
Lahden kaupunkiseutusuunnitelma ja Päijät-Hämeen rakennemalli 14.6.2021 
tarkistettu 21.11.2022

Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS)

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO



2

O
sa

lli
st

um
is-

 ja
 a

rv
io

in
tis

uu
nn

ite
lm

a 
(O

AS
)

4

3

3Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 Työn tarkoitus

 Suunnittelualue

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

Kaupunkiseutusuunnitelman ja rakennemallin sisältö 

Osalliset

Osallistuminen ja tiedottaminen

Viranomaisyhteistyö 

Selvitykset

Vaikutusten arviointi

Yhteystiedot

Tavoitteellinen aikataulu

4

5

6

7

8

9

10

10

Sisällysluettelo

11

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS), Lahden kaupunkiseutusuunnitelma ja Päijät-Hämeen rakennemalli
A254 * 2021         
ISBN 978-951-637-269-6      
ISSN 1237-6507



3

O
sa

lli
st

um
is-

 ja
 a

rv
io

in
tis

uu
nn

ite
lm

a 
(O

AS
)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin OAS:ssa kuvataan työn lähtökohtia sekä kun-
talaisten ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia työn eri vaiheissa. Suunnitelmassa tunnistetaan työn keskei-
set vaikutukset ja kuvataan, miten niitä on tarkoitus arvioida. OAS:a täydennetään suunnittelutyön edistyessä ja 
tehtyjä täydennyksiä voi seurata Päijät-Hämeen liiton kotisivuilta tai kysymällä asiaa liiton toimistosta.

Työn tarkoitus
Lahden kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksessa valtion kanssa yhtenä toimenpi-
teenä on laatia kaupunkiseutusuunnitelma. Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun MAL-kunnat yhteis-
työssä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa ovat käynnistäneet kaupunkiseutusuunnitelman laatimisen, 
joka vastaa MAL-sopimusta. 

Kaupunkiseutusuunnitelmassa määritetään kestävän yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta keskeiset seu-
dun kasvusuunnat, rakentamisen ohjauksen seudulliset linjat sekä kestävän ja vähähiilisen liikennejärjestelmän ke-
hittämisen periaatteet. Kaupunkiseutusuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen kaava, mutta se antaa hyvän pohjan 
kaupunkiseudun yhteiselle kehittämiselle ja seuraavan MAL-neuvottelukierroksen toimenpiteille.

Päijät-Hämeen rakennemalli on tarkkuustasoltaan vastaava työ kuin Lahden kaupunkiseutusuunnitelma, mutta se 
kattaa koko maakunnan alueen. Rakennemalli toimii hyvänä pohjana myös MAL-sopimuksen ulkopuolisten kuntien 
yleiskaavan laadinnalle sekä kokonaismaakuntakaavan uudistamiselle, joka on tarkoitus käynnistää kaupunkiseu-
tusuunnitelman ja rakennemallin valmistuttua. Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan uudistaminen on tärkeää 
ajantasaisuuden tarkistamisen lisäksi myös sen vuoksi, että Päijät-Hämeeseen liitettyä Iitin kuntaa koskevat vielä 
siihen asti Kymenlaakson vaihemaakuntakaavat. 

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman hyväksyvät Lahden seudun MAL-kuntien valtuustot ja Päijät-Hämeen rakenne-
mallin Hartolan, Sysmän ja Padasjoen kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto.



Lahden kaupunkiseutusuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluvat keltaisella merkityt MAL-sopimuskunnat. 
Päijät-Hämeen rakennemalli kattaa koko maakunnan alueen.

Iitti

Sysmä

Heinola

Hollola
Lahti

Hartola

Asikkala

Orimattila

Padasjoki

Kärkölä
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Suunnittelualue
Lahden seudun kaupunkiseutusuunnitelmaan kuuluvat kaikki MAL-kunnat, Lahti, 
Heinola, Orimattila, Hollola, Asikkala, Iitti ja Kärkölä (keltainen alue alla olevalla kar-
talla). 

Päijät-Hämeen rakennemalli kattaa myös maakunnan pohjoiset kunnat, Hartolan, 
Sysmän ja Padasjoen.

Suunnittelun lähtökohdat ja 
tavoitteet

Lähtökohtia ja tavoitteita suunnitelmille määrittävät valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet, valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne12, 
maakunnan ja kuntien strategiat sekä MAL-sopimus. Tarkemmin työn tavoitteita 
on määritelty syksyllä 2021 järjestetyissä kuntien yhteisissä valtuustoseminaareis-
sa. Hyväksytyt tavoitteet löydät https://experience.arcgis.com/experience/e5ac-
677f84b248758cdcd251274660ca/page/Tavoitteet/.

https://experience.arcgis.com/experience/e5ac677f84b248758cdcd251274660ca/page/Tavoitteet/
https://experience.arcgis.com/experience/e5ac677f84b248758cdcd251274660ca/page/Tavoitteet/


Yleispiirteinen yhdyskuntarakenne Lahden kaupunkiseudun ja Päijät-Hämeen maakunnan alueella.
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Kaupunkiseutusuunnitelman 
ja rakennemallin sisältö
Kaupunkiseutusuunnitelmalla ja rakennemallilla on määrä sovittaa yhteen seu-
dun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja viherrakenteen kehittämi-
sen periaatteet pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin suunnitelmiin pohjautuvia 
lyhyemmän aikavälin konkreettisia toimenpiteitä on tarkoitus osoittaa Lahden 
kaupunkiseutusuunnitelmassa tulevia MAL-neuvotteluja varten.

• Yhdyskuntarakenteen osalta tarkastellaan kaupunkiseudun väestön ja asu- 
 misen, työpaikkojen ja elinkeinojen, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä  
 näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittu- 
 mista ja niiden keskinäistä suhdetta.  

• Liikennejärjestelmän osalta tarkastellaan seudun liikenneväylien ja niiden  
 solmukohtien, eri liikennemuotojen terminaalien ja muun liikkumisympä- 
 ristön sekä henkilö- ja tavaraliikenteen eri muotojen muodostamaa koko- 
 naisuutta.

• Viherrakenteen osalta tarkastellaan seudun pääosin rakentamattomien  
 ja kasvullisten alueiden ja niiden välisten yhteyksien muodostamaa ver- 
 kostoa, joka kattaa suojelu- ja virkistysalueiden lisäksi vesialueita sekä sel- 
 laiset metsätalous- ja peltoalueet, joilla on erityistä merkitystä alueiden  
 kytkeytyneisyyden, ekologisten yhteyksien, luonnon monimuotoisuuden,  
 virkistyksen ja ilmastonmuutoksen kannalta ja johon liittyvät myös raken- 
 netun ympäristön kasvulliset alueet.



Osalliset

Kaupunkiseudullisia alueidenkäytön periaatteita määriteltäessä tärkeimpiä osallisia ovat alueen kun-
nat ja Päijät-Hämeen liitto. Kuntien ja liiton edustajat osallistuvat työn valmistelusta vastaavaan suun-
nitteluryhmään, joiden tukena ovat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten asiantuntijajäsenet. Työn 
aikana ollaan yhteydessä Väylävirastoon, Traficomiin, ympäristöministeriöön, museovirastoon, Lahden 
kaupungin museoon, kuntien ympäristöterveydenhuollon viranomaisiin, Metsähallitukseen, Puolus-
tusvoimiin sekä naapuriliittoihin ja -kuntiin.

Muita osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ra-
kennemalli saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Liikenteen kysymyksissä Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäryhmä otetaan mukaan suunnitteluun. Ryh-
mässä ovat edustettuina alueen kunnat, Lahden seudun liikenne, Päijät-Hämeen liitto, Uudenmaan ja 
Hämeen ELY-keskukset, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Hämeen poliisilaitos, Liiken-
neturva sekä Hämeen kauppakamari ja Päijät-Hämeen yrittäjät elinkeinoelämän edustajina.

• Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
• Palvelualojen työnantajat Palta ry
• Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
• Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry
• MTK
• Metsäkeskus
• Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistys
• Pro Agria Etelä-Suomi

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:

• Lahden seudun kehitys Ladec Oy 
• Lahti Region
• Päijät-Hämeen kylät
• Teollisuusseura
• Teknologiateollisuus 
• Hämeen Kauppakamari
• Päijät-Hämeen yrittäjät
• Lahden yrittäjät ry
• Rakennusteollisuus
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Osallistuminen ja tiedottaminen

Kaupunkiseutusuunnitelmassa osallistuminen järjestetään pääasiallisesti työtä varten nimetyn suunnitteluryhmän työskentelyn avulla. Ryhmän kautta saadaan kuntien näke-
myksiä mukaan suunnitteluun. Järjestettävistä tiedotustilaisuuksista ja työpajoista sovitaan yhteisesti.

Laajempi osallistuminen toteutetaan suunnittelun yhteydessä järjestettävissä kyselyissä työpajoissa ja haastatteluissa, joita on kuvattu alla olevassa taulukossa.

SUUNNITTELUVAIHE PALAUTTEEN ANTAMINEN ARVIOITU AJANKOHTA MISSÄ TIEDOTETAAN
Aloitusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) voi 

antaa mielipiteen.
Lausunnot viranomaisilta OAS:sta.

Kesä-syksy 2021 Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla ja somekanavissa.
Etelä-Suomen Sanomissa ja kuntien ilmaisjakeluleh-
dissä.

Tavoitteet Verkkopohjainen kysely asukkaille ja kesäasukkaille.
Kuntien kesätoreilla kiertää vuorovaikutussuunnitte-
lijat, jotka keräävät palautetta asukkailta ja kesä-
asukkailta.
Yritysten ja elinkeinoelämän edustajille järjestetään 
tiedotustilaisuus ja verkkopohjainen kysely.
Valtuustoseminaari.

Kesä-syksy 2021 Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla ja somekanavissa.

Vaihtoehtoiset kaupunkiseutusuunnitel-
mat ja rakennemallit

Työpajat kuntalaisille yrityksille ja LAB oppilaitosyh-
teistyössä mukana oleville opiskelijoille.
Mielipiteen antaminen vaihtoehtoisista kaupunki-
seutusuunnitelmista ja rakennemalleista.
Lausunnot viranomaisilta.

Kevät 2022 Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla ja somekanavissa.
Etelä-Suomen Sanomissa ja kuntien ilmaisjakeluleh-
dissä.

Arviointi Suunnitteluryhmän yhteistyönä. Kesä-syksy 2022

Ehdotusvaihe Yleisötilaisuus.
Muistutuksen jättäminen kaupunkiseutusuunnitel-
masta ja rakennemalliehdotuksesta.
Viranomaisneuvottelu.

Talvi 2022–2023 Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla ja somekanavissa.
Etelä-Suomen Sanomissa ja kuntien ilmaisjakeluleh-
dissä.

Hyväksyminen MAL-kuntien kunnan- ja kaupunkienvaltuustot ja 
maakuntavaltuusto hyväksyvät suunnitelman. Pää-
töksistä on hallintolain mukainen valitusoikeus.

Kevät 2023 Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla ja somekanavissa.
Etelä-Suomen Sanomissa ja kuntien ilmaisjakeluleh-
dissä.

Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilta löytyvät kaikki työhön liittyvät asiakirjat: https://experience.arcgis.com/experience/e5ac677f84b248758cdcd251274660ca/page/Johdanto/
Niihin on mahdollista käydä tutustumassa myös paikan päällä liiton toimistossa.
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https://experience.arcgis.com/experience/e5ac677f84b248758cdcd251274660ca/page/Johdanto/


Viranomaisyhteistyö

Kunnat ovat nimenneet viranhaltijansa suunnitteluryhmään, joka osallistuu työhön tiiviisti. MAL-po-
liittinen ohjausryhmä ohjaa MAL-sopimusalueelle laadittavaa Lahden kaupunkiseutusuunnitelmaa 
ja Päijät-Hämeen maakunnan maankäytön ohjausryhmä maakunnan alueelle laadittavaa Päijät-Hä-
meen rakennemallia.

Suunnittelutöiden aloituspalaverit on järjestetty keväällä 2021 ja niissä käsiteltiin luonnokset työoh-
jelmista ja OAS:sta. Aloituspalavereihin osallistuivat työryhmän jäsenet ja asiantuntijajäseniä ELY-kes-
kuksesta. Suunnittelupalavereita järjestetään useita eri suunnitteluvaiheissa ja niistä sovitaan työn 
edetessä.

Viranomaisilta on pyydetty lausunnot OAS:sta ja Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hä-
meen rakennemallin luonnosvaihtoehdoista. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestetään sit-
ten, kun ehdotusvaiheen palautteen yhteenveto ja vastineluonnos ovat käytössä. 
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Selvitykset

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin suunnitteluratkaisujen tueksi ja vaikutusten 
arviointia varten on laadittu/laaditaan alla kuvatut selvitykset. Niihin voi tutustua KSSn ja rakennemallin tarinakart-
tasivustolla.

• Päijät-Hämeen tulevaisuuskuvat ja -polut skenaariotyö (2021, MDI)
• Väestön ja työpaikkojen kasvuennusteet (2022, KSSn ja rakennemallin suunnitteluryhmät)
• Viherverkostotarkastelu (2021, Ramboll Finland Oy)
• Päijät-Hämeen keskusverkon profiilit ja kaupan palveluverkko (2022, Ramboll Finland Oy)
• Kerava-Lahti-Luumäki lisäraiteiden aluevarausselvitys (2022, Sweco Infra&Rail Oy)
• Matkailu- ja tapahtumaselvitys (2022, FCG)
• Vaikutusten arviointi koskien yhdyskuntarakennetta, ilmastoa ja liikennettä (työ kilpailutetaan ehdotusvai- 
 heessa 2022–2023)

Olemassa olevia selvityksiä voidaan hyödyntää seuraavista aihealueista:

• Kestävät matkaketjut Päijät-Hämeessä (2022, SitoWise)
• Päijät-Hämeen pääpyörätieverkko (2022, Sweco Infra&Rail Oy)
• Alueellinen junaliikenneselvitys (2021, jatkoselvitys käynnissä, Väylävirasto)
• Duoraitioliikenteen mahdollisuudet (2019, Proxion)
• Henkilöliikennetutkimus 2016 ja YKR-työmatkat, otteita analyyseistä (2019, P-H liitto)
• Latauspistesuunnitelmat: Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen muut kunnat (työ käynnissä, Sitowise)
• Raskaan liikenteen latausinfran tulevaisuus – Päijät-Hämeen tarpeet ja mahdollisuudet laatiminen   
 (työ käynnissä, Korkia Consulting)
• Elinkeinoelämän selvitys (2019, FCG)
• Päijät-Häme – Yritykset (2021, P-H liitto
• Päijät-Häme – Vakituinen asuminen (2020, P-H liitto)
• Päijät-Häme – Vapaa-ajan asuminen (2020, P-H liitto)
• Päijät-Häme – Työpaikat ja työssäkäynti (2019, P-H liitto)
• Päijät-Häme – Kuntien välinen muuttoliike (2019, P-H liitto)
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Vaikutusten arviointi
Vaikutustarkastelussa huomioidaan Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin strateginen taso, tehtävä ja tarkoitus. 

Vaihtoehtoisia luonnoksia on arvioitu suunnitteluryhmien työnä siitä näkökulmasta, miten ne toteuttavat työlle asetettuja laadullisia tavoitteita.

Ehdotusvaiheessa vaikutustarkastelun näkökulmana ovat vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, ilmastoon ja liikenteeseen. Liikenteen osalla arvioinnissa 
hyödynnetään Päijät-Hämeen liikennemallia. 

Yhteystiedot

YHTEYSTIEDOT

Päijät-Hämeen liitto Hämeenkatu 9 etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi

PL 50, 15111 LAHTI www.paijat-hame.fi, @PHliitto ja #phliitto

Niina Ahlfors, aluesuunnittelujohtaja 040 531 7628 niina.ahlfors@paijat-hame.fi
Liikenne
Petra Reimi, liikenteen erityisasiantuntija 044 371 9467 petra.reimi@paijat-hame.fi
Elinkeinot ja työpaikat 
Jukka Mikkonen, tutkimuspäällikkö 040 723 8226 jukka.mikkonen@paijat-hame.fi
Viherverkosto
Kaisa Torri, erityisasiantuntija 040 774 7060 kaisa.torri@paijat-hame.fi
Väestö ja asuminen, paikkatiedot
Mari Lång-Kauppi, erityisasiantuntija 044 371 9437 mari.lang-kauppi@paijat-hame.fi
Henri Korhonen, suunnittelija 044 077 3026 henri.korhonen@paijat-hame.fi

KSSn ja rakennemallin tarinakarttasivusto
https://experience.arcgis.com/experience/e5ac677f84b248758cdcd251274660ca/page/Johdanto/
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https://experience.arcgis.com/experience/e5ac677f84b248758cdcd251274660ca/page/Johdanto/


Tavoitteellinen aikataulu
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Kuntakierrokset
Lähtö�etoaineistot

Nyky�lakartat
Kaupunkiseutusuunnitelman aloituskokous 23.4.

Rakennemallin aloituskokous 4.6.

Aloitusvaihe

Tavoi�eet
Kyselyt kunnille, kuntalaisille ja yrityksille

Valtuustoseminaarit 14.9. ja 28.9.
Tavoi�eet

SelvityksetSelvitykset

Vaihtoehtokar�ojen laa�minenVaihtoehtoiset
suunnitelmat

Vaihtoehtojen nähtävillä olo

Suunni�eluryhmien arvioin�kysely

Yhteenveto vertailuistaArvioin�

Vaihtoehdon valinta

Ehdotuksen laa�minen

Suunnitelma-
ehdotus

Vaikutusten arvioinnin täydentäminen

Lausuntokierros/viranomaisneuvo�elu

Ehdotuksen nähtävillä olo

MAL-kun�en valtuustot 
Hyväksyminen

Maakuntavaltuusto 

OAS

MAL-kun�en hallitukset ja maakuntahallitus

Luonnosvaiheen työpajat 4.–5.5.

2021 2022
Tammi-Helmi-Maalis Huh�-Touko-Kesä Heinä-Elo-Syys Loka-Marras-Joulu Tammi-Helmi-Maalis Huh�-Touko-Kesä Heinä-Elo-Syys Loka-Marras-Joulu Tammi-Helmi-Maalis

2023
Huh�-Touko-Kesä



Osoite

Puhelin

e-yhteys

Hämeenkatu 9, PL 50
FIN-15111 LAHTI

etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi
www.paijat-hame.fi

@PHliitto
#phliitto

www.paijat-hame.fi/
henkilokunta/

http://www.paijat-hame.fi 
http://www.paijat-hame.fi 
https://paijat-hame.fi/henkilokunta/
https://paijat-hame.fi/henkilokunta/

