia mahdollisuuksia 
uudistua, kasvaa ja kehittyä 
kansainvälisesti.

S
uomen ja Euroopan johtavassa ympäristö- 
kaupungissa kehitetyt kiertotalouden,  
sähköisen liikenteen, energiantuotannon ja 
palveluiden ratkaisut vahvistavat kansallisia 
ilmasto- ja kestävyystavoitteita. Korkeatasoinen 

LUT- yliopisto, vireä elinkeinoelämä, erinomainen logistinen 
sijainti, sekä merkittävät uudet investoinnit elintarvike- 
teollisuuteen ja kiertotalouteen tarjoavat tulevaisuuden 
kehitysmahdollisuuksia. Niistä hyötyy koko Suomi.

Voimistuvan kasvun odotetaan tuovan Lahden alueelle 
jopa 4000 uutta työpaikkaa ja korkeakouluopiskelijoiden 
määrä kasvaa tasaisesti kohti 10 000 opiskelijan  
tavoitetta vuonna 2030.  

Positiivisen kehityksen ylläpitäminen ja tavoitteiden  
saavuttaminen edellyttävät resursseja ja aitoa yhteistyötä 
valtion kanssa. Lahti ja Päijät-Häme rakentavat Suomelle 
kestävää tulevaisuutta.

Lahdessa ja  
Päijät-Hämeessä 
rakennetaan koko 
Suomen menestystä!
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Mitä tarjoamme?

Suomen elintarviketeollisuuden  
kansainvälinen huippukeskittymä

• Fazerin makeistehdas – historian suurin
elintarvikealan investointi, käynnistyy 2026

• Viking Malt, 90 M€ mallastamoinvestointi 2022
• Päijät-Hämeen viljaklusteri, 600 M€ liikevaihtoa ja

3000 työpaikkaa (mm. Hartwall, Viking Malt,
Teerenpeli, Viipurilainen)

• Vuonna 2024 LAB-ammattikorkeakouluun
valmistumassa Suomen ensimmäinen elintarvike- 

 laboratorio, joka yhdessä kiertotalouslaboratorion 
kanssa muodostaa yrityksille ja korkeakouluille  
uudenlaisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristön

Sähköisen liikenteen kansainvälinen kiihdyttäjä

• Sähköajoneuvojen pikalatausratkaisujen tarjoaja
Kempower valittiin vuoden 2022 suomalaiseksi
kasvuyritykseksi

• Suomen johtava yli 30 yrityksen
sähköisen liikenteen klusteri

• Suomen ensimmäinen sähköisen liikenteen
professuuri ja maisteriohjelma LUT-yliopistossa

• LAB-ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus
Salpauksen sähköalan koulutus

Kestävien kiertotalousratkaisujen rohkea toteuttaja

• Lahti hiilineutraali 2025 ja Päijät-Häme 2030
• Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
• Lahti on valittu EU:n 100 hiilineutraalin ja

älykkään kaupungin joukkoon
• Lahti Energia luopui kivihiilestä 2019
• Lahti Energian puhtaan vedyn tuotantolaitos 250 M€
• Hartwall ja Lahti Energia biokaasulaitosinvestointi
• LUT-yliopisto ilmastoteoillaan maailman 9. paras

yliopisto (The 2022 Impact Ranking) ja pienten yli- 
 opistojen 11. paras uusiutuvan teknologian ja ilmaston- 
 muutoksen torjunnan tutkimiseen liittyvässä tekniikan 

tutkimuksessa (Times Higher Education 2022, THE) 
• Helsingin yliopiston ympäristötieteen

tutkimus on Lahdessa
• LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorio ja

ainoa vastaava pilot-ympäristö Suomessa,
1. vaihe valmistunut 01/2022

Liikunnan ja hyvinvoinnin  
kansainvälinen kehitysympäristö

• Suomen talviurheilun pääkaupunki ja kasvava
kokovuotinen tapahtumakaupunki

• Vuoden 2029 talviurheilun MM-kilpailut
Lahdessa ja Suomessa

• Suurtapahtumakaupunkien kansallinen veturi
• Vierumäen ja Pajulahden kansainvälisen

tason urheilukeskukset
• Salpausselkä UNESCO Global Geopark

Mitä tarvitsemme?

Osaava työvoima ja TKI-toiminta 

Alueella on nyt ja tulevaisuudessa huutava monen eri alan 
osaajapula. Se estää suurten ja pk-yritysten kansainvälisen 
kasvun. Seudun kehittyvät alat tarvitsevat panostuksia.

Kansainvälisiä ja kotimaisia huippuosaajia ja 
ammattitekijöitä kehittyvien alojen tarpeisiin 

• Elintarviketeollisuuden prosessikoulutuksen
ratkaisut (LAB+LUT), (3 M€)

• Laboratorioanalyytikko,
tekniikan ammattikorkeakoulututkinto (AMK), (3 M€)

• Prosessiteollisuuden ammattitutkinnon
järjestämislupa, Koulutuskeskus Salpaus

• Oppilaitoksien riittävät resurssit ja joustavat
mahdollisuudet rakentaa työelämälähtöisiä
koulutusratkaisuja alueen elinkeinoelämän tarpeisiin

Kansainvälistä tutkimusta, innovaatioita ja  
niiden kaupallistamista tukevat ympäristöt

• Sähkö- ja automaatiotekniikan, kiertotalouden ja
elintarviketeollisuuden laboratorioinvestoinnit
korkeakoulujen ja yritysten yhteiskäyttöön (4 M€)

Kehittyvän kaupunkiseudun infrastruktuuri 

Lahden sijainti on logistisesti erinomainen. Tätä tulee 
vahvistaa entisestään yrityksien kansainvälisten  
toimintamahdollisuuksien ja osaavan työvoiman  
liikkumisen vahvistamiseksi. Tarvitaan myös vahva  
kansallinen tahtotila siihen, että Lahti on jatkossakin 
kansainvälisen talviurheilun pääpaikka Suomessa. 

• Pitkäjänteinen yhteistyö ja kestävä valtion tuki
maankäytössä, asumisessa, liikenteessä
(MAL-sopimuksen vahvistaminen)

• Lentorata ja VT12- investointi
• Valtion tuki kansainvälisen Lahden talviurheilu- 
 keskuksen ylläpitoon ja kehittämiseen

Kiihtyvän kasvun ja globaalin 
energiakriisin investointituet

Yritykset ja asukkaat kärsivät globaalissa energiakriisissä 
merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Lahden ja koko 
seudun teollisuuteen keskittyvät yritykset ovat erityisen 
haavoittuvassa asemassa. Seudun yritykset tarvitsevat 
tukea vihreän siirtymän edistämiseen. 

• Valtion investointituet yrityksille energiakriisissä
• Valtion tuki edelläkävijäkaupungin

hiilineutraaliusratkaisuiden toteuttamiseen




