
Keskustan kehittämiseen on panostettu paljon ja tehty oikeita asioita. Asun itsekin keskustassa, joten näen joka päivä asioita, joita
kotikulmillamme voi kehittää. Haluan, että keskusta on entistäkin viihtyisämpi ja turvallisempi. Tarvitsemme keskustaan lisää asukkaita,
yrityksiä ja palveluita. Hyvässä keskustassa on kaunista arkkitehtuuria, vihreyttä, kulttuuria ja harrastusmahdollisuuksia.

Elävä keskusta tarkoittaa sitä, että meillä on ravintoloita, kahviloita, tapaamispaikkoja, kauppoja, puistoja ja riittävästi
pysäköintipaikkoja. Joukkoliikenteen pitää olla toimivaa ja pyöräväylien laadukkaita. Keskustan käveltävyyttä tulee parantaa.

Keskustasta tehdään viihtyisämpi lisäämällä vihreyttä, purkamalla ydinkeskustan autiotalot ja parantamalla valaistusta. Kauniimpi
keskustasta tulee toteuttamalla korkea-tasoisempaa rakentamista ja arkkitehtuuria. Tarvitsemme myös turvallisuusohjelman yhdessä
poliisin, hykyn, järjestöjen ja keskustan yrittäjien kanssa.

Hyvässä keskustassa on kulttuuria ja vilkasta elämää, lapsiperheille päivähoitopaikkoja ja kouluja, nuorille harrastusmahdollisuuksia,
ikäihmisille palveluita, esteettömyyttä ja penkkejä, pendelöijälle liityntäpysäköintipaikkoja. Emme saa antaa keskustan näivettyä.
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”Tunnen Pekan yli 15 vuoden ajalta. Hänen kanssaan
on ollut todella miellyttävä työskennellä, sillä hän on

ratkaisukeskeinen, tulevaisuuteen suuntaava ja
yhteistyökykyinen. Pekka mieluummin mahdollistaa

kuin vastustaa. Luotettava ja avoin ehdokas!”

 Lahden kaupunginjohtaja 1995-2003
 

KARI SALMI

PEKKA
KOMU

YHTEISTYÖSSÄ. ASIANLINJALLA.

Pekka Komu
kaupunginvaltuutettu, Lahden keskustan asukas

HYVÄ LAHDEN KESKUSTAN ASUKAS

Olen ehdolla kuntavaaleissa – ja tarvitsemme Sinun ääntäsi näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Haluan vaikuttaa asioihin yhteistyössä
muiden kanssa, asialinjalla.  Käytä ääntäsi!
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WWW.PEKKAKOMU.FI
LUE LISÄÄ:



kaupunginvaltuutettu 2008-
 kaupunginhallituksen jäsen 2017-
 SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja 2019-
 kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2017-2019
 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokouksen vpj. 2019-
 teknisen ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja 2012-2017
 Ammatti: liiketoimintakehittäjä, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

PEKKA KOMU

KUUNTELE LAHTI-PUHETTA PODCASTIA

Olen tehnyt koronakevään aikana podcastia Lahdesta, arvokkaasta kotikaupungista.
Lahti-puhetta -sarjassa käsittelemme lahtelaisuutta, kaupungin ongelmia ja
mahdollisuuksia. Pureudumme vieraiden kanssa näihin kysymyksiin ja haemme yhdessä
ratkaisuja siihen, miten Lahdesta tulee entistäkin parempi kaupunki.Kuuntele Lahti-
puhetta -podcastia Spotifysta, Youtubesta tai muilta yleisiltä alustoilta.

osa 1: miten lisää elinvoimaa Lahteen? Vieraana Lahden entinen kaupunginjohtaja Kari Salmi.
osa 2: mitä on lahtelaisuus? Vieraana dj, toimittaja ja kaupunginvaltuutettu Tapani Ripatti.
osa 3: kuluneen valtuustokauden arviointia. Vieraana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén.
osa 4: haastajana Jussi Eerikäinen. Hämeen Kauppakamarin toimitusjohtaja haastaa allekirjoittanutta
osa 5: miten Lahden keskustaa pitäisi kehittää? Vieraana Lahti City ry:n toiminnanjohtaja Pipsa Wirtanen
osa 6: mistä ratkaisu Lahden päihdeongelmaan? Keskustelemassa lääkäri Janne Virtanen ja sairaanhoitaja Ville Kirkonpelto.
osa 7: live-lähetys: miten Lahtea tulisi kehittää? Vieraana entinen valtuustoryhmän pj. Kari Hyytiä
osa 8: miksi sivistyksestä aina leikataan? Juttelemassa sivistyslautakunnan jäsen Kimi Uosukainen.

TÄHÄN MENNESSÄ JULKAISTUT JAKSOT

Olen Pekka Komu, 39v, demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen  
 ja ammatiltani liiketoimintakehittäjä.

Olen saanut kehittää Lahtea 12 vuotta vastuullisissa luottamustehtävissä niin kaupungin-
valtuustossa kuin lautakunnan, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmän johdossa.

Tuona aikana on saatu monta tärkeää asiaa läpi ja kehitetty kaupunkia: Lahti on saanut oman
yliopiston, lasten ja nuorten palveluita vahvistettu ja eteläinen kehätie on valmistunut. 
 Lahdesta on tullut myös Euroopan ympäristöpääkaupunki.

Pekka Komu - kaupunginvaltuutettu

www.pekkakomu.fi

Spotify: Lahti-puhetta

@PekkaKomu

@Pekka_Komu

Vielä on kuitenkin paljon parannettavaa: Lahdessa on korkea työttömyys ja moni  nuori perii
elämäänsä vaikeat lähtökohdat. Työttömyyteen ja päihdeongelmiin on puututtava vahvasti.
Lahdessa on valtavasti potentiaalia. Lahdella on kaikki mahdollisuudet houkutella lisää
asukkaita ja yrityksiä – ja olla viihtyisämpi ja vetovoimaisempi kaupunki.

Tehdään yhdessä Lahdesta vieläkin parempi kaupunki!


