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Sisällys

V uodenvaihde toi mukanaan 
merkittävän muutoksen useim-
mille Suomen kunnille, kun hy-

vinvointialueet aloittivat toimintansa. 
Lahdessa uutta kuntamallia harjoitel-
tiin jo viisi vuotta Päijät-Hämeen hy-
vinvointikuntayhtymän muodossa. 
Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituk-
sen toimintaan muutos on käytännön 
työn kannalta pieni, mutta periaat-
teessa suuri; Kaupunkiympäristön toi-
mialan painoarvo hyvinvoinnin tuotta-
jana kasvaa.

Lahden strategia tähtää asukkaiden 
hyvinvointiin ja siinä on paljon tavoit-
teita, joita voidaan kaupunkisuunnit-
telun keinoin edistää. Voimme edistää 
hiilineutraalia rakentamista ja kier-
totaloutta esimerkiksi tonttien esira-
kentamisessa. Suuntaamme rakenta-
mista kestävän kaupunkirakenteen 
vyöhykkeille. Suurin osa vuoden 2023 
asemakaavatöistä sijoittuukin jo ra-
kennettuihin ympäristöihin tai niiden 
välittömään läheisyyteen. 

Mahdollistamme uusia yritysinves-
tointeja kaavoittamalla elinkeinoelä-
män tontteja vetovoimaisiin sijainteihin 
ja vastaamalla nykyisten yritysten uu-
siin tarpeisiin. Elävöitämme keskustaa 
kaavoittamalla sinne uusia asuntoja, ja 
parannamme keskustan viihtyisyyttä 
katu- ja vihersuunnittelulla. Pohdimme 
myös yhdessä asukkaiden ja toimijoi-
den kanssa, millaisena haluamme näh-
dä Lahden keskustan tulevaisuuden, 
kun laadimme keskustavisiota 2040. 
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- Hiilineutraalius
- Kiertotalous
- Yritysten ja työpaikkojen  
 määrän kasvu
- Väestönkasvutavoite  
 0,5 % vuosittain
- Viihtyisä keskusta
- Rakentamisen ohjaaminen  
 kestävän kaupunkirakenteen  
 vyöhykkeille
- Lähiluonnon virkistyskäyttö
- Osallisuus
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Kaupunginarkkitehti Johanna  
Palomäki kutsuu lahtelaiset mukaan  
keskustan kehittämiseen

Oma koti Villähteeltä toteutti  
Haapalaisen perheen kaikki  
asumistoiveet

Viime vuonna julkaistun Lahden 
uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjel-
man Apolin mukaan hyvä ympäris-
tö luo hyvinvointia. Fyysinen ympäris-
tö vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen 
ja siihen, ovatko kestävät ja terveelli-
set arjen valinnat mahdollisia. Me kau-
punkisuunnittelussa näemme itsemme 
hyvinvointityöntekijöinä, kun kaavoil-
la sekä katu- ja puistosuunnitelmilla 
pyrimme luomaan viihtyisää, turvallis-
ta ja houkuttelevaa ympäristöä lahte-
laisille. Haluamme tehdä kaupunkia, 
jossa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten 
arki sujuu, yritykset löytävät mahdol-
lisuuksia toimia – unohtamatta luon-
nonympäristön vaikutusta terveyteen 
ja hyvinvointiin.

Osallistu varhain ja vaikuta!
Kädessäsi oleva kaavoituskatsaus kertoo 
vireillä olevista ja lähiaikoina käynnisty-
vistä kaavatöistä sekä muista suunnitte-
lun kohteista. Kannattaa seurata hank-
keiden etenemistä ja osallistua mukaan 
suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. 

Lahti.fi/kaavoitus-verkkosivuilta 
löytyy kustakin ajankohtaisesta kaavas-
ta tarkempaa tietoa. Maankäytön asi-
antuntijat järjestävät tänäkin vuonna 
lukuisia tilaisuuksia ja muita osallistu-
mismahdollisuuksia. 

Kaupunkiympäristö on jatkuvassa 
muutoksessa. Parempi tulevaisuus teh-
dään yhdessä – tervetuloa mukaan!

Lahden kaupunkisuunnittelu

JOHDANTO

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/asemakaavoitus/
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Inhimillisen keskustan kehittäminen 
on yksi Lahteen työskentelemään 
palanneen Johanna Palomäen  
keskeisiä työkohteita. Kaupungin- 
arkkitehti Palomäen mukaan Lahti  
on kompakti kaupunki, jossa on 
upeat maisemat ja omaleimaista 
kaupunkiympäristöä.

K aupunkikeskustat ovat olleet mur-
roksessa jo vuosia kaupan ra-
kenteen muutosten ja korona-

pandemian vuoksi. Kaupunginarkkitehti 
Johanna Palomäki uskoo kuitenkin Lah-
den keskustan kehittämisen lähtökohtien 
olevan kohtuulliset. Keskusta on selvinnyt 
vaikeista koronavuosista kohtuullisen hy-
vin ja palvelut ovat säilyneet monipuolisi-
na. Espoosta Lahteen vuonna 2022 työs-
kentelemään siirtynyt Palomäki arvelee, 
että keskustojen luonne jatkaa muuttu-
mistaan.

- Mikä on kivijalkakauppojen tulevai-
suus, sitä on vielä vaikea sanoa, mutta ih-
misten tarve kohdata ei ole mihinkään 
häviämässä. Olen kuullut puhuttavan glo-
balisaation lopusta ja lähipalveluiden pa-
luusta. Minkälaisia toimintoja ja tiloja kes-
kustoihin tarvitaan tulevaisuudessa, jotta 
ihmiset voisivat siellä viihtyä ja oleskella 
yhdessä? 

Tulevaisuuden keskusta  
luodaan yhdessä  

kaupunkilaisten kanssa
Kaupungin keinoja keskustan elävöit-

tämiseen ovat esimerkiksi katujen ja jul-
kisten tilojen kehittäminen, sekä uusien  
asuntojen kaavoittaminen. Palomäen  
toiveissa onkin saada keskustaan lisää 
asukkaita. 

- Lahden keskusta elää jo nyt ympäri 
vuorokauden, sillä meillä asutaan aivan  
torin laidalla. Keskusta on koti yli 12 000 
lahtelaiselle ja uudet asukkaat auttavat 
keskustan palveluita pysymään monipuoli-
sina, Palomäki toteaa.

Keskustan kadut ja infrastruktuuri  
vaativat väistämättä remontteja tulevina  
vuosina. Palomäen mielestä ensin pitäisi  
kuitenkin luoda yhteinen näkemys siitä, 
mihin suuntaan haluamme Lahden  
keskustaa kehittää. Tämän vuoden aikana 
laaditaan Keskustavisio 2040, jossa  
paneudutaan siihen, millainen Lahden 
keskustan tulisi tulevaisuudessa olla.  
Työhön liittyvät muun muassa torin, ra-
danvarren ja urheilukeskuksen alueen 
suunnitelmat. Palomäki toivoo, että keskus-
taa kehitettäisiin ihmislähtöisesti ja vuoro-
vaikutuksessa lahtelaisten kanssa, koska 
keskusta on kaikkien yhteinen paikka. 

- Meillä on yleistä tietoa, millaista on 
houkutteleva, viihtyisä ja turvallinen kes-
kustaympäristö, mutta kaipaamme suun-
nittelun tueksi paikallistietoa asukkailta,  

yrittäjiltä, työntekijöiltä ja matkailijoilta. 
Keskusta näyttäytyy eri ihmisille erilaisena.

Lahden keskustalla on  
monta valttikorttia
Lahden keskustan vetovoimaa vahvistaa 
sen asema maakunnan keskuksena. Suun-
nittelua helpottaa myös se, että Lahdessa 
on vain yksi ydinkeskusta, johon panostaa. 

- Toisaalta erityisesti kesäisin myös sa-
tama on osa keskustan kokonaisuutta. Kä-
velyreittejä kehittämällä keskustaa ja sa-
tamaa voidaan sitoa entistä paremmin 
yhteen. Pikku-Vesijärvelle on tänä vuonna 
suunnitteilla uusia toimintoja ja ajanvietto-
tapoja, jotka vahvistaisivat näiden kahden 
alueen yhteyttä, Palomäki kuvailee.

Kaupunginarkkitehdin mukaan keskus-
tan suunnittelussa kaupunkivihreällä tuli-
si olla entistä keskeisempi rooli. Luonteen-
omaista Lahden keskustalle on nyt lyhyt 
matka hyvin laadukkaille virkistysalueille. 
Tämän lisäksi kaupunkivihreää voisi mer-
kittävästi lisätä rakennettuun ympäristöön. 
- Ihmisen kokoiset kaupunkitilat, joissa on 
kauniita rakennuksia, turvalliset liikennejär-
jestelyt, kunnon katupuita, hyvä valaistus 
ja riittävästi penkkejä houkuttelevat var-
masti ihmisiä tulevaisuudessakin asumaan 
ja viihtymään keskustassa ja luomaan mo-
nenlaisia toimintoja ja tapahtumia.

Toivon lahtelaisia  
mukaan luomaan  
yhteistä tulevaisuuden 
keskustaa, sanoo  
kaupunginarkkitehti 
Johanna Palomäki. 

Johanna Palomäki,  
kaupunginarkkitehti

• Kotoisin Oulusta, valmistui  
Oulun yliopistosta arkkitehdiksi 
vuonna 2000
• Lahteen kaavoitusarkkitehdiksi 
vuonna 2005
• Lahden yleiskaava- 
arkkitehtina 2009–2018
• Espoon kaupungin  
yleiskaavoituksen suunnittelu- 
päällikkönä 2019–2022
• Lahden kaupunginarkkitehtina 
vuodesta 2022

Tehtävänäni on johtaa Lahden  
asemakaavoitusta ja muun muassa  
edistää Lahden arkkitehtuuri- 
poliittista ohjelmaa. Tärkeitä asioita 
minulle ovat muun muassa  
osallisuus, lapsiystävällisyys ja  
ihmisten kaupungin suunnittelu.
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Launeen keskuspuiston yleissuunnit-
telu on käynnistynyt. Suunnittelun 
keskeisimpiä tavoitteita on parantaa 

alueen käytäväverkostoa ja opastusta, sekä 
laajentaa ja monipuolistaa arboretumia, eli 
puulajipuistoa. 

Perhepuistosta entistä  
elämyksellisempi
Keskuspuistosta löytyvästä perhepuistosta 
halutaan tehdä entistä elämyksellisempi, 
esteettömämpi ja kaikkia ikäryhmiä palve-
leva alue. Perhepuiston liikennekaupungin 
ja vesileikkialueen kunnostuksen suunnit-
telu on osa yleissuunnitelmaa. Kehittämäl-
lä perhepuiston palveluita taataan se, että 
alue säilyy vetovoimaisena kohteena myös 

Launeen keskuspuistoa suunnitellaan 
entistä monipuolisemmaksi

L ahden viheralueohjelman päivitys käynnistyi loppu-
vuodesta 2022. Viheralueohjelma koskee kaupungin 
omistamia viheralueita, joita ovat rakennetut viher- 

alueet, metsät, luonnonsuojelualueet, sekä vesistöt ja  
rannat. Viheralueohjelman tarkoituksena on määrittää  
pitkän tähtäimen tavoitteet ja toimenpiteet viheralueiden 
suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpidolle.

Lahden nykyinen viheralueohjelma on laadittu vuosi-
kymmen sitten vuosille 2013–2025, jonka jälkeen Lahden 

viheralueiden määrä on 
kasvanut kuntaliitoksen 
myötä huomattavasti. 
Myös viheralalla tapah-
tuneet kunnossapito-
luokitukset ovat muut-
tuneet, ja tarve on nyt 
päivittää ohjelma vas-
taamaan nykyisiä käy-
täntöjä.

Päivitettävässä vi-
heralueohjelmassa huo-
mioidaan kaupungin 
ympäristötavoitteet 
ja hyödynnetään uut-
ta tietoa, jota on saa-
tu käyttöön liittyen esi-

merkiksi hiilensidontaan, kiertotalouteen sekä luonnon 
monimuotoisuusarvojen ja lahopuun määrän merkityk-
seen. Luonnon terveysvaikutusten merkitys, sekä lähivihre-
än määrä, saavutettavuus ja laatu ovat teemoja, jotka huo-
mioidaan tavoitteissa ja toimenpide-ehdotuksissa.

Viheralueohjelmaa tehdään kaupungin omana työnä 
vuoden 2023 aikana ja se tulee hyväksymiskäsittelyyn ar-
violta alkuvuodesta 2024. Työn aikana järjestetään asuk-
kaille mahdollisuus osallistua ohjelman kommentointiin.

Viheralueohjelman päivitys huomioi 
kaupungin ympäristötavoitteet

Viheralue- 
ohjelmassa  
tunnistetaan  
Lahden  
viheralueiden  
vahvuudet ja  
kehittämistarpeet 
sekä määritellään 
pitkän tähtäimen 
tavoitteet  
suunnittelulle. 

Lahden ulkopuolella asuville ja pysyy  
yhtenä Lahden nähtävyytenä.

Keskuspuistossa halutaan tukea arki- 
liikuntaa lisäämällä kuntoilumahdollisuuksia 
reittien varsille. Lisäksi parannetaan koira-
aitauksen viihtyisyyttä sekä kohennetaan 
skeittipaikan tasoa. 

Luonnon monimuotoisuudesta  
pidetään huolta
Luonnon monimuotoisuutta lisätään  
niittymäisillä alueilla, kosteikoilla ja  
monipuolistamalla kasvivalikoimaa.  
Luontokadon estäminen on osa kaupungin 
strategiaa ja sitä toteutetaan myös muilla 
Lahden viheralueilla niittykokeiluin, tuo-
malla puistoihin lahopuita ja muuttamalla 

nurmikoita niityiksi. Puistolle tavoitellaan 
kansainvälistä Green Flag -tunnustusta, 
jonka arvioinnin tekee kansainvälinen  
arviointiraati. Lahden viheralueista  
ainoastaan Pikku-Vesijärven puistolle on 
myönnetty tunnustus. 

Asukkaat on otettu aktiivisesti mukaan 
puiston kehittämiseen. Vuonna 2022 asuk-
kaiden ideoita on kerätty karttakyselyllä ja 
puistossa pop up -pisteellä. Keskuspuiston 
yleissuunnittelussa otetaan eri käyttäjä-
ryhmät huomioon ja asukkaat toivotetaan 
lämpimästi tervetulleeksi osallistumaan 
suunnitteluun. 

Seuraa suunnittelun etenemistä ja  
mahdollisuuksia osallistua verkossa  
osoitteessa lahti.fi/keskuspuisto.

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/viheralueiden-suunnittelu/tyoohjelma/keskuspuisto/
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Hennalan alueen katuverkoston  
saneeraus on valmistunut. Puna- 
tiilikasarmien ympäristöstä löyty-

vät nyt myös aiemmin puuttuneet jalka-
käytävät, pyörätiet ja suojatiet. Samalla 
alueelle rakennettiin uusia katuja ja vesi-
huolto-, sähkö- ja tietoliikenneverkostoja.

Hennalan vanhalle varuskunta-alueelle  
pääsee nyt autolla uuden liikenneympyrän  
kautta suoraan Helsingintieltä ja etelän 
suunnasta Ulaaninkadun kautta. Jalankulki-
joille ja pyöräilijöille valmistui uusi turvalli-
nen alikulku Helsingintien ali. 

Punatiili saa seurakseen uutta vihreää
Hennalaan on valmistumassa myös uusi  
leikkialue, Lääkintälotanpuisto. Sen raken-
taminen aloitettiin viime vuonna ja koko  
puisto saadaan käyttöön tänä vuonna. 
Puistoon tulee seikkailullista ja luonnon-

Hennalan vanha  
varuskunta-alue  
sai jalkakäytävät

läheistä tekemistä isoille ja pienille, muun 
muassa vauhdikasta keinumista, kiipeilyä 
ja trampoliini.

Vuonna 2023 alueen suunnittelu jatkuu 
eteläosassa olevassa Itsenäisyydenpuis-
tossa, jossa on Suomen 50- ja 100-vuotis- 
juhlavuosina istutettuja puita. Puistoa 
suunnitellaan puut säästäen ja harvennuk-
set tehdään puistomaisuus säilyttäen.  
Alueen viihtyisyyttä lisätään suunnittele-
malla alueelle kävelyreitti ja hulevesialtaita.

Hennalan muuttuminen varuskunta-
alueesta asumisen ja työpaikkojen käyt-
töön osaksi kaupunkia on vielä käynnissä.  
Saneeraustyöt ovat meneillään useassa  
rakennuksessa ja uudisrakentamista on 
tulossa alueen eteläosaan. Kaupunki on 
päättänyt käynnistää päiväkodin suunnit-
telun sille varatulle tontille Upseerikerhon 
naapuriin.
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Vuonna 2023 alueen 
suunnittelu jatkuu  
eteläosassa olevassa  
Itsenäisyyden- 
puistossa, jossa on  
Suomen 50- ja 100- 
vuotisjuhlavuosina  
istutettuja puita. 

N iemen ranta on muuttumassa  
asumisen ja virkistyksen alueeksi, 
johon Vesijärvi, pienvenesatama  

ja tuleva rantaraitti tuovat oman lisänsä.  
Viimeisetkin palaset Vesijärven ranta-
aluetta muuttuvat teollisuusalueesta  
asumiselle ja virkistykselle.

Asemakaavoitus alkaa Polttimon  
korkean siilon ympäristöstä
Nykyisellä Polttimon ja UPM:n tehdas- 
alueella järjestettiin viime vuonna idea- 
kilpailu arkkitehtuurikilpailuna. Palkittujen  
töiden pohjalta valmistellaan nyt koko  
alueen yleissuunnitelmaa ja ensimmäisen 
osa-alueen asemakaavaa. Alue vapautuu  
teollisuudelta vaiheittain seuraavien 10–15 

Niemen ranta-alue  
ideakilpailusta kaavoitukseen

Lue lisää ja selaa  
ideakilpailun  
ehdotuksia:  
lahti.fi/niemenkilpailu

Ideakilpailun voittajaryhmän työ ”Tukki, hiiva ja mallas”.  
Tekijänä Sitowise Oy ja Lindroos Architects Oy. 

vuoden aikana. Ensimmäisessä vaiheessa 
asemakaava laaditaan Polttimon korkean 
siilorakennuksen ympäristöön, josta  
Viking Malt alkaa siirtää mallastamon  
toimintoja Pippo-Kujalan teollisuusalueelle  
valmistuvaan uudisrakennukseen tämän 
vuoden aikana.

Rantaraitti tulee yhdistämään alueen
Asumisen lisäksi uudelle alueelle  
tutkitaan lähikaupan, sekä muiden  
pienimuotoisten palvelujen sijoittamista.  
Rantaan suunnitellaan rantaraitti nykyisen 
jatkoksi. Tulevaisuudessa ulkoilijat pääsevät 
raittia pitkin Teivaan satamasta aina  
Mukkulaan saakka. Alueen rakentamisen 
suunnitellaan alkavan rantaraitista.

Uuden alueen vierestä löytyvä Niemen 
satama on myös suunnittelun ja rakenta-
misen kohteena nyt ja tulevina vuosina.  
Sataman yleissuunnitelman ja viime vuonna  
hyväksytyn asemakaavan mukaisesti  
toiminnat siellä säilyvät pääosin ennallaan, 
mutta aluetta parannetaan ja laitureita 
kunnostetaan. Mainitulle rantaraitille sekä 
muulle virkistykselle tehdään myös tilaa.

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/uudistuva-lahti/niemi/ideakilpailu-niemen-ranta-alue/
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L ahdessa yleiskaavaa ja kestävää 
kaupunkiliikkumisen ohjelmaa 
laaditaan samassa prosessissa, 

jota kutsutaan nimellä Lahden suun-
ta. Jatkuva työ etenee neljän vuoden 
sykleissä valtuustokausittain. Lahden 
suunta -työ 2021–2025 on nyt luonnos-
vaiheessa. Tavoitteena on saada luon-
nosratkaisut ja aineistot nähtäville en-
nen kesälomia.

Lahden suunta -työn tavoitteet 
edistävät kaupungin strategian mu-
kaisesti kestävästi elinvoimaista, hy-
vinvoivaa ja uudistuvaa kaupunkia 
kaupunkisuunnittelun keinoin. Tunnis-
tamalla kaupunkirakenteesta liikkumis-
vyöhykkeitä ja alakeskuksia voidaan 
asettaa tavoitteita kestävälle täyden-
nysrakentamiselle ja vahvistaa lähipal-
veluita ja joukkoliikennettä. Kaupun-
kipientaloilla voidaan sopivilla alueilla 
monipuolistaa asuntokantaa ja lisätä 
kaupungin vetovoimaa. 

Laadukas suunnittelu  
pohjautuu aina tietoon
Luonnosvaiheen aikana on laadittu 
useita selvityksiä, joiden tarjoamaa tie-
topohjaa on vielä syvennetty yhdessä 
asukkaiden ja toimijoiden kanssa.  Uut-
ta tietoa on tuotettu tavoitteiden tee-
moista mm. elinkeinoelämän tulevai-
suuden näkymistä ja tarpeista, kävelyn 
laatureiteistä, paikallisista maisemista, 

Suuntana kestävä ja  
hyvinvoiva Lahti

arvokkaista luontotyypeistä, kaupun-
kipientaloista, sähköisestä liikenteestä 
ja kaupunkilogistiikasta. Seudullises-
ti on selvitetty esimerkiksi raidelii-
kenteen mahdollisuuksia ja pyöräilyn 
pää- ja aluereittejä. 

Kiertotalous on kestävän  
kaupungin kivijalka
Tällä kierroksella on syvennytty  
pohtimaan, kuinka kiertotaloutta  
voidaan parhaiten edistää yleis- 
kaavatasolla. Kaavaluonnosratkaisut 
keskittyvät edistämään maa- ja kivi-
ainesten hyötykäyttöä maarakenta-
misessa sekä mahdollistamaan  
uusiutuvan energian hankkeita. 

Kestävä liikkuminen  
hyvinvoinnin ja ilmaston asialla
Kestävän kaupunkiliikkumisen  
ohjelma edistää osaltaan Lahden 
hiilineutraalisuustavoitteen toteu-
tumista. Kestävän liikkumisen edis-
täminen on myös työtä kaupunki-
laisten terveyden ja hyvinvoinnin 
puolesta. Ohjelmassa edistetään 
koululaisten ja työmatkaliikkujien  
kestävää liikkumista sekä joukko- 
liikenteen kehittämistä. Uusina  
toimenpiteinä ohjelmassa on mm. 
esteettömän ja viihtyisän kävely-
ympäristön parantaminen sekä  
sähköisen liikenteen kehittäminen. 

Lahden yleiskaava 2030  
(Y-203) sai lainvoiman  
joulukuussa 2022

Lahdessa on nyt voimassa  
koko kaupungin kattava  
oikeusvaikutteinen yleiskaava,  
kun valtuustokaudella  
2017–2020 laadittu Lahden  
yleiskaava 2030 (Y-203)  
sai lainvoiman 2.12.2022.  
Samalla se kumosi kokonaan  
tai osittain vanhoja  
osayleiskaavoja.

Tutustu  
luonnokseen  
ja kerro mieli- 
piteesi kevään  
2023 asukas- 
tilaisuuksissa  
9.5 ja 11.5. 

Lue lisää  
osoitteessa:  
lahti.fi/ 
lahdensuunta

L ahden kaupunki valmistelee parhaillaan luon-
nonsuojeluohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on 
määrittää kaupungin omistamille alueille uudet 

tulevat luonnonsuojelualueet ja kohteiden suojelujär-
jestys vuosille 2023–2030. Luonnonsuojeluohjelman 
laatiminen perustuu vuonna 2018 hyväksyttyyn ym-
päristöohjelmaan, jossa on asetettu viiden prosentin 
suojelutavoite kaupungin kokonaispinta-alasta vuo-
teen 2030 mennessä. 

Paljon on vielä tehtävää, sillä tällä hetkellä Lahden 
luonnonsuojelualueiden osuus kaupungin kokonais-
pinta-alasta on vain 1,95 %. Viiden prosentin suojelu-
tavoite on haastava toteuttaa pelkästään kaupungin 
omistamia alueita suojelemalla. Kaupunki kannustaa-
kin myös yksityisiä tahoja ja valtiota suojelutalkoisiin, 
jotta tavoitteeseen päästään!

Luonnonsuojeluohjelma on tarkoitus viedä pää-
töksentekoon tämän vuoden aikana. Ohjelmasta jär-
jestetään yleisötilaisuus keväällä 2023. 

LISÄTIETOJA 

Mia Honkanen
luonnonsuojeluvalvoja
mia.honkanen@lahti.fi 
050 559 4053

Kaupungille  
uusi luonnon- 
suojeluohjelma

Terveiset Päijät-
Hämeen liitosta

L ahden kaupunkiseutusuunnitelman (KSS) laatiminen  
on edennyt ehdotusvaiheeseen ja se tulee nähtäville 
keväällä 2023. 

Väestön ja työpaikkojen kasvuun varaudutaan suunnitelmassa  
yhdyskuntarakennetta tiivistämällä ja tukeutumalla joukko- 
liikenteeseen MAL-tavoitteiden mukaisesti. KSS on yhteinen  
visiomme Lahden kaupunkiseudun kehittämiselle, jonka 
suunnittelussa onnistuimme edistämään seudullista ajattelua 
sekä kuntien ja Päijät-Hämeen liiton välistä yhteistyötä.

Tutustu Lahden kaupunkiseutusuunnitelman aineistoihin 
täältä: paijat-hame.fi/alueidenkaytto-ja-liikenne

Ajankohtaista  
maakuntakaavasta
Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi jätteenkäsittelyalueen 
vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskevat valitukset 
joulukuussa 2022, mutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen  
on jätetty jatkovalituslupahakemus. Seudullisen kiertotalous-
alueen tarkempia suunnitelmia ja toteuttamista joudutaan 
siis edelleen odottamaan.

Kokonaismaakuntakaava on tarkoitus käynnistää 
 vuoden 2023 loppupuolella ja sen selvitysten laatiminen  
on aloitettu. Tuulivoimaselvitys on valmistunut ja kulttuuri- 
ympäristöselvitys on käynnissä. Muista selvitystarpeista 
keskustellaan kaavan aloitusvaiheessa. 

Kutsun teidät mukaan seudun suunnitteluun!

LISÄTIETOJA 

Niina Ahlfors
aluesuunnittelujohtaja, Päijät-Hämeen liitto
niina.ahlfors@paijat-hame.fi 
040 531 7628
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K ariston tiivis ja matala kaupungin-
osa on kasvanut tasaisesti 2000- 
luvun ajan. Suosittuun pien- ja rivi-

talovaltaiseen kaupunginosaan onkin kaa-
voitettu uusi asuinalue tasaisesti muutaman  
vuoden välein. Viimeisimmät uudet pien- 

Kariston 
asuinalue  
laajenee 
kohti itää

taloalueet ovat sijoittuneet Kankaanpään-
kadun varteen Purolaakson ja Kariston- 
selän alueille. Samalla myös Kariston  
keskusta on jatkuvasti tiivistynyt ja  
erityisesti Korennonvirran ympäröivän  
Perhossaaren rakentaminen on edennyt.  
Perhossaaren tonteista onkin rakennettu 
jo puolet.

Asemakaava Karistonmäen  
laelle ja länsirinteeseen
Seuraavaksi Karisto jatkaa laajenemistaan 
kohti itää Karistonkadun suuntaisesti.  
Samalla myös kauan kaivatulle Kariston  
lähikaupalle tutkitaan parhaillaan sijaintia. 
Nyt kaavoitettava asuinalue sijoittuu  
Karistonmäen laelle ja sen länsirinteeseen, 
jonne tontteja on jo pitkään kysytty.  
Mäen laelle ja etenkin länteen avautuville 
näköalapaikoille sijoittuu pientalotontteja 

noin 30–40 kappaletta. Myös nykyisen  
Monosentien varteen Karistonmäen  
länsirinteeseen ja Korennonvirran puolelle  
kaavoitetaan pien- ja rivitaloja. Asema-
kaava valmistuu, kun itäisen Kariston  
alueen päivitetty luontoselvitys saadaan 
viimeisteltyä.

Kaavarunko on pidemmän  
ajan kehityssuunnitelma
Kariston kaupunginosa on viimeisten  
parinkymmenen vuoden ajan kasvanut 
2000-luvun alussa tehdyn kokonaissuunni-
telman mukaisesti – tällaista laajempaa  
kokonaissuunnitelmaa kutsutaan kaava-
rungoksi. Karistosta on vanhan kaavarungon 
mukaisesti rakentunut noin puolet. Nyt on 
tullut aika tarkentaa ja päivittää 20 vuoden 
ikäistä kaavarunkoa uuden Karistonmäelle 
tehtävän asemakaavan yhteydessä.

L ahti haluaa olla kestävästi elin-
voimainen. Kaupunkisuunnittelun 
kannalta se tarkoittaa, että mah-

dollistamme kilpailukykyisen liiketoi-
mintaympäristön tarjoamalla erilaisil-
le yrityksille uusia tontteja 20 hehtaaria 
vuodessa. Kaupunkisuunnittelun kei-
noin ei synnytetä yhtäkään työpaikkaa 
Lahteen, mutta kaavoituksella luomme 
mahdollisuuksia uusille investoinneille 
ja lahtelaisten yritysten kasvulle.

Yleiskaavoituksessa tunnistetaan 
tulevaisuuden tarpeita sekä etsitään 
houkuttelevia ja liikenteellisesti toimivia 
sijainteja. Sen jälkeen suunnittelua tar-
kennetaan asemakaavoituksella. Tärke-
ää on myös palvella nykyisiä yrityksiä 
niiden tulevaisuuden suunnitelmien to-
teuttamisessa. 

Kestävää  
elinkeinoelämää  
kaavoittamassa

Viime vuosikymmenten il-
miö on ollut, että varsinkin isot 
yritykset ovat siirtyneet asuinra-
kentamisen tieltä kaupungin ytimes-
tä kauemmas. Tässä muutoksessa on 
tärkeää, että autamme yrityksiä löytä-
mään korvaavan sijainnin toisaalta Lah-
desta. Onnistunut esimerkki tästä on 
Niemen alueen muutos, jonka myötä 
alueen yrityksiä on siirtymässä Pippo-
Kujalan alueelle.

Emme vielä tiedä, millaisia toimitilo-
ja yritykset tulevaisuudessa tarvitsevat, 
tai millaiseksi työn ja tuotannon luon-
ne muuttuu. Kuormitamme maapallon 
kantokykyä aina, kun kaavoitamme ra-
kentamattomia alueita. Uusia elinkeino-
elämän alueita kaavoitettaessa onkin 
tärkeää kiinnittää huomiota alueiden 

joustavuuteen ja muunneltavuuteen, 
jotta maankäyttö olisi mahdollisimman 
kestävää.  Meidän tulee huolehtia sii-
tä, että sijainnit ovat tulevaisuudessakin 
houkuttelevia ja että alueet ja raken-
nettava infrastruktuuri ja toimitilat tai-
puvat moneen käyttöön.
Kaavoitetut alueet eivät aina toteu-
du heti ja asukkaat saattavat havahtua 
elinkeinoelämän tonttivarauksiin vas-
ta rakennushankkeiden käynnistyes-
sä tontilla. Tulevaisuudensuunnitelmiin 
kannattaakin tutustua Lahden kartta-
palvelussa, josta löytyvät yleis- ja ase-
makaavat sekä työohjelman kohteet 
omilta tasoiltaan.

Kaupungin strategia:  
Kestävästi elinvoimainen

Suomen johtava ympäristökaupunki 
hyödyntää edelläkävijän potentiaa-
linsa ja tarjoaa yrityksille sekä asuk-
kaille kestävän kaupunkirakenteen 
ja kilpailukykyisen liiketoimintaym-
päristön. Houkuttelemme uusia yri-
tyksiä Lahden alueelle ketterällä ja 
monipuolisella kaavoituksella, lupa-
palveluja sujuvoittamalla sekä seu-
dullisella yhteistyöllä.
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Kisapuiston 
uudistaminen 
etenee

Kisapuiston alueen uudistamissuunnitelma 
sisältää täysikokoisen hiekkatekonurmipin-
taisen kentän ja tekojääradan rakentamisen 

sekä jalkapallostadionin alueen uudistamisen.
Entisen pesäpallokentän alueelle suunnitellun 

täysikokoisen hiekkatekonurmipintaisen kentän ja 
tekojääradan rakentaminen on käynnistynyt viime 
vuonna ja on edelleen käynnissä. Viime vuonna 
kentälle tuotiin kylmäkonekontti, joka on tarkoitus  
saada kevään aikana käyttökuntoon. Keväällä 
myös tekonurmikenttä viimeistellään pelikuntoon. 
Kentän viereen Kariniemenkadun puolelle raken-
netaan ulkokuntoilualue kuntovälineineen. Pesä-
pallokentän ja ulkokuntoilualueen valaistuksen  
rakentamisen yhteydessä uusitaan myös viereisen  
harjoituskentän vanhat valaisimet. Lisäksi alueen 
huoltoteitä parannetaan.

Työt valmistuvat kesäkuun alkuun mennessä  
ja tekojäärata on käytössä ensi talvena. Uuden 
pääkatsomon rakentaminen aloitetaan kesällä 
2023. Pääkatsomorakennus toteutetaan kolme- 
kerroksisena rakennuksena, jonka yleisökapasi-
teetti on noin 2 000 istumapaikkaa.

L ahden Mankeli-kaupunki- 
pyörät tulivat kaikkien 
lahtelaisten käytettäväksi 

ensi kertaa viime kesänä. Sähkö- 
avusteiset pyörät ovat suosittu 
menopeli: kauden 2022 aikana  
matkoja tehtiin yli 110 000 
kappaletta. Käyttäjiä kaudella 
2022 oli noin 7 000.
Sähköavusteisten Mankeli-
pyörien määrä tuplaantuu ja 
jatkossa pyöriä liikenteessä on 
500 kappaletta. Myös asemien 
määrä lähes tuplaantuu.

Uusien asemien paikkaa  
on suunniteltu yhdessä asuk- 
kaiden kanssa. Joulukuussa 
2022 auki olleeseen kartta- 
kyselyyn vastasi 1 500 ihmistä 
ja merkitsi lähes 3 000 ehdo-
tusta uudeksi Mankeli-aseman 
sijainniksi. 

Kevään Mankeli-kausi käyn-
nistyy 17.4. ja se jatkuu marras- 

kuun puoliväliin. Jatkossa  
matkan voi maksaa kausi-  
tai päivälipun lisäksi minuutti- 
veloituksella. Yrityksille on  
tarjolla myös mahdollisuus  
ostaa kausilippuja laskutuksella.

LISÄTIETOJA 
lahti.fi/mankeli

Mankeleiden 
määrä kasvaa

Kauden  
2023 hinnasto

Minuuttihinta  
10 snt/min 

Päivä 5 € 

Viikko 10 € 

Kuukausi 20 € 

3 kuukautta 40 € 

Koko kausi 60 €

P aavolan alueelle Kauppakadun ja 
Saimaankadun varsille on raken-
tumassa urbaania, tiivistä ja pai-

koin korkeaakin kaupunkirakennetta, 
joka laajentaa keskustan ydinaluetta 
kohti itää ja pohjoista. Paavolan alue 
on radanvarren alueen ohella merkit-
tävin uutta rakentamista mahdollistava 
kehitysalue Lahden keskustan lähei-
syydessä.

Tulevaisuudessa Paavolaan voisi si-
joittua yli 2 000 uutta asukasta. Vaikka 
uusi täydennysrakentaminen olisikin 
pääosin asumista, on palveluiden saa-
minen myös uusiin kortteleihin tärkeä 
suunnittelun tavoite. 

Entisen Anttilan paikalle, viereisil-
le tonteille Kulmakadun varressa sekä 
Iskun kortteliin Sammonkadun varres-
sa on jo asemakaavoitettu merkittävä 
määrä uutta asuin-, liike- ja toimistora-
kentamista, joista osa on korkeampia 
rakennuksia. Voimassa oleva asema-
kaava sallii kortteleihin jopa 12–18-ker-
roksisia kerrostaloja. 

Kirkkokatu 8 ja 10 sekä Sammon-
katu 8 -tonteille on tarkoitus kaavoit-
taa uutta asuinkerrostalorakentamista, 
mikä edellyttää joidenkin rakennusten 
tai rakennusosien purkamista. Kulma-
kadun eteläpuolelle tehdään asema-
kaavan muutos, jolla mahdollistetaan 
muuttuneet suunnitelmat korttelin to-
teuttamiseksi.

Paavolan 
alue nousee 
ja tiivistyy

R akokiven kulttuuripuisto toteu-
tettiin osana ympäristöministe-
riön rahoittamaa Lahden kau-

pungin lähiöohjelmaa 2020–2022. Idea 
puistoon tuli asukkailta Rakokiven 
suunnittelun yhteydessä 2016–2017 
(Uusi Kaupunki-kollektiivi). Asukkaat va-
litsivat kolmesta erilaisesta ideasuun-
nitelmaluonnoksesta suosikkinsa, jonka 
pohjalta aloitettiin puiston yleissuunnit-
telu. Myös Rakokiven koulun oppilaat 
osallistuivat puiston suunnitteluun.

Asfalttipintainen pysäköintialue 
muuttui kahdessa vuodessa kaiken-
ikäisten vehreäksi oleskelualueeksi. 
Puistosta löytyy erilaisia toimintoja kai-

Rakokiven  
kulttuuripuisto 
valmistui  
syksyllä 2022

kenikäisille, viihtyisiä istuskelualueita 
sekä tapahtuma-aukio katsomoineen. 
Kouluikäisille ja pienemmille lapsille on 
omat leikkialueensa. Ikääntyneet puo-
lestaan voivat kokeilla heille suunnat-
tua kuntoilulaitetta. Tapahtuma-aukiolla 
on kivetty shakkiruudukko, joka toimii 
myös esiintymislavana. Talvella auki-
olle voi kasata myös lunta liukumäkeä 
tai lumiveistoksia varten. Metsikön läpi 
menevä polku yhdistää puiston uuteen 
monitoimitalo Loistoon.

Metsäiseltä alueelta löytyy kunttaa, 
muuten puiston kasvillisuusalueille on 
lähinnä helppohoitoisia pensaita ja hei-
niä. Uusia puita istutettiin sopiviin paik-
koihin rajaamaan tilaa, sekä tuomaan 
puistoon vehreyttä ja varjopaikkoja. 
Puut ja pensaat myös rajaavat aluetta 
ja suojaavat liikenteeltä.

Rakokiven kulttuuripuiston avajaisia 
vietetään Nastola-päivänä 9.5.  
Pysy kuulolla!

Uusi asemakaava mahdollistaa korkeamman  
rakentamisen Paavolassa. Havainnekuva.
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Haapalaisen perhe löysi Villähteen 
Suppalasta omakotitontin, jossa  
yhdistyivät viiden hengen toiveet.  
Taloon mahtuu kaikille omat huoneet 
ja sinne saatiin maalämpö ja valo-
kuitu. Yhtä tärkeitä ovat viereisen 
metsän ladut, lähipalvelut ja hyvät 
yhteydet keskustaan.

Anniina ja Antti Haapalainen ovat 
kotoisin Joroisista, josta he opiske-
lujen jälkeen päätyivät 2011 Lah-

teen töihin. He halusivat muuttaa kylä-
mäiseen ympäristöön, josta olisi kuitenkin 
lyhyt matka palveluihin. Ensin he asuivat 
Villähteellä rivitalossa, mikä vaikutti myös 
oman talon paikkaan.

– Katselimme muualtakin tontteja,  
mutta lapset olivat jo päiväkodissa ja 
koulussa. Aikamme etsimme, kunnes  
löytyi tarpeeksi iso tontti etelään ja  
sopivasti metsän reunassa, Antti Haapa-
lainen kertoo.

Rakennuslupa-asiat sujuivat Antti  
Haapalaisen mukaan sujuvasti, samoin 
maaperätutkimukset. Tontilla ei tarvin-
nut paaluttaa tai räjäytellä kalliota, mikä 
vähensi kustannuksia. Rakentajaksi per-
he valitsi lahtelaisen Kotimestarit Oy:n, 
jonka tarjous valmistalosta oli joustavin. 
Maalaukset, siivoukset, autotalli ja piha-
työt jäivät asukkaille.

– Meille oli tärkeintä saada tontille  
mahtumaan autotalli ja varastot ja taloon 
riittävä määrä huoneita ja varaava takka  

maalämmön lisäksi, Antti Haapalainen 
sanoo.

Perheen työmaa vuonna 2019 oli ka-
dun ensimmäisiä, mutta nyt lähes kaikki  
lähitontit on jo rakennettu. Ympärille on  
rakentunut yhteisö, jossa on kolmelle lap-
sellekin kavereita. Villähde on lopullisesti 
muuttunut kotikyläksi.

– Viime kesänä kadulle tuli asvaltti  
ja alkoi näyttää valmiilta. Tänne on  
muuttanut myös yksi perhe aiemmasta 
rivitalosta.

Lapset Jussi ja Anni käyvät Erstan kou-
lua ja Juho on Erstan päiväkodissa. Myös 
leikkipuistot, ladut ja uimaranta Kymijär-
ven rannassa ovat lähellä. Välillä perhe käy 
yhdessä hiihtämässä Salpausselällä ja Hol-
lolan Heinsuolla.

Äiti Anniina on liikunnanopettaja ja kul-
kee joko autolla tai joskus polkupyörällä 
reilun kymmenen kilometrin työmatkansa. 
Antti työskentelee diplomi-insinöörinä As-
kon alueella, joten hän voi kulkea myös lin-
ja-autolla. Hyvän valokuidun ansiosta hän 

voi tehdä välillä etätöitä kotona.
– Junakin pysähtyy Villähteellä, ja tie-

dän joidenkin käyvän täältä Helsingissä 
töissä. Motarille ja mökille ja sukulaisiin Sa-
voon pääsee kätevästi.

Arjen palvelut Haapalaiset hankkivat 
pääosin Villähteeltä, jonka kaupat ja pank-
kiautomaatti riittävät hyvin. Keskustaan on 
harvemmin asiaa, lähinnä erikoisliikkeisiin.

– Ehkä jossain vaiheessa lähdemme 
viettämään aikuisten kulttuuri-iltaa, koska 
julkisella liikenteellä pääsee.

Oma koti ja  
kyläyhteisö  
Villähteellä
TEKSTI Ina Ruokolainen
KUVA Lassi Häkkinen

Leikkipuistot,  
ladut ja uimaranta  
Kymijärven  
rannassa ovat  
lähellä. 
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Tarjouskilpailutontti  
Joutjärvellä
Kaupunki myy huhtikuussa  
Huutokaupat.com sivustolla  
avoimella tarjouskilpailulla  
tontin Joutjärven kirkon läheltä  
Joutjoentien varrelta. Tontti  
sijaitsee jo rakentuneella oma-
kotialueella rajoittuen kahdelta  
sivultaan puistoon. Matkaa 
keskustaan on vajaat kolme  
kilometriä.

Asunto- 
rakentaminen 
lukuina 2022

905 
kerrostaloasuntoa1 112 81
rivitaloasuntoa

126
omakotitaloa

749
uuden asunnon rakennuslupaauutta asuntoa, joista

L ahden kaupungin monipuolisesta 
tonttitarjonnasta löydät sopivan ton-
tin oman talounelmasi toteuttami-

seen. Tänä vuonna kaupungin tavoittee-
na on luovuttaa haettavaksi noin 40 uutta 
omakotitonttia.

Uudet omakotitontit ovat haettavissa  
kahdesti vuodessa: keväällä huhtikuussa 
 ja syksyllä lokakuussa. Niille pääsee  
rakentamaan joko heti tai seuraavan  
vuoden kesäkuussa.

Lisäksi haettavissasi on noin  
90 valmista tonttia. Niitä voi hakea  
kuukausittain, ja rakentamaankin  
pääsee pääsääntöisesti heti.

Uudet huhtikuussa hakuun  
tulevat tontit sijaitsevat
• Kytölässä Löylykadun eteläpuolella
• Möysässä Joutjärven kirkon lähellä  
osoitteessa Joutjoentie 4b.
• Uudessakylässä Turranmetsän jo  
rakentuneella omakotialueella osoitteessa 
Haltiantie 18.

Varausaika tuo turvaa
Tontit luovutetaan hakemusten perusteel-
la mutta tapauskohtaisesti myös arvonta 

Tontti  
kodillesi

ja tarjouskilpailumenettelyillä, kuten 
Joutjoentien tontti tänä keväänä. En-
nen tontin luovuttamista se varataan 
sinulle puoleksi vuodeksi 450 euron 
varausmaksulla. Varausaikana voit var-
mistaa rahoituksen ja tontin sopivuu-
den vaatimuksiisi. 

Tontinkäyttösuunnitelma
Lahden kaupungin tontinluovutusme-
nettelyssä edellytetään tontinkäyttö-
suunnitelman laatimista ennen lopul-
lista tontin maanvuokrasopimuksen 
allekirjoittamista. Hyväksytty tontin-
käyttösuunnitelma liitetään myöhem-
min rakennuslupahakemukseen. 

Vuokraa tai osta omaksi
Omakotitontit vuokrataan rakenta-
mista varten, mutta rakennusprojektin 
valmistuttua voit myös ostaa tontin 
omaksi. Alueesta riippuen tonttihin-
nat ovat 11–48 euroa/m², voimassa 
31.7.2023 saakka. Myytäessä tonttien 
hintoihin tulee mukaan myös lohko-
mismaksu. Keskustan, ranta- ja eri-
tyisalueiden hajatontit hinnoitellaan 
erikseen. Tonttien vuosivuokra on viisi 
prosenttia luovutushinnasta.

Tonttitoimisto palveluksessasi
lahti.fi/tontit
teky.tonttitoimisto@lahti.fi
p. 044 416 3967
p. 044 416 3965

L ahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Lahden APOLI uudistui 
syksyllä 2022. Ohjelma tarkoitus on edistää laadukkaan  
rakennetun ympäristön muodostumista Lahdessa. Kaupunki 

rakentuu pitkäjänteisesti ja jokainen rakennus muokkaa kaupunkia 
omalta osaltaan vähintään 50 vuodeksi – ja lähtökohtaisesti vielä 
pidemmälle.

Lahden Apoli 2022 on laadittu hyvän rakentamisen oppaaksi 
niin kaupungissa toimiville julkisen ja yksityisen sektorin rakennus-
alan ammattilaisille kuin asukkaille. Se toimii myös pienenä arkki-
tehtuurin oppaana Lahteen sisältäen monipuolisesti kuvia ja  
kohteita onnistuneista lahtelaisista kohteista.

Hyvä ympäristö luo hyvinvointia
Apolin pääteema on lähiympäristön merkitys hyvinvoinnille.  
Jo pelkästään tästä näkökulmasta laadukkaaseen rakentamiseen 
ja ympäristöön panostaminen on tutkitusti tärkeää. Samalla  
se on myös taloudellisesti järkevää terveyspuolen menojen  
helpottamiseksi.

Ohjelma pyrkii nostamaan esiin myös paikalliset arvot ja  
omi naisuudet. Se vaalii lahtelaisia erityispiirteitä, jotka vahvistavat 
kaupungin imagoa ja rakennetun ympäristön laatua.

Julkisen taiteen periaateohjelma
Lahdessa on ollut vuodesta 2020 lähtien laadinnassa myös  
julkisten taiteen periaateohjelma, joka valmistuu tänä vuonna.  
Tulevassa ohjelmassa kuvataan toimintatapoja ja polkuja, joiden 
avulla taidetta voidaan tuottaa suunnitelmallisesti kaupungin  
julkisiin ulko- ja sisätiloihin. 

Taideohjelma auttaa selkiyttämään tulevien taidehankkeiden 
ennakointia ja koko hankintaprosessin hahmottamista. Taide- 
ohjelman avulla on mahdollista ennakoida paremmin työvaiheet, 
aikataulut, työn määrä, rahoitus ja liittyminen mahdollisiin  
rakennushankkeisiin.

Lahden APOLI 
2022 ja julkisen 
taiteen periaate-
ohjelma

Mustankallion vesitorni on Lahden APOLI:n tunnus.  
Vesitornin on suunnitellut arkkitehti Reino Koivula ja  
se on otettiin käyttöön 1963.

Vuonna 2021 valmistunut Akseli Leinosen ”Kylänportti” -teos Viiskulmassa.
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Näin 
kaavan 
valmistelu
etenee

1 – Aloitusvaihe
 
  Kaava tulee vireille kaupungin tai yksityisen tahon aloitteesta.
  Vireilläolosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa tai erillisellä kuulutuksella.
  Jokaiselle kaavatyölle luodaan oma verkkosivu, jonka kautta voi antaa tietoa  

 suunnittelun pohjaksi ja antaa palautetta kaavatyön tavoitteista ja osallistumis- ja  
 arviointisuunnitelmasta.

2 – Luonnosvaihe
 
  Käydään neuvotteluja osallisten kanssa.
  Tehdään selvityksiä ja vaikutusten arviointia. 
  Laaditaan kaavaluonnos tai -luonnoksia, joista voi kertoa oman mielipiteensä.

3 – Ehdotusvaihe
 
  Laaditaan kaavaehdotus valitun kaavaluonnoksen pohjalta. 
  Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee ehdotusta.
  Kaava asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolon aikana kaavasta on   

 mahdollista jättää muistutus. 
  Kaava-aineisto on nähtävillä osoitteessa lahti.fi/nytnahtavilla sekä Palvelutorin  

 Osallistumistila Kympissä, kauppakeskus Triossa (2. krs). 

4 – Hyväksymisvaihe
 
  Kaupunginhallitus tai kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaavaehdotusta,   

 muistutuksia ja vastineita. 
  Kaupunginvaltuusto tai kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan.
  Osallisilla on päätöksen jälkeen yhä valitusoikeus.

5 – Voimaantulo
 
  Kaava saa lainvoiman, kun se kuulutetaan lainvoimaiseksi. 

 Seuraa kuulutuksia kaupungin verkkosivuilta tai Palvelutorin Lahti-Pisteessä. 

Tule mukaan  
kuulemaan ja  
keskustelemaan ajan-
kohtaisista kaavoista  
asukastilaisuuksiin. 
Kerromme tilaisuuksista  
osoitteessa lahti.fi/ 
kympintapahtumat ja 
Uusi Lahti sekä  
Nastola -lehdissä. 

Kaavoituskohteista ja osallistumis- 
mahdollisuuksista löytyy kattavasti  
tietoa osoitteesta lahti.fi/kaavoitus. 
Jokaisella kaavatyöllä on oma  
verkkosivunsa, josta löydät tietoa 
etenemisestä, kaavaan liittyvää  
aineistoa ja yhteystiedot. 

Kaikki kaupunkisuunnittelun  
kommentoitavana olevat  
suunnitelmat on koottu osoitteeseen 
lahti.fi/nytnahtavilla.  

L ahden kaupunki on toiminut yhtenä 
edelläkävijänä kuntalaisten osallista-
misessa. Ensimmäinen kaupunkiym-

päristön palvelualueen, eli KYMPin, vuoro-
vaikutussuunnittelija aloitti toimessa jo yli 
kymmenen vuotta sitten. 

Vuorovaikutussuunnittelijoiden tehtä-
viin kuuluu vuoropuhelun kehittäminen 
kaupunkisuunnittelun, asukkaiden, päät-
täjien ja yrittäjien välillä. Tavoitteena on 
tehdä kaupunkisuunnittelua näkyväksi ja 
edistää käytettävää ja ihmislähtöistä ra-
kennettua ympäristöä.

Osallistumisen keinot kuntalaisille ovat 
monet. Lahtelaiset pääsevät kuulemaan ja 
yhteiskehittämään hankkeita esimerkiksi 
asukasilloissa, maastokävelyillä, pop-up  
-tapahtumissa tai työpajoissa. Tilaisuuksissa 
paikalla on aina laaja kirjo asiantuntijoita, 

Lahdesta 
toimivampi 
kaupunki 
asukas- 
tiedon 
avulla

Nähdään Raksa- 
messuilla 10.–12.3.2023!

Seuraamalla meitä  
Facebookissa pysyt  
perillä tulevista  
tilaisuuksista!

@LahtiKymp

sillä asukkaita kiinnostaa alueen  
kokonaismuutos. Osa tilaisuuksista on 
seurattavissa myös kotioloissa verkko-
lähetyksenä. Kehitämme ja kokeilemme 
uusia menetelmiä, joilla saisimme  
mahdollisimman monipuolisen joukon 
kuntalaisia mukaan suunnitteluun.

Asukkailta saatava tieto omasta  
asuinympäristöstä auttaa kehittämään 
oikeita, tarpeeseen vastaavia ja laa-
dukkaita palveluja ja ratkaisuja. Tarvit-
semme tarkkaa paikallistuntemusta 
esimerkiksi asuinalueen tai liikennejär-
jestelyiden kehittämiseksi. Tervetuloa 
mukaan suunnittelemaan Lahdesta  
entistä toimivampaa kaupunkia!

Tulevista tapahtumistamme  
löydät tietoa kaupungin verkkosivuilta  
lahti.fi/kympintapahtumat. Tietoa  
tulevista tilaisuuksista löytyy myös 
muun muassa alueen sanomalehdistä,  
Lahden kaupunkiympäristön Facebook-  
ja Twitter -tileiltä (@LahtiKymp), sekä 
menoinfo.fi -tapahtumakalenterista.

YHTEYSTIEDOT

Pauliina Kivineva  
vuorovaikutussuunnittelija
Kaupunki-infran suunnittelu
pauliina.kivineva@lahti.fi  
044 483 1510

Juuso Heinämäki  
vuorovaikutussuunnittelija
Asemakaavoitus
juuso.heinamaki@lahti.fi
044 416 3820

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/kaupunkiympariston-suunnittelun-tapahtumat/
https://www.menoinfo.fi/
https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/kaupunkiympariston-suunnittelun-tapahtumat/
https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/asemakaavoitus/
https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/nyt-nahtavilla/
https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/nyt-nahtavilla/
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Kaavatyö-
kohteet  
2023–2025 
Lista sisältää vuoden 2023 vireillä 
olevat ja käynnistyvät kaavatyöt sekä 
tiedossa olevat kaavatyöt vuosille 
2024 ja 2025. Vuoden aikana voi tulla 
esiin kiireellisiä kaavoitustarpeita, ja 
osa töistä voi jatkua tai siirtyä  
seuraaville vuosille.

Maankäyttösopimusta edellyttävät asema- 
kaavat tai asemakaavan muutokset on 
merkitty tähdellä (*). Kaavatyön nimen  
perässä kerrotaan siitä vastaavan  
suunnittelijan sukunimi suluissa. Tarkat  
yhteystiedot löytyvät sivulta 35.

Kaavatöitä esitellään useissa yleisötilai-
suuksissa vuoden 2023 aikana. Osallistu-
mistavoista saat lisätietoa vuorovaikutus-
suunnittelijalta, ja niistä tiedotetaan Uusi 
Lahti -lehdessä, kaupungin verkkosivuilla 
osoitteessa lahti.fi/kympintapahtumat ja 
kaupunkiympäristön somekanavissa.

Kaupunginvaltuusto on delegoinut  
muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien 
kaavojen hyväksymisen kaupunkiympäris-
tölautakunnalle.

Kaavatyön sisällöstä  
ja aikataulusta saat  
parhaiten tietoa kaavan 
laatijalta ja verkkosivulta
lahti.fi/kaavoitus.
 
Sivulla voit kommentoida alkavien  
töiden tavoitteita ja lähtökohtia sekä 
antaa omat tietosi suunnittelutyöhön.

Kaavarungot

Kaavarungot ovat yleis- ja asema- 
kaavoituksen välitarkkuuden 
suunnittelua, joilla ohjataan alueel-
lista tai kaupunginosakohtaista 
kehitystä kokonaisvaltaisesti.  
Kaavarungoilla tarkennetaan 
yleiskaavaa vaiheittain etenevän 
asemakaavoituksen pohjaksi.  
Esimerkiksi liikenneverkkoa on 
tarpeen suunnitella yleiskaavaa 
tarkemmin, koska kaikki kadut eivät  
näy yleiskaavassa. Toisaalta liikenne-
verkkoa täytyy tarkastella yksit-
täistä asemakaavaa laajemmin.

A. Kolava, Kariston itäosien  
kaavarungon tarkistus  
(Helin, Polojärvi)

B. Kujala, Pippon liittymän  
itäpuoli ja ohitien varsi  
(Lehmuskoski)

C. Niemi, Niemen ranta-alueen 
yleissuunnitelma (Mustakallio)

D. Villähde, Villähteen aseman-
seudun kaavarunko (Suokas)
 

Selvitykset

E. Jokimaa, Helsingintien  
länsipuoli (Huovinen) 

F.  Nastola-Uusikylä  
radanvarren alue (N.N.) 

G. Niemi, Niemen alueen  
kehitysvisio (Mustakallio)

H. Renkomäki, Renkomäen  
sorakuopan maisemointi (Silvast)

Yleiskaavoitus 2023
 
Lahden suunta -työhön 2021–2025 
kuuluu oikeusvaikutteisen Lahden 
yleiskaavan 2035 (Y-205) ja kestä-
vän kaupunkiliikkumisen ohjelman 
2021-2025 laatiminen koko Lahden 
kaupungin alueelle. Työ on nyt 
luonnosvaiheessa. Tavoitteena on 
saada luonnosratkaisut ja aineisto 
nähtäville ennen kesälomia.

Vuonna 2024
 
Lahden suunta -työ 2021–2025 on  
ehdotus- ja hyväksymisvaiheessa. 

Vuonna 2025
 
Lahden suunta -työ 2021–2025  
on hyväksymis- ja vahvistumis- 
vaiheessa.

Lahden suunta -työ 2025–2029 on  
aloitusvaiheessa.

rakentamisen sekä kaupunginsairaalan 
tontille sijoittuvan pysäköintilaitoksen ja 
koko korttelin liikennejärjestelyjen mah-
dollistamiseksi. Kaava sisältää Oikokatu 1 
käyttötarkoituksen muutoksen.

3. Keski-Lahti, Kirkkokatu 8 ja 10,  
Paavolan terveystalo ja KELA:n talo  
* (Lehmuskoski) Yleisten rakennusten 
tonttien muuttaminen pääosin asuin- 
kerrostalojen korttelialueeksi.

4. Keski-Lahti, Loviisankatu 2 ja 4,  
entinen poliisitalo * (Lehmuskoski)
Poliisilaitoksen käytöstä poistuneiden 
tonttien käyttötarkoituksen tarkistaminen.

5. Keski-Lahti, Sammonkatu 8  
(Lehmuskoski) Yleisten rakennusten  
korttelialueen tontin muuttaminen uuteen 
käyttöön ja täydennysrakentaminen.

6. Keski-Lahti, Vesijärvenkatu 38  
* (Palomäki) Toimistorakennuksen tontin 
muuttaminen asuinkäyttöön.

7. Kivimaa, Katajakatu 5 ja 7 * (Helin)
Asuinkerrostalojen korttelialueen tonttien 
kaavamääräysten tarkistaminen.

8. Myllypohja, Laitumenkatu 4 * (Puusaari) 
Yleisten rakennusten korttelialueen tontin 
laajentaminen ja muuttaminen asumiseen.

9. Möysä, Viipurintie 1, Ruolan ostoskeskus 
* (Helin) Ruolan ostoskeskuksen tai osan 
muuttaminen uuteen käyttöön. 

10. Möysä, Viipurintie 2, Möysänkatu  
3, 5, 5 b ja 24 *(Lehmuskoski)
Huoltoaseman ja vapaapalokunnan käy-
töstä poistuneiden tonttien käyttötarkoi-
tuksen muuttaminen pääosin asuinkäyt-
töön sekä omakotitontin jakaminen. 

11. Niemi, Niemenkatu 16 osa, Niemen-
katu 18 osa ja vesialue * (Mustakallio)
Teollisuusrakennusten korttelialueen  
tonttien osien muuttaminen asumisen ja 
virkistyksen käyttöön.

Omakotitalokohteet
 
12. Asemantausta, Kerintie 2 (Huovinen)
Yleisten rakennusten korttelialueen tontin 
muuttaminen pientalotonteiksi kaupunki-
pientaloja varten.

13. Jalkaranta, Köllinkatu 3 (Uronen)
Tutkitaan lisärakentamisen  
mahdollisuuksia tontilla.

14. Kartano, Kolkankatu 4 B (Kontulainen)  
Piha-asunnon mahdollistaminen.

15. Kerinkallio, Ämmälänkatu 12  
(Kontulainen) Omakotitontin jakaminen.

16. Kolava, Karistonmäki I (Helin)
Uuden pientaloalueen asemakaavoittami-
nen. Työ käynnistyy, kun ohjaava kaava-
runko on valmis.

17. Kytölä, Kytölänmäki III * (Lehmuskoski) 
Uuden pientaloalueen  
asemakaavoittaminen.

18. Möysä, Ahtialantie 29, 31 Ja 33 (N.N.)
Rakentamattoman tontin käytön ja kulku-
yhteyksien tarkastelu.

19. Möysä, Huhmarannankatu 3, 5 Ja 7 
(Mustakallio)
Yleisten rakennusten korttelialueen tontin 
muuttaminen asumiseen ja kaavamerkin-
töjen tarkistaminen.

20. Nastola, Anttilantie 18 Ja 20 (Uronen)
Omakotitontin tonttijaon muuttaminen.

21. Renkomäki, Johtokatu,  
Orimattilankatu ja Otavantie (Uronen)
Ensimmäisen asemakaavan laatiminen 
omakotialueelle ja rivitaloasutuksen  
asemakaavoittaminen.

22. Renkomäki, Näkkimistön länsipuolen 
asemakaava (Lehmuskoski) Selvitetään 
uuden asutuksen ja sen edellyttämien 
verkostojen toteuttamismahdollisuuksia.

Elinkeinoelämän kohteet ja  
kaupalliset palvelut

23. Jokimaa, Helsingintien Länsipuolen 
elinkeinoelämän alue (Huovinen)
Uuden yritystoiminta-alueen kaavoittami-
nen. Käynnistyy kaavarungon jälkeen ja 
suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaava-
rungon perusteella.

24. Kerinkallio, Ajokatu 65 Ja 81 *  
(Kontulainen) Teollisuus- ja  
liikerakennusten tonttien kehittäminen.

25. Keski-Lahti, Matkakeskuksen parkki, 
Jaksonkatu (Helin)
Matkakeskuksen liityntäpysäköinnin kehit-
täminen ja korttelin kaavan tarkistaminen.

26. Kujala, Kujalankatu, Lakkilantie,  
Linnaistentie (Lehmuskoski)
Uuden yritystoiminta-alueen  
kaavoittaminen.

27. Kujala, Kujalankatu,  
Vanhanradankatu (Lehmuskoski)
Tavaraliikenneterminaalin korttelialueen 
käyttötarkoituksen ja tonttijaon tarkista-
minen.

28. Kärpänen, Kasakkamäentie 3,  
Reissumiehenkatu 2 * (Puusaari)
Teollisuusrakennusten korttelialueen raja-
uksen ja kaavamääräysten tarkistaminen.

29. Nikkilä, Alhonkatu 2 * (Kontulainen)
Teollisuusrakennusten tontin muuttami-
nen liikerakentamisen korttelialueeksi.

30. Nikkilä, Ansiokatu 4 (N.N.) 
Liikerakennusten tontin laajentaminen.

31. Sopenkorpi, Okeroistentie 1 *  
(Uronen) Liikerakennusten tontin  
kaavamääräysten tarkistaminen.

Asemakaavoitus

Kyseessä on asemakaavan muutos, ellei 
muuta mainita. Asemakaavatyön tavoite 
on kuvattu lyhyesti työn nimen jälkeen.

Kerros- ja rivitalokohteet sekä 
muut niitä vastaavat kohteet

1. Keski-Lahti, Harjukatu 34 ja 36, Vuori-
katu 27 ja 29, Harjun koulu ym. (Musta-
kallio) Asemakaavan tarkistaminen  
Millerin talon, Janhusen talon ja Harjun 
koulun käsittävillä tonteilla.

2. Keski-Lahti, Harjukatu 46 ja Oikokatu 1, 
Sairaalanmäki * (Mustakallio)
Asemakaavan tarkistaminen kansanopiston  
tontin käyttötarkoituksen ja täydennys- 

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/kaupunkiympariston-suunnittelun-tapahtumat/
https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/asemakaavoitus/
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VUODEN 2023  
KAAVOITUSKOHTEET

   Kaavarungot ja selvityskohteet
   Kerrostalo- ja rivitalokohteet  

   sekä muut niitä vastaavat kohteet
   Omakotitalokohteet
   Elinkeinoelämän kohteet ja kaupalliset palvelut
   Julkisen rakentamisen kohteet
   Muut yksityiset asemakaavan muutosanomukset

Kaupunkisuunnittelu 
© 01/23

1 km0

Julkisen rakentamisen kohteet

32. Asemantausta, Kaarikatu 28,  
Tapparakatu 26 ja Asemantaustanpuisto (Uro-
nen) Asemantaustanpuiston asemakaavan päi-
vittäminen ja Y-tonttien rajausten tarkistaminen.

33. Keski-Lahti, Harjukatu 31, kaupungintalo 
(N.N.) Kaupungintalon ja lähiympäristön ase-
makaavan tarkistaminen.

34. Kivimaa, Kivimaan koulu (Huovinen)
Kortteli- ja urheilualueen rajojen ja kaavamäärä-
ysten tarkistaminen.

35. Mukkula, Mukkulan monitoimitalo (Musta- 
kallio) Kaavamerkintöjen ja -määräysten tarkista-
minen monitoimitalohankkeen mahdollistamiseksi.

36. Myllypohja, Vanha Ahtialantie 93, Myllypoh-
jan koulu (Lehmuskoski)Koulutontin laajentami-
nen ja lähialueen asemakaavan tarkistaminen.

37. Möysä, Ilmarisentie 1, Joutjärven  
kirkko (N.N.) Puistoalueen liittäminen tonttiin 
toteutuneen paikoitusalueen mukaisesti. Teh-
dään muiden srk:n kaavatöiden yhteydessä.

38. Möysä, Joutsaarenkuja 22 ja Suopursun-
puisto * (Uronen) Virkistysalueella olevan toi-
minnan kehittämisen mahdollistaminen ja Suo-
pursunpuiston kaavamerkintöjen päivittäminen.

39. Nastola, Kukkastien tiealueen  
muuttaminen kaduksi (Puusaari)
Maantien muuttaminen kaduksi.

40. Okeroinen, Pirttiharju, Ala-Okeroistentien 
tiealueen muuttaminen kaduksi (Helin)  
Maantien muuttaminen kaduksi.

41. Paavola, Saimaankatu, Vuoksenkatu, Tiiris-
maan ja Lotilan Koulut (Mustakallio) Tiirismaan 
koulun ja Lotilan koulun tonttien sekä niihin liit-
tyvien urheilu-, virkistys- ja katualueiden kaavan 
tarkistaminen. Aluetta kehitetään julkisten pal-
veluiden tulevaisuuden tarpeisiin.

42. Paavola, Työmiehenkatu 1,  
Paavolan päiväkoti (N.N.)

Kaavamerkintöjen ja määräysten tarkistaminen 
uuden päiväkotirakennuksen mahdollistamisek-
si olevan päiväkodin tontille.

43. Renkomäki, korttelin 69 viereinen  
suojaviheralue (Puusaari) Mainospylonin  
sijoittaminen suojaviheralueelle.

44. Villähde, Kärrytie, Rekitie, Erstan koulu (N.N.) 
Erstan vanhan koulun osoittaminen omalle tontille.

Muut yksityiset asemakaavan  
muutosanomukset

45. Asemantausta, Uusikatu 8 (N.N.) Tontin rajo-
jen ja kaavamääräysten tarkistaminen.

46. Jalkaranta, Honkapirtinkatu 13 (Helin)
Omakotitontin jakaminen.

47. Järvenpää, Keulapolku 5 (Puusaari)
Tontin rajojen tarkistaminen.

48. Kartano, Laiturikatu 2 (Palomäki) Vanhan la-
sitehtaan piipun suojelutarpeen ratkaiseminen. 

49. Keski-Lahti, Aleksanterinkatu 12 * (Helin) 
Asuinkäytön mahdollistaminen Keskustalossa. 

50. Keski-Lahti, Kauppakatu, Kulmakatu, Vesi-
järvenkatu * (Lehmuskoski) Kaavamerkintöjen 
ja -määräysten tarkistaminen hybiridikortteli-
hankkeen mahdollistamiseksi.

51. Kärpänen, Kasakanpuisto (Uronen)
Liikenneturvallisuuden parantaminen mahdollis-
tamalla ajoyhteys Valjaskatu 2-4:n tontille puis-
ton kautta.

52. Möysä, Koksikatu 8 * (Kontulainen)
Teollisuustontin kaavamerkinnän tarkistaminen 
mahdollista Kymijärven voimalaitoksen toimin-
taan kytkeytyvää uutta tuotantolaitosta varten.

53. Villähde, Kasvikuja 7 (Puusaari)
Tontin rajojen tarkistaminen.

54. Villähde, Koiskalantie 663 ja  
Vesikalliontie 5-11 (Lehmuskoski)
Katualueen sijainnin tarkistaminen.
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2024

KAAVARUNGOT JA SELVITYKSET 

- Nastola, kirkonkylän kehitysvisio
- Salpausselkä, vanhan raviradan alueen kehittäminen 

ASEMAKAAVOITUS 

Kerros- ja rivitalokohteet sekä muut niitä vastaavat kohteet
- Asemantausta, Kaarikatu, kaupunginpuutarha
- Asemantausta, Vahva-Jussin Lenkki 34
- Jalkaranta, Ilveskatu 2, 4 Ja 6
- Keski-Lahti, Aleksanterinkatu 17, Mononen
- Keski-Lahti, Hämeenkatu 9 (Maakuntatalo)
- Keski-Lahti, Hämeenkatu 26, Aleksanterinkatu 25a, Siltapuisto
- Keski-Lahti, Ratapiha, Mannerheiminkatu
- Kärpänen, Katsastajankatu 16
- Kärpänen, Satulakatu 8
- Mukkula, Ritaniemenkatu 10
- Möysä, Kokkokallionkatu 2
- Nastola, Nastolan seisake
- Nastola, Pekkalantie 20 

Omakotitalokohteet
- Ahtiala, Sipurantie 32
- Järvenpää, Siivolankatu 11-13
- Koiskala, Taivaanrannan alueen asemakaavamuutos
- Kytölä, Kotiniemenkuja 31-35
- Laune, Porvoonjoentie 10-22
- Renkomäki, Pentinkuja
- Villähde, Lehtistenmäki ja Valometsän alue 

Elinkeinoelämän kohteet ja kaupalliset palvelut
- Asemantausta, Moisionkadun pohjoispuoli
- Järvenpää, Karistonväylän ja Kauppiaankadun kulma,  
 Karistonportti
- Järvenpää, Leipurinkuja 2 Ja 4
- Kiveriö, Yhdyskatu 37 B
- Kytölä, Vipusenkatu 10A, 10B, 12, 14 ja 16
- Nastola, Kauppakaaren alue
- Renkomäki, Tiilimäenkadun Varsi, Lahden Portti 

Julkisen rakentamisen kohteet
- Asemantausta, Kaarikatu 16, Kaarikadun päiväkoti
- Asemantausta, Länsiharjun koulu
- Kartano, Salpausselän koulu
- Nastola, Pajulahdentie 167,  
 Liikuntakeskus Pajulahti ja ympäristö 

2025

SELVITYKSET JA KAAVARUNGOT 

- Koiskala / Myllypohja, Koiskalan-Tiiranmäen kaavarunko
- Jalkaranta, Tapanilan pientaloalue
- Viuha, Hakaportin alueen länsipuoli

Kerros- ja rivitalokohteet sekä muut niitä vastaavat kohteet
- Keski-Lahti, Rajakatu 7
- Nastola, Kukkastien risteysalue
- Rakokivi, Kaarnatie / Kangasvuokontie
- Uusikylä, Kolintien alue
- Uusikylä, Rakokiventie 51, Kanervan koulu 

Omakotitalokohteet
- Kilpiäinen, Valkamakatu 7
- Koiskala, Tiiranmäki
- Renkomäki, Lakkitehtaantien alue 

Elinkeinoelämän kohteet ja kaupalliset palvelut
- Uusikylä, Männistön koulu ja ympäristö 

Julkisen rakentamisen kohteet
- Salpausselkä, vanhan raviradan alue
- Laune, Tapparakatu 15, Launeen päiväkoti
- Villähde, Villähteentie 

Muut yksityiset asemakaavan muutosanomukset
- Laune, Talonpojankadun länsipuoli (tai 2024)
- Villähde, Heikintie 6
- Mukkula, Vanhatie 27 ja 29

Kaupunki-infran  
suunnittelun  

työohjelma 2023

Vuoden aikana laaditaan Keskustavisio 2040,  
jossa paneudutaan siihen, millainen Lahden  

keskustan tulisi tulevaisuudessa olla.  
Keskustavisioon liittyvät mm. torin, radanvarren ja 

 urheilukeskuksen alueen suunnitelmat.

A semakaavoissa osoitetut puis-
tot ja muut viheralueet sekä ka-
dut ja yleiset alueet suunnitel-

laan ennen niiden rakentamista. Ensin 
tehdään puisto- tai katusuunnitelma, 
joissa osoitetaan muun muassa jalkakäy-
tävien ja ajoratojen leveydet sekä suo-
jatiet ja puistoissa istutusalueet ja leikki-
välineet. Nämä suunnitelmat asetetaan 
luonnosvaiheessa nähtäville ja niistä voi 
antaa palautetta. Suunnitelmat hyväk-
syy kaupunkiympäristölautakunta, pie-
net muutokset voidaan hyväksyä viran-
haltijapäätöksillä. Ennen rakentamista 
tehdään vielä tekninen rakennussuunni-
telma. Suurista muutoskohteista voidaan 
aluksi tehdä hankesuunnitelma tai yleis-
suunnitelma. 

Liikennesuunnittelu on tärkeä osa 
maankäytön suunnittelua, jotta kaupunki 
on toimiva ja turvallinen kaikilla liikenne-
muodoilla liikkuville. Liikennesuunnitte-
lua tehdään kaavoituksen yhteydessä ja 
muissa muutostilanteissa. Liikenteen- 

ohjaus eli muun muassa pysäköinti,  
nopeusrajoitukset, liikennemerkit ja  
liikennevalojen toiminta vaativat  
suunnittelutyötä. 

Alla olevalla listalla olevien lisäksi eri 
asemakaavatöiden yhteydessä voidaan 
aloittaa kaava-alueen katujen ja viheralu-
eiden suunnittelua. Vuoden aikana saat-
taa nousta kiireellisiä suunnittelutarpei-
ta ja osa suunnitelluista töistä voi siirtyä 
seuraavaan vuoteen.  

Nähtävillä olevat suunnitelmat löytyvät  
osoitteesta lahti.fi/nytnahtavilla 

Karttapalvelusta kartta.lahti.fi löytyvät 
suunnittelukohteiden rajaukset haulla  
“kadut ja puistot” -> “suunnittelussa ole-
vat työkohteet”.  Rajauksista on linkit 
kunkin kohteen omalle verkkosivulle.

Listaan  -värillä merkittyjä kohteita 
ei ole merkitty kartalle, sillä ne koskevat 
koko kaupunkia tai laajempaa aluetta.

Muut yksityiset asemakaavan muutosanomukset
- Jalkaranta, Laidunpolku 10
- Jalkaranta, Mesikämmenkatu 1
- Jalkaranta, Toivetie 1
- Kilpiäinen, Omarannankatu 12
- Kivimaa, Mäntyrinteenkatu 3
- Kunnas, Eskolanmäentie
- Kytölä, Heinlammintie 64
- Myllypohja, Siltamäenkuja 1, 3, 5 ja 7 sekä Tuulikatu 10 ja 12
- Nastola, Ylätien ja Vaakatien välinen alue
- Uusikylä, Uudenkyläntie 11-17
- Viuha, Sipurantie 74
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Katusuunnittelu

Asuminen

1. Kytölä III Uuden asuntoalueen  
liikenne- ja katusuunnittelu. 

2. Laakso-Nikkilä Uuden asuntoalueen  
katusuunnittelun jatkaminen. 
 
3. Karistonmäki Uuden asuntoalueen  
liikenne- ja katusuunnittelu asema- 
kaavoituksen yhteydessä. 

4. Humalistontie Uuden kadun suunnittelu. 

5. Vesikalliontie Kadun suunnittelu  
asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Elinkeinoelämä

6. Koritie ja Yhdyspolku Asema- 
kaavan mukainen katusuunnittelu.
 
7. Paussi Asemakaavamuutoksen mukaiset 
muutokset katuihin ja uusi Paussi-niminen katu. 

8. Rälssinmäenkatu Uusi katuyhteys Ala-Oke-
roistentieltä liiketonteille ja maankaatopaikalle. 

9. Kolavankatu Katusuunnitelman mahdollinen  
tarkistus ja rakennussuunnitelma välillä  
Kiskokatu-Sapelikatu.

Keskusta 

 Keskustan kehittämisen kohteita  
Lyhytaikaisten kokeilujen ja muiden  
hankkeiden suunnittelua. 

10. Loviisankatu ja Salininkatu  
Rakennussuunnitelmien laatiminen.
  
11. Rakokiventien perusparannus Katusuunni-
telmien tarkistus välillä Muovitie-Elementintie.

Katusuunnittelusaneerauksen  
yhteishankkeet Lahti Aquan kanssa
 
12. Kampikatu ja ympäristön kadut Katusuun-
nittelu vesihuollon saneerauksen yhteydessä.
 
13. Veräjämäenkatu ym. Katusuunnittelu  
vesihuollon saneerauksen yhteydessä.
 
14. Kankolankatu Katusuunnittelu vesihuollon 
saneerauksen yhteydessä.
 
15. Leppäkatu Katusuunnittelu vesihuollon  
saneerauksen yhteydessä. 

Tunnelit ja sillat 

16. Mustankallion tunneli Tutkitaan tunnelin 
kunto ja liikenteelliset tarpeet sekä suunni-
tellaan nopeat parannukset ja mahdolliset 
kokeilut.

17. Jalkarannantie / Kankolankatu alikulku-
käytävä Suunnitellaan alikulun uusiminen.
  
18. Jalkarannantie / Sarvirinne alikulku- 
käytävä Tutkitaan kunto ja suunnitellaan  
alikulun peruskunnostus.
 
19. Jalkarannantie / Kiikkulankatu alikulku- 
käytävä tutkitaan kunto ja suunnitellaan  
alikulun peruskunnostus. 

20. Jalkarannantie / Petäjäkatu, alikulku- 
käytävä Tutkitaan kunto ja suunnitellaan  
alikulun peruskunnostus.
 
21. Myllysaaren sillat (3 kpl) Suunnitellaan  
nykyisiä siltoja korvaavat ratkaisut  
yhteistyössä purjehdusseuran kanssa.
 
22. Niemen ylikulkusilta (Ahtialantie)  
Suunnitellaan Ahtialantien alittavan  
Niemen radan kohdalla sillan korjaus  
tai uusiminen kuntoarvion pohjalta. 

Kaupunkisuunnittelu 
© 01/23
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23. Kyynärjoen silta Suunnitellaan  
Koiskalantielle Kyynärjoen ylittävä silta.
 
24. Kyynärän silta Huonokuntoisen  
Kyynäräntien kävely- ja pyöräilyväylän  
sillan uusinta tai korjaus.

Suunnittelu, kestävä ja  
turvallinen liikkuminen
 

 Pyöräilyopasteiden vaihe 3  
Osana pyöräilyn pääverkon kehittämistä  
suunnitellaan opastuksen kolmas vaihe. 

25. Jalkarannantie välillä Kankolankatu – 
Kiikkulankatu tunneleihin liittyvä jalan- 
kulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu.
 
26. Torpinkatu P-alue Urheiluhallisuunnitel-
mien edetessä suunnitellaan pysäköintialue.
 
27. Radiomäenkatu JK/PP  
Radiomäenkadun jalkakäytävän ja pyörä-
tien suunnittelu. Jatkuu vuodelta 2022.
 
28. MT 140 välillä Tuomenojankatu –  
Syväojankatu Yhdessä valtion kanssa 
suunnitellaan turvallinen liikkuminen jalan 
ja pyörällä asunto- ja työpaikka-alueille.
 
29. Kariston koulun liikennejärjestelyt 
Tannerkujan linjauksen suunnittelu.
 
30. Sipurantie-Savontie JK/PP  
Suunnitellaan Sipurantien jalankulku-  
ja pyöräilyväylän ja Savontien välinen  
kulkuyhteys, huomioiden myös latureitti.
 
31. Ristkarin urheilukentän liikenne- 
järjestelyt Ratkaistaan kulkuyhteys  
urheilukentälle sekä pysäköinti. 
 
32. Holman liittymän järjestelyt  
Viimeistellään yhteistyössä ELY-keskuksen  
kanssa pääajosuunnan muutoksen  

vaatimat järjestelyt. Valtion kanssa  
yhteisrahoitteinen hanke.  
Jatkuu vuodelta 2022.

Suunnittelu, liikunta-alueet 
 
33. Ripistön raittisilta Puurakenteisen  
sillan korjaussuunnittelu.
 
34. Patomäen kentän huoltorakennus 
Huoltorakennuksen suunnittelu  
yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa.

Suunnittelu, satama-alueet 
 
35. Niemen virkavene- ja hoitokalastus- 
laiturit Laitureiden kunnostuksen ja  
uusimisen ensimmäinen vaihe Niemen  
sataman yleissuunnitelman mukaisesti.
 
36. Teivaan sataman vierasvenelaituri  
Laiturijärjestelyjen ja uuden  
vierasvenelaiturin suunnittelu.

Suunnittelu, liikennevalohankkeet 
 

 Liikennevalojen uusiminen ja  
rakentaminen Uusittavien kohteiden  
suunnittelu.

Viheralueiden suunnittelu
 
37. Launeen keskuspuisto Koko alueen 
yleissuunnitelma, jossa mukana mm.  
leikkipaikat, kulkuyhteydet, skeittipuisto ja 
arboretum.
  
38. Pikku-Vesijärven puisto Eteläosan  
pysäköintialueen ja laitureiden suunnittelu.
 
39. Havurinteen (Karistonselän) leikkialue 
Uuden leikkialueen suunnittelu.
 

Seuraava listaus sisältää Lahden kaupungin ja  
Lahti Aquan vuoden 2023 rakennus- ja kunnostus-
kohteet. Töille on ilmoitettu arvioidut rakentamis-
kuukaudet suluissa. Työkohteiden sijainnit on  
esitetty kartalla.  

Kuoppa kadussa vai erityisen mukava kuski  
aamubussissa? Koskipa palautteesi mitä tahansa, 
parhaiten se löytää perille palautepalvelun kautta. 
Halutessasi voit merkitä palautteesi kartalle tai  
liittää mukaan valokuvan. Palaute tallentuu, se  
ohjataan oikealle henkilölle ja käsittelyä seurataan 
loppuun asti. Lupaamme olla ripeitä käsittelyssä!

lahti.fi/palaute

Rakennus- ja 
työkohteet  
2023

40. Hulevesisuunnittelu Karistonkatu 214. 
Rivitaloalueen hulevesiongelman ratkaisu.
 
41. Hennalan itsenäisyydenpuisto  
Itsenäisyydenpuiston suunnittelu.
 
42. Herrasmannin uimaranta-alue  
Uimarannan maisemointi ja hulevesien  
hallinnan järjestelyt. 

 Maastoliikuntapolut  
Jatketaan polkuverkoston suunnittelua.
 
43. Rälssin virkistysalueen yleissuunnitelma 
Tarkistetaan yleissuunnitelmaa haettavan 
ympäristöluvan ja kaavan mukaisesti.
 
44. Nastolan kirkonkylän kuntoportaat 
Suunnitellaan kirkonkylään Kukkastien ja 
Venetien välissä olevaan rinteeseen kunto-
portaat.
 
45. Möysän uimarannanpuiston hulevesi-
ratkaisut Ahtialantieltä ja rinteestä  
valuvien hulevesien imeyttämisen ja  
viivytyksen suunnittelu.
  
46. Kaustinniitty  
Suunnitellaan uimapaikan kunnostus.

47. Piisamipuisto Puiston suunnittelu.

48. Taatonkaaren asuinalueen puistot  
Uusien puistojen rakennussuunnitelmat.
 

 Leikkialueiden kunnostus  
Suunnitellaan saneeraukset ja käytöstä 
poistuvien leikkialueiden käsittely.  
Leikkialueiden palveluverkkotarkastelun 
2018–2027 mukaisesti. 

LISÄTIETOJA  
Suunnittelupäällikkö  
Pirkko-Leena Jakonen p. 044 416 3503

https://e-asiointi.lahti.fi/eFeedback/
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Satamat

1. Niemen sataman virkavene- ja kalastaja- 
laitureiden uusiminen (3-5 ja 10-12)

LISÄTIETOJA 
Rakennuttamispäällikkö 
Jani Tuhkanen p. 050 559 4102

Liikunta-alueet 

2. Kisapuiston tekojääradan ja
pesäpallokentän rakentaminen (4-6)
3. Kivimaan urheilukentän rakentaminen
(5-8)
4. Renkomäen urheilukentän
rakentaminen (5-8)
5. Sepänniemen liikunta-alueen
peruskorjauksen aloittaminen (5-8)
6. Sepänniemi-Ripistö ulkoilureitistön
kunnostus (5-10)
7. Kalevantien tenniskenttien
pinnoittaminen (5-8)

LISÄTIETOJA 
Rakennuttamispäällikkö 
Jani Tuhkanen p. 050 559 4102

Kadut ja tiet 

Katujen rakentaminen
8. Piipputien rakentaminen (5-10)
9. Rälssinmäenkadun rakentaminen (8-12)
10. Sähkötien rakentaminen (4-10)

Katujen saneeraus
11. Vuorikadun perusparantaminen välillä
Sibeliuskatu - Rautatienkatu (5-10)
12. Seitsentien ja Kymmenkunnantien
peruskorjaus vesihuoltosaneerauksen
yhteydessä (5-10)
13. Valokadun peruskorjaus vesihuolto- 
saneerauksen yhteydessä (5-10)
14. Pihtikadun itäisen haaran peruskorjaus
vesihuoltosaneerauksen yhteydessä (5-10)
15. Matkamiehenkadun peruskorjaus
vesihuoltosaneerauksen yhteydessä
välillä Reppukatu - Veräjämäenkatu (5-10)

16. Kiekkostenkadun peruskorjaus vesi-
huoltosaneerauksen yhteydessä (5-10)
17. Anttilantien JK/PP väylän
peruspantaminen välillä Karhusillantie –
Sipiläntie (5-10)
18. Omenatien perusparannus (5-10)

Liikenneturvallisuuden parantaminen
19. Mattsonin aukion
liikennejärjestelyt (5-10)
20. Hennalankadun ja Ala-Okeroistentien
risteyksen kiertoliittymän rakentaminen 
(4-12)
21. Ruoriniemenkadun pohjoisreunan
JK/PP yhteyden rakentaminen välille
Pursimiehenkatu – Niemenkatu (4-10)

Katujen päällystäminen
22. Etelä-Kytölän asuntoalueen
päällystämisen jatkaminen (5-11)
23. Aikamatkan asuntoalueen
päällystäminen (5-11)
24. Karistonselän asuntoalueen
päällystämisen jatkaminen (5-11)
25. Sompionkujan asuntoalueen
päällystäminen (5-11)
26. Hatinkadun päällystäminen (5-11)
27. Koneharjun asuntoalueen
päällystäminen (5-11)
28. Pikitien ja Kuratien
päällystäminen (5-11)

Muu katurakentaminen
29. Mytäjäisten alikulkukäytävän
uusiminen (5-11)
30. Retkeilytien siltojen alikulkukorkeuden
kasvattaminen Sammalsuonkadulla.
31. Pyörätallin rakentaminen matkakes-
kuksen pyöräparkin yhteyteen (5-10)
32. Radanpään pyöräkatosten uusiminen
(5-10)
33. Kivimaan koulun melusuojauksen
rakentaminen (4-8)
34. Pippo-Kujala alueen liikennejärjestelyt
ja esirakentaminen (1-12)

Eteläisen kehätien rakentaminen (5-10)
ELY-keskuksen, Hollolan kunnan ja  
Lahden kaupungin yhteishanke

Kaupunkisuunnittelu 
© 01/23
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Asemakaavoitus
Palomäki, Johanna kaupunginarkkitehti p. 050 387 8715
Helin, Tuomas kaavoitusarkkitehti p. 044 482 6337
Huovinen, Jaana kaavoitusarkkitehti p. 044 482 6415
Ihanus, Marianne kaavoituskoordinaattori p. 044 416 3818
Keskinen, Rea asemakaavavalmistelija p. 044 416 3817
Heinämäki, Juuso vuorovaikutussuunnittelija p. 044 416 3820
Kontulainen, Heidi kaavoitusarkkitehti p. 044 416 3816
Lehmuskoski, Markus vs. asemakaava-arkkitehti p. 050 398 5113
Mustakallio, Marja kaavoitusarkkitehti p. 050 387 8708
Parjanen, Veikko  suunnitteluavustaja p. 044 416 3819
Peuhkuri, Oona  kaavoitusarkkitehti 30.6. asti p. 050 398 5160
Puusaari, Riina suunnitteluinsinööri p. 044 790 9508
Uronen, Carita suunnitteluinsinööri p. 044 416 3502
Vanhala, Maria suunnitteluinsinööri p. 044 018 7217

Yleiskaavoitus
Sääksniemi, Johanna yleiskaava-arkkitehti p. 050 518 4445
Peltonen, Petri suunnitteluinsinööri p. 044 716 1119
Suokas, Sanna yleiskaavoittaja p. 044 769 8640
Tikkala, Jaakko suunnitteluinsinööri p. 044 416 3043

Kaupunki-infran suunnittelu
Jakonen, Pirkko-Leena suunnittelupäällikkö p. 044 416 3503
Blomberg, Eeva suunnitteluhortonomi   p. 044 482 6468
Heikkinen, Matti liikenneinsinööri p. 044 716 1031
Kivineva, Pauliina vuorovaikutussuunnittelija p. 044 483 1510
Kujala, Kirsi kaupunginpuutarhuri p. 050 559 4186
Lindén, Joni suunnitteluinsinööri p. 044 018 7244
Markkula, Sari suunnittelija p. 044 416 4042
Martikainen, Jaana liikenneinsinööri p. 050 398 5430
Polojärvi, Juhana liikenneinsinööri p. 044 482 6402
Pulkkinen, Anna-Liisa suunnitteluinsinööri p. 050 559 4135
Saimakoski, Anniina suunnitteluhortonomi p. 044 482 0578
Salminen, Tuula suunnitteluinsinööri p. 044 416 3641
Silvast, Maria maisema-arkkitehti p. 044 416 3044
Väyrynen, Jarkko suunnitteluinsinööri p. 044 482 6670

Keskiväli, Elsa hankepäällikkö, kestävä liikkuminen p. 044 416 3307
Niskanen, Riitta M. hankepäällikkö, keskustahankkeet p. 050 559 4200

Poikkeamislausunnot asemakaava-alueella: Johanna Palomäki
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat asemakaava-alueen ulkopuolella ja 
ranta-asemakaava-alueilla: Sanna Suokas

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@lahti.fi 

YHTEYSTIEDOT

Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
BW Tower, Askonkatu 2, 15100 Lahti
kirjaamo@lahti.fi
p. (03) 814 11

Sovithan ajan tapaamiselle etukäteen, 
koska Askonkadulla ei ole kaupunki- 
ympäristön asiakaspalvelupistettä.

Sähköiset kaavamuutoshakemukset ja 
kaavoja koskevat palautteet voi toimittaa 
osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi. Paperiset 
versiot vastaanottaa Palvelutorin Lahti-Piste,  
joka sijaitsee Trio-kauppakeskuksen toi-
sessa kerroksessa (Aleksanterinkatu 18). 

Kaavaehdotuksiin ja muihin kaupunki- 
suunnitteluasioihin voit tutustua  
verkkosivuillamme osoitteessa  
lahti.fi/kaavoitus sekä Palvelutorin  
osallistumistila Kympissä. Tervetuloa! 

Tonttitoimisto
teky.tonttitoimisto@lahti.fi
p. 044 416 3967 / 044 416 3965

Kartta- ja asiakirjatilaukset
asiakaspalvelu.maankaytto@lahti.fi
p. 044 416 3962 / 044 790 9324

Tutustu kaavoitukseen ja  
seuraa kaavatöiden etenemistä
lahti.fi/kaavoitus

Kaupunkiympäristön palvelualue 
sosiaalisessa mediassa 

  www.facebook.com/LahtiKymp 

  Twitter: @LahtiKymp

35. Kehätien rakentamisen viimeinen
päällystekerros (5-9)

LISÄTIETOJA 
Rakennuttamispäällikkö 
Jani Tuhkanen p. 050 559 4102

Ulkovalaistus

Valaistuksen rakentaminen  
seuraa kadunrakennuksen aikataulua.

Uudisrakennuskohteet
36. Löylykadun asuntoalue
37. Piipputie
38. Seitsenkatu ja Kymmenkunnantie
39. Sähkötie
40. Ruoriniemenkatu jk/pp yhteys
41. Niemen kampuspuiston
2. rakennusvaihe

Valaistusuusinnat
42. Porvoonjoentie
43. Viipurintie ja Sotkankatu
44. Juottokallionkatu
45. Kouluharjun alue
46. Lankilantie ja Käpytie
47. Saunatie ja Metsäpellontie
48. Valokatu
49. Salininkatu
50. Kärpäsenkatu
51. Ilolantie
52. Vuorikatu välillä
Sibeliuksenkatu - Rautatienkatu
53. Kirkkokatu
54. Lahdenkatu väleillä Kirkkokatu -
Vapaudenkatu ja Hirsimetsäntie -
Heinlammintie
55. Hennalan ulkoilureitit
56. Saksalan ulkoilureitit

LISÄTIETOJA 
Verkkopäällikkö 
Jukka-Pekka Laherto p. 029 000 8018 
(LE-Sähköverkko Oy)

Viherkohteet

Puistojen ja viheralueiden rakentaminen ja 
peruskorjaus

57. Pikku-Vesijärvenpuiston kunnostuksen
aloittaminen (4-11)
58. Niemen kampuspuiston rakentamisen
jatkaminen (4-11)
59. Kaupungintalon ympäristön ja -puis-
ton peruskorjaus (4-11)
60. Lahden Kartanon puiston peruskorja-
uksen jatkaminen (4-11)
61. Pohjantähden puiston rakentaminen
(5-11)

Leikkialueiden rakentaminen ja 
peruskorjaus
62. Havurinteenpuiston
leikkialueen rakentaminen
63. Lääkintälotanpuiston
leikkialueen viimeistelytyöt
64. Kurppastenpuiston 
leikkialueen peruskorjaus
65. Kerinkallionpuiston 
leikkialueen peruskorjaus

Hulevesikohteet
66. Porttipuiston hulevesijärjestelyt
67. Kisaharjunpuiston hulevesijärjestelyt
68. Lähdesuonpuiston hulevesijärjestelyt

Hyvinvointia ja liikuntaa 
edistävät hankkeet
69. Kaustinniityn uimapaikan kunnostus
70. Uudenkylän virkistysrannan laiturin
uusiminen
71. Suppalan virkistysrannan
laiturin uusiminen
72. Turranlammin alueen
polkureitistön kunnostus
73. Kintterönsuon polkureitistön
kunnostus

LISÄTIETOJA  
Rakennuttamispäällikkö 
Jani Tuhkanen p. 050 559 4102

Vesihuoltoverkostot 

Uudisrakentaminen 
74. Aikamatka (1-4)

Saneerauskohteet 
75. Valokatu (4-12)
76. Liipola lll (4-12)
77. Kiekkostenkatu (4-12)
78. Matkamiehenkatu I ja II (4-12)
79. Kymmenkunnantie – Seitsentie (4-12)
80. Kirkkokatu/Kauppakatu (1-2)

Metsänhoitotyöt 

81. Metsänhoitotyöt Likolampi
82. Metsänhoitotyöt Holosuonmäki
83. Metsänhoitotyöt Koiskala
84. Metsänhoitotyöt Kankaanpäänkatu
85. Metsänhoitotyöt Suppala
86. Metsänhoitotyöt Montari

LISÄTIETOJA 
Metsäpäällikkö 
Anna-Maaria Särkkä p. 050 559 4183

Rakennukset 

87. Kaupungintalon perusparannus (1-6)
88. Kisapuiston pääkatsomorakennus (10-12)

LISÄTIETOJA 
Rakennuttajapäällikkö 
Leena Pirttilä p. 050 658 61 

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/asemakaavoitus/


Uusi kausi  
käynnistyy 17.4.

lahti.fi/mankeli

Mankeliin

Vaihda

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-kadut/pyoraily/
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