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K

estävän, toimivan ja viihtyisän
kaupungin toteutuminen edellyttää entistä tarkempaa liikenteen
ja viheralueiden suunnittelua kaikilla
kaavatasoilla. Lahdessa yhteistyötä on
kehitetty tuomalla liikenne-, katu- ja
viheraluesuunnittelusta vastaava kaupunki-infran suunnittelu kaavoituksen
rinnalle myös organisaatiossa. Tavoitteena on saada yleisten alueiden suunnitelmat ja kaavat nähtäville samaan
aikaan. Tiivis yhteistyö rakentamisesta
vastaavan kaupunkitekniikan kanssa
varmistaa lopputuloksen.
Uutena kaavatasona tänä vuonna
laaditaan yhdessä naapurikuntien
kanssa kaupunkiseutusuunnitelmaa
Päijät-Hämeen liiton vetämänä.
Yleiskaavakierros tarkentaa erityisesti luonnon monimuotoisuuden,
kulttuuriympäristöjen ja kiertotalouden
huomioon ottamista. Nämä teemat
ovat esillä myös Pippo-Kujalan elinkeinoelämän alueen kaavarunko- ja
asemakaavatyössä. Elinkeinoelämän

kaavakohteiden lukumäärä kaavoituksen työohjelmassa on ohittanut
kerrostalokohteet.
Keskustan merkittävimmät suunnittelukohteet sijoittuvat Harjukadun varteen. Uuden käyttötarkoituksen avulla
säilytetään keskustan kaupunkikuvallisesti arvokkaita toimistorakennuksia.
Nastolan kirkonkylää kehitetään kulttuuriarvot säilyttäen. Kaupunkirakennetta täydennetään eri puolilla kaupunkia. Niemen ranta-alueen ensimmäisen
vaiheen suunnittelu jatkuu 55 ehdotusta tuoneen kilpailun ratkaisun pohjalta.
Ranta-alueen ja sataman kehittäminen
lisäävät Niemen yliopisto- ja korkeakoulutuksen, yritystoiminnan ja asumisen alueen houkuttelevuutta.
Ympäristöpääkaupunkivuoden
tavoitteita noudatetaan edelleen ja
lähiluonnon vaikutus hyvinvointiimme
tunnistetaan. Katusuunnittelu kaavoituksen yhteydessä turvaa riittävän
tilan myös katuvihreälle. Puistoja ja
leikkipaikkoja on suunnitteilla eri
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puolille kaupunkia. Tänä vuonna toteutettaviin kuuluu Niemen kampuspuisto.
Uudistetun Lahden arkkitehtuuripolitiikan,
APOLI Lahden ja sen toimenpiteiden
hyväksyminen on myös tärkeää hyvän
elinympäristön toteuttamiselle.

Kaavahankkeita voi
seurata monella tavalla
Kädessäsi oleva kaavoituskatsaus
kertoo vireillä olevista ja käynnistyvistä
kaavatöistä sekä muista suunnittelun
kohteista. Kannattaa seurata hankkeiden etenemistä ja osallistua jo varhaisessa vaiheessa.
Lahti.fi/kaavoitus-verkkosivuilta
löytyy kustakin ajankohtaisesta kaavasta
tarkempaa tietoa. Maankäytön asiantuntijat järjestävät tänäkin vuonna
lukuisia tilaisuuksia ja muita osallistumismahdollisuuksia. Tervetuloa mukaan –
ympäristökaupunkia suunnitellaan ja
toteutetaan yhdessä.
Lahden kaupunkisuunnittelun tiimi
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Kulttuurimaisema ja luonnonmaisema kohtaavat

Kulttuurimaisema ja luonnonmaisema kohtaavat

Rakennettu kulttuurimaisema ja luonnonmaisema
kohtaavat Lahdessa

L

ahtea sanotaan rosoiseksi ja karuksi,
betoniseksikin kaupungiksi. Ja sitähän Lahti monesti onkin, mutta Lahti
on myös paljon muuta. Sekä vanhaa että
uutta rakentamista – kaupunkimaisemaa
ja luonnonympäristöjä. Juuri rakennetun
ja luonnon välisestä yhteydestä syntyy
Lahdelle ominainen, arvokas ja upea
ympäristö, jota kannattaa tulla kauempaakin ihailemaan.
Lahti on syntynyt I Salpausselän ja Vesijärven solmukohtaan. Paikkaan, josta oli
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hyvät kulkuyhteydet niin itään ja länteen
kuin vesireittejä pitkin kohti Järvi-Suomea.
Nykyisinkin Salpausselkä ja Vesijärvi ovat
merkittävä osa lahtelaista identiteettiä.
Lahden ikoniset maamerkit, kuten radiomastot, hyppyrimäet, vesitorni, Ruolan tornitalot ja kaupungintalo, nousevat Salpausselän metsäisestä silhuetista sekä etelän
suunnasta että järveltä päin saavuttaessa.
Keskustaa kiertävältä ulkoilupolulta,
Lehmusreitiltä, voi tarkastella lahtelaista
kaupunkimaisemaa useista eri suunnista.
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Rakennetun ympäristön
ja luonnon välisestä
yhteydestä syntyy
Lahdelle ominainen,
arvokas ja upea
ympäristö.

Lahtelaisille rakkaat kohteet ja paikat
ovat usein myös kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita. Tällaisia -valtakunnallisestikin
arvokkaita lahtelaisia ympäristöjä ovat
muiden muassa Urheilukeskus, Radiomäki ja Mariankadun akseli, kauppatori
sekä kaupungintalo puistoineen. Hieman
kauempana keskustasta valtakunnallisesti
arvokkaina ympäristöinä erottuvat esimerkiksi kartanomiljööt.

Rakennettujen ympäristöjen ohella,
tietenkin myös viher- ja virkistysalueilla on
arvoja. Viheralueilla on runsaasti luontoja virkistysarvoja sekä myös maisemaarvoja. Lahdessa arvokkaita maisemia on
rajattu aiemmin vain maakunnallisella
tasolla. Loppuvuodesta 2021 saatiin iloinen uutinen valtioneuvoston päätöksestä:
Salpausselän virkistysalue urheilukeskukselta Hollolan Tiirismaalle rajattiin uutena
kohteena valtakunnallisesti arvokkaaksi
maisema-alueeksi. Alue on geologisesti
ja luontoarvoiltaan arvokas, ja sieltä
aukeaa vaikuttavia näkymiä Vesijärvelle,
Lahden kaupunkiin sekä ympäröiville
viljelysalueille.
Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennettu ympäristöjä on kartoitettu
myös paikallisella tarkkuudella. Selvityksiä
on valmistunut eri aikakausina kohdistuen
eri alueisiin ja teemoihin. Paikallisesti
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arvokkaiden kulttuurimaisemien ja
rakennettujen ympäristöjen kokoaminen
yhtenäiseksi tietoaineistoksi on käynnistyneellä yleiskaavakierroksella yhtenä
tärkeänä teemana. Kuluvan vuoden aikana
laaditaan myös selvitys Lahden paikallisesti arvokkaista maisemista.
Tulevana vuotena merkittävimpiä kaupungin omia hankkeita arvoympäristöissä
ovat Lahden kartanon ja sen piha-alueen
kunnostus historiallisen museon käyttöön
sekä kaupungintalon peruskorjaus ja
kaupungintalonpuiston peruskorjauksen
suunnittelu. Keskustan kehittämisessä
arvokkaat katunäkymät, kaupunkivihreä ja
historiallinen kerrostuneisuus ovat voimavara ja lähtökohta suunnittelulle. Lahtelaisen kulttuurihistorian ja identiteetin huomioiminen sekä arvokkaiden ympäristöjen
vaaliminen vahvistaa Lahden vetovoimaisuutta entisestään.
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Pippo-Kujala

Pippo-Kujala

Lahden seudun sijainti on
yritykselle ylivoimainen

P

ääkaupunkiseudun läheisyys, hyvät
yhteydet muualle Suomeen, viihtyisä
asuinympäristö sekä edullinen
kustannustaso ovat kaupungin vetovoimatekijöitä. Lahdessa yrityksellä on mahdollisuus osallistua kansainvälisesti merkittävien ympäristötavoitteiden toteuttamiseen
sekä hyötyä niiden tuomasta näkyvyydestä
ja imagosta. Yritysystävällisyys on myös
tärkeä osa kaupungin strategiaa.
Uuden eteläisen kehätien avautuminen
on tarjonnut erinomaiset mahdollisuudet
elinkeinoelämän alueiden kehittämiseen
ja kaavoittamiseen. Kehätie tarjoaa entistä sujuvammat ja turvallisemmat yhteydet yrityksille, asiakkaille ja työntekijöille.
Uudet rakentamisen alueet suunnitellaan
yleiskaavalla koko kaupungin alueelle.
Yleiskaavalla varmistutaan siitä, että kaupungissa on tulevaisuutta varten varattu
riittävästi alueita eri käyttötarkoituksia varten, myös elinkeinoelämälle. Kaavarunkoja suunnitellaan pienemmille osa-alueille.
Kaavarunkotyön aikana tehdään selvityksiä, joiden perusteella rakentamisalueet,
viheralueet, liikenne ja kunnallistekniikka
voidaan suunnitella asemakaavoitusta
varten tarkemmin. Asemakaavojen jälkeen
tontit voidaan luovuttaa ja rakentaa.
Vuonna 2022 tehdään kaavarunkosuunnitelmia elinkeinoelämää varten
Helsingintien varteen Jokimaalle sekä
Pippo-Kujalan alueelle ja sen ympäristöön.
Pippon alueelle on tarkoitus kaavoittaa yli
60 hehtaaria uusia tontteja teollisuudelle,
logistiikalle ja muulle yritystoiminnalle.
Tämä pelkästään tarkoittaisi noin 1000
uutta työpaikkaa. Lisäksi kaavarunkotyössä
suunnitellaan myös aiemmin kaavoitettujen
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yritysalueiden laajentamista ja kehittämistä esimerkiksi Kujalan sekä Kariston portin alueella.
Pippo-Kujalan alueella suunnittelun merkitystä lisäävät alueen luontoarvot, ekologiset
yhteydet sekä maastonmuodot ja rakennettavuus. Luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeitä alueita ja yhteyksiä tulee säästää ja
suojella, mutta samalla tulee varmistaa se,
että kaupungille elintärkeiden elinkeinoelämän
alueiden kaavoitusta voidaan edistää keskeisellä paikalla valtateiden solmukohdassa.
Tässä kaavoituskatsauksessa on mukana
useita asemakaavatöitä, joilla parannetaan yksittäisten yritysten toimintamahdollisuuksia ja
kasvun edellytyksiä sekä mahdollistetaan uusien
työpaikkojen syntymistä eri puolille Lahtea.
Lue lisää
www.lahti.fi/Pippo-Kujala

Yritysystävällinen Lahti
80 % Suomen markkinoista
sijaitsee 150 km etäisyydellä
Lahdesta
Lahden alueella toimii
8500 yritystä
Yritykset työllistävät yli
40 000 henkeä
Uusia yrityksiä syntyy
vuosittain 700–800
Lahden elinkeinorakenne on
monipuolisin Suomen suurista
kaupungeista
Lähde: Lahti Business Region
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Apoli Lahti

Malva

Malvan myötä
kaupunkikuvaan saatiin
uutta taidetta
Uusi ja vanha
keskustelevat
Malskilla: Laura
Lehtisen ja Maikki
Rantalan Block
Party -teos koristaa
Malski-keskuksen
uudisosaa.

Hyvä ympäristö luo
hyvinvointia

Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma
APOLI

L

L

ahden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman – eli Lahden APOLIN – päivitystyö valmistuu kevään 2022 aikana.
Ohjelman perusta säilyy vuonna 2010 laaditun APOLI:n mukaisena – käsityksemme
hyvästä ympäristöstä ei ole muuttunut.
APOLI nostaa esille vanhat perusajatukset
ja täydentää niitä ajankohtaisilla näkökulmilla, kuten hyvinvointi, osallisuus,
ilmastonmuutos, hiilineutraali rakentaminen ja kiertotalous.
Ikivanhan määritelmän mukaan hyvä
arkkitehtuuri on käyttökelpoista, kestävää
ja kaunista. Se ulottuu pienimmistä lähiympäristön yksityiskohdista rakennuksiin,

Arkkitehtuuri on
meitä ihmisiä varten.
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niiden välisiin suhteisiin, ulottuen kaavoitukseen, joka muovaa myös maisemaa.
Arkkitehtuuri on meitä ihmisiä varten,
tekemässä kaikille yhteisestä ympäristöstämme parempaa.
Koronaepidemian vuoksi APOLI-työ
on tapahtunut ensisijaisesti verkossa.
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnos
oli nähtävissä ja kommentoitavissa
kaupunkilaisille 28.5.–31.8.2021. Toukokuussa 2021 järjestettiin myös APOLItyöpaja muotoilupäivän yhteydessä.
Marras-joulukuussa 2021 APOLI:a on esitelty kaupungin lautakunnille ja kumppanuuspöydille sekä kaupunginvaltuustolle
tammikuussa 2022. Esittelykierrokselta
saatiin selkeä toive viedä ohjelma maaliin
ja tehdä ohjelmasta kunnianhimoinen.
Lahti on sen arvoinen.

Keväällä 2022 avautuvan Lahden
visuaalisten taiteiden museo
Malvan olemassaolo näkyy myös
museon seinien ulkopuolella.

M

allasjuoman entisessä panimokiinteistössä sijaitseva Malva on
inspiroinut taideteoksia lähiympäristöönsä. Malvan vuokranantaja Malski-keskus
maalautti museon uudisosaan valtavan
muraalin, joka peittää uuden rakennuksen
alleen kolmelta sivulta. Laura Lehtisen ja
Maikki Rantalan Block Party -muraalin
suunnitteluvaiheessa keskusteltiin tiiviisti
Malskin alueen naapuruston kanssa.
Toinen poikkeuksellisen näkyvä teos
toimii myös tienviittana Malvaan vilkkaasti
liikennöidyltä Vesijärvenkadulta: Akseli
Leinosen yli kuusi metriä korkea Kylän portti
-veistos viestii jo massiivisella olemassaolollaan siitä, että Malvan suunnalla on jotakin
näkemisen arvoista.
Myös matkailijat ohjataan uuteen museoon
kaupunkikuvasta löytyvillä taideteoksilla.
Vuonna 2019 valmistunut Rautatiekadun
Taideakseli viitoittaa tien Lahden Matkakeskukselta Malvaan muun muassa Sami
Leutolan, Miss Kompron ja Ihana Havon
taiteen avulla.

ahden APOLI:n tehtävä on pitää
esillä hyvän, laadukkaan ja vastuullisen suunnittelun merkitystä
kaupungissamme. Ohjelma on tavoite
kaupungille ja täällä toimiville rakentajille. Ohjelma koskee niin uudisrakentamista, rakennussuojelua, korjausrakentamista, viherympäristön kuin
katuympäristön rakentamista sekä kaiken ylläpitoa.
Päivitystä on vuodesta 2020 valmistellut laaja monialainen työryhmä, johon on koottu asiantuntijoita kaupungin
maiseman ja rakennetun ympäristön kehittämisestä ja toteutuksesta, Lahden
museoilta, LAB-ammattikorkeakoululta
ja Hämeen Arkkitehdit SAFA:sta.
Lue lisää
www.lahti.fi/apoli
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Akseli Leinosen Kylän portti -teos
seisoo Viiskulman aukiolla.
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Päijät-Häme

Lahden suunta

Kuntaraja ei näy maastossa

L

ahden kaupunkiseudulla on osattu
suunnitella maankäyttöä yhdessä,
ilman siihen velvoittavaa lakia.
Maankäytön suunnittelun asiantuntijat
ovat käsitelleet yhteisiä ja kuntakohtaisia
hankkeita Lahden kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelun työryhmässä monta
kymmentä vuotta. Tämän yhteistyöryhmän
rinnalle on tullut hieman harvemmin
kokoontuva maakunnan teknisen ja ympäristötoimen työryhmä. Nastolan kunnan
kaavoitusarkkitehtina tulin työryhmään
mukaan 1990-luvulla. Opin, kuinka tärkeitä eri asiantuntijoiden jaettu tietotaito ja
yhteinen edunvalvonta ovat. Ohitie, oikorata ja eteläinen kehätie ovat toteutuneet
seudullisen yhteistyön tuloksena.
Lahden kaupunkiseudulle on laadittu
yhteinen rakennemalli Päijät-Hämeen maakuntakaavoituksen ja kuntakaavoituksen
pohjana. Kaupunkiseutusuunnitelman
tavoin rakennemallityön tarkoituksena oli
ratkaista kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäimen kehittämiseen
liittyviä keskeisiä maankäyttökysymyksiä.
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Rakennemallien sisältöön ovat vaikuttaneet yhdyskuntarakenteen ajankohtaiset
kehitystarpeet. Rakennemallissa 1993
esitettiin seudullisesti merkittäviä viheryhteyksiä ja vuoden 2004 rakennemallissa
kartoitettiin seudun osaamisen maankäyttöä. Nyt meillä on seudullisia ulkoilureittejä ja yliopisto.
Rakennemallin 2004 hyväksyi Lahden
kaupunkiseudun seutuvaltuusto kaupunkiseudun ollessa mukana seutukuntakokeilussa. Muut rakennemallit on hyväksytty
kunnittain. Lahti on ollut vetovastuussa
rakennemallien valmistelussa, mutta
Päijät-Hämeen liitto on ollut aina mukana.
Kaupunkiseutusuunnitelmaa laaditaan
nyt maankäytön, asumisen ja liikenteen
MAL-sopimuksen velvoittamana ja PäijätHämeen liiton vetämänä. Tavoite on
kuitenkin sama kuin aiemminkin,
oman kaupunkiseutumme kehittymisen
turvaaminen yhteistyöllä.
Anne Karvinen-Jussilainen,
kaupunginarkkitehti

Lahden kaupunkiseutusuunnitelma

Toinen Lahden suunta -kierros käynnistyy

L

Lahden suunta -työssä rakennetaan kaupungin tulevaisuutta
yhdessä kaupunkilaisten
kanssa ja yhdistetään uudella
tavalla maankäytön ja liikenteen
suunnittelua. Yleiskaava ja
Kestävän kaupunkiliikkumisen
ohjelma muodostavat työn
ytimen ja ne laaditaan yhdessä
kaupungin strategian pohjalta.

ahden kaupunkiseudun
kunnat ja Päijät-Hämeen liitto
solmivat valtion kanssa
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen vuonna
2021 ja se oli hieno saavutus!
Sopimuksessa on määritelty valtion ja kaupunkiseutujen yhteiset
tavoitteet ja toimenpiteet kestävän
yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle.
Yhtenä MAL-sopimuksen
toimenpiteenä on kaupunkiseutusuunnitelman laatiminen ja
syksyllä 2021 käynnistimme
työn yhdessä Asikkalan, Heinolan,
Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden
ja Orimattilan kuntien sekä
Hämeen ja Uudenmaan ELYkeskusten kanssa.
Kun uusi MAL-neuvottelukierros käynnistyy vuonna 2023,
olemme hyvissä neuvotteluasemissa. Yhdessä laaditun
kaupunkiseutusuunnitelman
pohjalta voimme nostaa esiin
kattavasti rahoitettavia toimenpiteitä ja perustella niitä tuoreen
suunnitelman selvityksillä ja
vaikutusten arvioinneilla.
Tutustu Lahden kaupunkiseutusuunnitelman materiaaleihin,
aikatauluun ja osallistumismahdollisuuksiin osoitteessa
paijat-hame.fi
Päijät-Hämeen liitto
Niina Ahlfors,
aluesuunnittelujohtaja
040 531 7628
niina.ahlfors@paijat-hame.fi
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K

ierroksella 2017–2020 muodostettiin kokonaiskuva koko Lahden
alueen maankäytöstä ja liikkumisesta. Valtuustokauden 2021–2025 Lahden
suunta –kierros on luonteeltaan päivittävä
ja täydentävä. Valmistelun keskiössä
ovat kierroksella 2017–2020 avoimeksi
jääneet kysymykset sekä uuden strategian
tuomat painatukset ja tavoitteet, jotka
saadaan keväällä 2022. Valmistelu on
käynnissä edelliseltä kierrokselta siirtyneiden teemojen parissa, kun lähtötietoja
parhaillaan täydennetään ja harmonisoidaan. Myös Lahden suunta -työn
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) laaditaan ja asetetaan nähtäville
tänä keväänä.

Tulevaisuuden kuva piirretään
useammalle kartalle
Tällä kierroksella yleiskaavatyön keskiössä
on useamman oikeusvaikutteisen kaavakartan laatiminen. Näin kartoilla voidaan
esittää enemmän tietoa ja tavoitteita kuin
aikaisemmin. Tärkeitä kokonaisuuksia
ovat rakennetut kulttuuriympäristöt sekä
luonnon monimuotoisuuskohteet ja
ekosysteemipalvelut. Uusina tärkeinä teemoina yleiskaavatasoisessa tarkastelussa

ovat kiertotalous, raideliikenteen seisakkeet sekä elinkeinoelämän alueet. Kiertotaloudessa painopiste on maamassojen
hyötykäytössä sekä kiertotalouteen liittyvässä elinkeinotoiminnassa.

rooli valmistelussa. Käynnissä oleva
tavoitevaihe ja tuleva luonnosvaihe
ovat yhteistyölle ja keskustelulle
hedelmällisintä aikaa, jotta eri näkökulmia
ehditään sovitella yhteen.

Kestävä arkiliikkuminen
luo hyvinvointia
Tällä kierroksella keskitytään edistämään
kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman
toimenpiteitä erilaisten hankkeiden avulla
sekä päivittämään ohjelmaa jo toteutuneiden toimenpiteiden osalta. Uusina teemoina tarkastellaan kaupunkilogistiikan
kokonaisuutta ja kävelyn laatureittejä.
Seudullinen yhteistyö on tärkeässä roolissa ja tällä kierroksella liikkumisen suunnitteluun liittyy pyöräilyn tavoiteverkon tarkistaminen seutuyhteyksien osalta. Lisäksi
työn alla on pohdinta siitä, pitäisikö joukkoliikenteen runkolinjat esittää yleiskaavakartalla. Kestävä arkiliikkuminen tuo
terveys- ja ilmastohyötyjä ja tavoitteena
on tehdä yhä enemmän monialaista
yhteistyötä toimenpiteiden jalkauttamiseksi.

Vuonna 2022 voit vaikuttaa

Lahden suunnan
verkkosivuilta voit seurata
työn etenemistä ja
osallistumisen mahdollisuuksia!
www.lahti.fi/lahdensuunta
Tervetuloa mukaan yleisiin
keskusteluiltoihin:
Ke 11.5. Sujuvaa ja
laadukasta arkiliikkumista
Ti 24.5. Kiertotalous
yleiskaavatasolla
Ti 13.9. Lahtelaiset maisemat
ja arvorakennukset
Ti 27.9. Kävelyn laatureitit
Ti 11.10. Monimuotoinen
luontomme

Asukkailla, päättäjillä, asiantuntijoilla ja
muilla yhteistyökumppaneilla on tärkeä
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Radanvarsi

Jaksonkadun
kortteli luo uutta
ilmettä Radanvarteen
Lahden Radanvarsi rakentuu
pala palalta. Tammikuussa
2023 valmistuva Jaksonkadun
kortteli aivan Matkakeskuksen
vieressä tarjoaa paitsi laatukoteja erinomaisella sijainnilla,
myös valloittavan tarinan radanvarren historiasta ympäristötaiteellaan.

R

adanvarren näkymät joutomaineen
eivät vuosikymmeniin houkutelleet
mitenkään. Nyt Radanvarsi on
kohentumassa harppauksin tiiviiksi ja
urbaaniksi kaupunginosaksi, joka toimii
kuin kutsukorttina Lahteen, esimerkiksi
pendelöijille.
Aivan Matkakeskuksen viereen, Mannerheiminkadun ja radan väliin, on nousemassa Jaksonkadun kerrostalokortteli.
Se käsittää neljä kuusikerroksista taloa,
pysäköintirakennuksen ja kansipihan. J
aksonkatu 3:n ja 5:n rakennuttaja on
Lahdet Asunnot Oy, Lahden Talot Oy:n
tytäryhtiö. Jaksonkatu 1:n ja 7:n rakennuttaa TA-Asumisoikeus Oy.

Ekologista ja helppoa asumista
Lahden Asunnoille tulee kahteen taloon
108 vuokra-asuntoa. Kaikkiaan koteja
kortteliin valmistuu 217.
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Erinomainen sijainti, rakentamisen
laatu sekä asumisen ekologisuus,
helppous ja lähellä olevat palvelut ovat
Jaksonkadun valttikortteja.
– Nykypäivän tarpeiden mukaisten
valoisien asuntojen koot ovat yksiöstä
kolmioihin. Ne sopivat kaikkiin elämäntilanteisiin. Jos työpaikka on vaikkapa
Kouvolassa tai Helsingissä, kotoa olisi
vain parin minuutin kävelymatka Matkakeskukseen, Lahden Talojen markkinointipäällikkö Piia Jokiaho sanoo.
Omaa autoa ei välttämättä tarvitse julkisen liikenteen solmukohdan ja asukkaille
varatun yhteiskäyttöauton ansiosta.

Julkinen taide tekee korttelista uniikin
Lahden Talojen kiinteistöjohtaja Harry
Koskela sanoo, että julkinen taide personoi
talot uniikisti. Taiteen ansiosta moniilmeinen kortteli elävöittää kaupunkikuvaa
ja Radanvartta erityisellä tavalla.
Hankkeen taidekoordinoinnista on
vastannut Upeart. Julkisivuihin syntyy Tatu
Tuomisen teos Ratavarren Aarre, joka kunnioittaa radanvarren pitkää historiaa ja erityisesti nykyistä asemarakennuksen edeltäjää vuodelta 1874. Julkisivuissa käytetään
tiilipintaa ja graafista betonia. Taide levittäytyy mahdollisesti myös porraskäytäviin.
TEKSTI Leena Huovila

Lahden Talojen markkinointipäällikkö Piia Jokiaho ja
kiinteistöjohtaja Harry Koskela tietävät Jaksonkadun
asuntojen sopivan monenlaisiin elämäntilanteisiin.
Korttelin julkinen taide elävöittää kaupunkikuvaa.
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Asuntorakentaminen

Kaupungintalonpuisto ja keskustavisio

Haaveet
todeksi!
Rakenna
koti Lahteen

Kaupungintalonpuiston suunnittelu
alkaa

K

L

ahden kaupungin monipuolisesta
tonttitarjonnasta löydät sopivan
tontin oman talounelmasi toteuttamiseen. Tänä vuonna tavoitteena on
luovuttaa haettavaksi noin 60 uutta omakotitonttia. Uudet omakotitontit ovat
haettavissa kahdesti vuodessa:
huhtikuussa ja lokakuussa.
Lisäksi haettavissa on noin 80 valmista
tonttia. Niitä voi hakea kuukausittain, ja rakentamaankin pääsee pääsääntöisesti heti.

Uudet huhtikuussa hakuun
tulevat tontit sijaitsevat
• Kytölässä Löylykadun pohjoispuolella
• Kilpiäisissä Puuskakadun varrella
• Villähteellä Piipputien päässä.

Varausaika tuo turvaa
Tontit luovutetaan hakemusten perusteella
mutta tapauskohtaisesti myös arvonta ja
tarjouskilpailumenettelyillä. Ennen tontin
luovuttamista se varataan sinulle puoleksi
vuodeksi 450 euron varausmaksulla. Varausaikana voit varmistaa rahoituksen ja
tontin sopivuuden vaatimuksiisi.

Asuntorakentaminen
lukuina 2021

Vuokraa tai osta omaksi
Omakotitontit vuokrataan rakentamista varten, mutta rakennusprojektin valmistuttua
voit myös ostaa tontin omaksi. Alueesta
riippuen tonttihinnat ovat 11–48 euroa/
m², voimassa 31.7.2023 saakka.
Myytäessä tonttien hintoihin tulee mukaan
myös lohkomismaksu. Keskustan, rantaja erityisalueiden hajatontit hinnoitellaan
erikseen. Tonttien vuosivuokra on viisi
prosenttia luovutushinnasta.

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

415
uutta asuntoa, joista
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Uusia omakotitontteja
Villähteellä
Nastolan ja Lahden yhdistymisen jälkeen kaupungilla on ensimmäisen kerran tarjolla kolme uutta
omakotitonttia Villähteellä. Tontit sijaitsevat Erstan
koulun vieressä sekä päiväkodin ja kaupan läheisyydessä. Lahden ja Nastolan Rakokiven toreille on
matkaa noin 10 kilometriä.

218

113

84

750

kerrostaloasuntoa

rivitaloasuntoa

omakotitaloa

uuden asunnon rakennuslupaa
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aupungintalon peruskorjaus on käynnistynyt ja sen valmistuttua on tärkeää saada myös kaupungintalon ympäristö
vastaavalla tavalla edustavaan kuntoon. Kaupungintalon
puistoakseli on peräisin Lahden ensimmäisistä asemakaavoista.
Itse asiassa Rautatienkadun ja Vesijärvenkadun välisen osuuden
rakentaminen käynnistettiin jo 1905, ennen kuin kaupungintaloa
oli edes suunniteltu nykyiselle paikalleen. Varsinainen kaupungintalonpuisto Rautatienkadun länsipuolella rakennettiin myöhemmin,
kaupungintalon valmistuttua vuonna 1912.
Kaupungintalonpuisto on yksi Lahden vanhimmista puistoalueista. Se on säilyttänyt luonteensa ja ominaispiirteensä edustuspuistona melko hyvin. Puistosta laadittiin vuonna 2021
puistohistoriallinen selvitys, joSelvitystyötä on
ka toimii lähtötietona puiston
kunnostukselle ja alueen asetehty vanhojen
makaavoitukselle. Puiston alvalokuvien
kuperäisiä suunnitelmia ei ole
ja postikorttilöydetty, mutta selvitystyötä on
tehty vanhojen valokuvien ja
kuvien avulla.
postikorttikuvien avulla.
Viimeisin peruskorjaus
tehtiin 1980-luvulla, jolloin
kaupungintalon edustalla sijainnut kukkaryhmä poistettiin ja
alue kivettiin. Samalta aikakaudelta ovat peräisin puiston
kookkaat alppiruusut ja marjakuuset. Vuonna 2005 uudistettiin
puiston valaistus Lahden kaupungin 100-vuotisjuhliin. Viimeisimpänä kohennuksena puiston itäisen osan kukkaryhmä uudistettiin mukaillen puiston alkuperäisiä loisteliaita kukkaistutuksia
vuonna 2012.
Kaupungintalonpuiston peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan
keväällä 2022. Suunnittelun tavoitteena on kunnostaa puiston
rakenteet nykyaikaisiksi ja toimiviksi. Myös puiston kasvillisuutta
on tarkoitus osittain uudistaa. Harjukadun ja Vuorikadun puukujanteet säilytetään. Puiston suunnittelussa huomioidaan alueen
historiallinen merkitys niin kasvillisuuden, kalusteiden kuin näkymienkin osalta.
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Lisää vetovoimaa ja uusia
koteja Lahden keskustaan

L

ahden keskusta-alueen kaavoitustahti jatkuu vilkkaana. Radanvarren ja Ranta-Kartanon alueella rakentaminen on käynnissä ja Paavolan tornitaloalueen kaava on valmistunut.
Lahden keskustavision tavoitteena on luoda keskustasta houkutteleva ja viihtyisä asumisen ja asioinnin
paikka. Näin myös elinkeinoelämän edellytykset paranevat. Monet kehittämishankkeet Kisapuistossa ja Radiomäellä sekä ympäristökaupungin kansainvälinen näkyvyys
luovat vetovoimaa keskustaan – uutta visuaalisten
taiteiden museota Malvaa unohtamatta!
Keskustan tulee olla kaikilla kulkumuodoilla hyvin
saavutettava mutta samalla myös kaikille kulkijoille turvallinen ja viihtyisä liikkumisen paikka. Keskustan liikenneratkaisut tehdään kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti.
Kauppatoria, Lanunaukiota ja asiointikatuja
kehitetään yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja kiinteistöjen kanssa. Katuilmeen, valaistuksen ja yleisen
turvallisuuden tunteen parantaminen ovat myös
keskeisiä jatkosuunnittelun teemoja.

Lisätietoja
www.lahti.fi/keskustavisio2030
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Lähiöohjelma

Niemen ranta

Lähiöohjelma parantaa Mukkulan ja
Rakokivi-Nastonharjun elinvoimaa

Niemen alue vapautuu
asumiseen ja virkistykseen
vaiheittain 2–15 vuoden aikana.

L

Niemi on
muuttumassa
monipuoliseksi
opiskelun, tieteen,
teollisuuden ja
asumisen
alueeksi, jonne
satama ja ranta
tuovat oman
lisänsä.

ahti on mukana ympäristöministeriön
lähiöohjelmassa vuosille 2020–
2022. Lähiöohjelmassa haetaan
poikkihallinnollisia toimia valittujen lähiöiden elinvoiman parantamiseen, eriytymisen ennaltaehkäisemiseen, asukkaiden
osallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen sekä toimia, joilla turvataan palveluiden riittävä taso. Lahti on mukana ohjelmassa Mukkulan ja Rakokivi-Nastonharjun
alueilla. Ympäristöministeriö tukee kaupunkien valittujen lähiöiden kehittämistä
35 % avustuksella kunnallisteknisiin investointeihin.

Rakokiven alueen uudistukset
nojanneet yhdessä asukkaiden ja
paikallisten toimijoiden kanssa
tehtyihin suunnitelmiin
Rakokiven keskustan kehitystä on jatkettu
lähiöohjelman turvin. Hankeaikana on
toteutettu tai toteutetaan muun muassa
mittavia kevyenliikenteen väylien ja valaistuksen saneerauksia, rakennetaan k
ulttuuripuisto syksyllä 2021 avautuneen
uuden monitoimitalon kylkeen sekä
korjataan kolme alikulkutunnelia. Alikulkutunneleihin on tarkoitus lisäksi toteuttaa
osallistuvaa taidetta.

Mukkulan alueella tutkimushankkeet
näkyvässä roolissa
Lähiöohjelma on näkynyt Mukkulassa erityisesti tutkimushankkeina. Mukkulassa
toteutetaan kolmea eri tutkimushanketta.
LUT-yliopiston ”Tulevaisuuden hiilineutraali
lähiö” -hankkeessa selvitetään alueen hiili-
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Niemen ranta vapautuu
asumiseen ja virkistykseen
Mukkulassa ympäristön viihtyisyyttä parannetaan muun muassa saneeraamalla leikki- ja
viheralueita sekä korjaamalla frisbeegolf -radan rakenteita.

jalanjälki sekä tutkitaan millaisia omaehtoisia toimia asukkaat ovat valmiita tekemään hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.
LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun
”Yhteinen Mukkula” -hankkeessa kerätään
tietoa kaupunkisuunnittelun tueksi.
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Juvenian ”Nuorten lähiöosallisuus- ja
aktiivisuus” -hankkeessa toteutettiin

vuoden 2021 aikana muun muassa tilataideteos Mukkulan S-Marketin lähistöllä
sekä videotaideteos.
Ympäristöministeriön investointiavustusten turvin Mukkulassa on toteutettu
tai toteutetaan hankeaikana muun muassa
Tanssimäen leikkipuiston saneeraus, valaistusten uusimista ja Merrasojanpuiston
sekä frisbeegolf -radan kunnostuksia.
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N

iemi on muuttumassa monipuoliseksi opiskelun, tieteen, teollisuuden
ja asumisen alueeksi, jonne
satama ja ranta tuovat oman lisänsä.

Niemen ranta-alueen ideakilpailuun
saatiin 55 ehdotusta
Lahden kaupunki järjesti yhteistyössä
maanomistajien, Polttimo Oy:n, UPMKymmene Oyj:n sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa ideakilpailun Niemen
ranta-alueen suunnittelusta. Kilpailutehtävänä on ideoida, miten nykyinen teollisuusalue muuttuu vaiheittain omaleimaiseksi
nykyaikaiseksi asuinympäristöksi järven

rannalla. Palkittujen ehdotusten pohjalta
valmistellaan alueen asemakaavamuutokset vaiheittain.

Niemen ranta muuttuu
teollisuusalueesta asuinalueeksi
Kilpailualue on noin 15,5 hehtaarin suuruinen yksityisessä omistuksessa oleva rantaalue. Alueen toteutuksen aikajänne on
pitkä. Alueella toimivat nyt UPM, Polttimo,
Viking Malt, Suomen Hiiva ja Senson.
Teollisuus vapautuu teollisuudelta
vaiheittain 2–15 vuoden aikana.
Kilpailutehtävänä oli ideoida alueen kokonaissuunnitelma. Kilpailuun liittyy myös
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Teivaasta lähtevän rantaraitin jatkaminen
alueen läpi kohti Mukkulaa. Alueen suunnittelussa oli huomioitava rantaraitin
lisäksi muu virkistyskäyttö sekä viereinen
pienvenesatama toimintoineen. Asumisen
palveluina alueelle tutkitaan lähikaupan
sekä muiden pienimuotoisten palvelujen
sijoittamista. Muutoksen myötä merkittävä
Vesijärven ranta-alue avautuu asumiseen
ja Lahden asukkaiden käyttöön.
Tahtotila oli säilyttää vanhaa rakennuskantaa alueella. Selvitysten perusteella
laajamittainen säilyttäminen ei kuitenkaan
ollut mahdollista kilpailun lähtökohtana.
Niemenkadun varressa oleva vanha punatiilinen viljamakasiini säilyy edelleen
Polttimon toimistokäytössä.
Niemen ranta-alueen palkitut kilpailutyöt
ovat nähtävillä verkkosivuilla
www.lahti.fi/niemenkilpailu
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Ympäristömelu ja kiertotalous

Kaavahankkeen eteneminen

Ympäristömelua selvitetään

M

elulla on vaikutuksia ihmisen terveyteen, ympäristön viihtyisyyteen,
linnustoon ja muuhun eläimistöön. Autoliikenne on merkittävin ympäristömelun lähde.
EU:n ympäristömeludirektiivi edellyttää
ympäristömeluselvityksen tekemistä
viiden vuoden välein yli sadantuhannen
asukkaan kaupungeilta, joihin Lahti
kuuluu. Seuraava, pääasiassa liikenteen
melun leviämistä käsittelevä raportti
valmistuu toukokuussa 2022.
Uutena asiana direktiivi edellyttää
ympäristömelun terveysvaikutusten toteamista. Lahdessa terveysvaikutuksia on
jo aiemmin selvitetty. Melu lisää muun
muassa unihäiriöitä, aiheuttaa iskeemisiä
sydänsairauksia ja aivohalvauksia ja
sillä on näin ollen myös taloudellisia
vaikutuksia.

Meluesteiden
rakentaminen ei ole
ensisijainen toimenpide
meluntorjunnassa.
18

Selvitystyö jatkuu toimenpideselvityksellä tulevalle viidelle vuodelle. Meluesteiden rakentaminen ei ole ensisijainen
toimenpide meluntorjunnassa, mutta on
paikkoja, joissa muut keinot eivät riitä.
Edellisessä toimenpideselvityksessä vuosille 2019–2023 listattiin viisitoista kohdetta, joista on toteutettu vuosikymmeniä
vireillä ollut Ahtialantien varren melusuojaus. Lisäksi Kivimaan koululle on tulossa
melueste Lahdenkadun puolelle ja Nastolaan on pengerretty ratameluvalleja. Vuonna 2020 käyttöön otetulla valtatien 12
Lahden eteläisellä kehätiellä meluntorjuntaan kiinnitettiin erityistä huomiota.
Toteutusta odottavien listalla on
edelleen mm. kohteita Helsingintiellä ja
Kärpäsenkadulla, Vesijärvenkadun liikennettä hillitsevät toimenpiteet ja tunnelin
melunvaimennus Tunnelikadulla (Paavolan
koulukampuksen vieressä). Valtatiestä
kaupungin kaduksi muuttuneen Hämeenlinnantien rapistuneet meluaidat odottavat
kohennusta.
Lue lisää
www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/
ympariston-tila/melualueet/

Lahti edistää
kiertotaloutta
määrätietoisesti

K

iertotaloudessa tavoitellaan
luonnosta jo otettujen raaka
-aineiden pitämistä hyötykäytössä mahdollisimman pitkään
etsimällä niille uusia käyttötapoja
neitseellisiä raaka-aineita
korvaten. Yhtenä merkittävänä
kehitysteemana kaupunkiympäristön palvelualueella on maa- ja
kiviainesten hallinnan ja uusiomaarakentamisen edistäminen ja
mahdollistaminen kaupunkisuunnittelun keinoin kaavoituksessa ja
kaupunki-infran suunnittelussa,
sekä rakennuttamisessa ja rakentamisessa. Kiertotaloustoiminnan
keskiössä ovat lisäksi asukkaat,
ympäristö ja yritykset.
Siirtymässä kiertotalouteen
korostuu erityisesti yhteistyö
toimintaympäristön sidosryhmien
kanssa. Kaupunkiympäristön
palvelualueen uudessa kiertotalousasiantuntijan tehtävässä onkin
elokuussa 2021 aloittanut diplomiinsinööri Satu Virtanen. Kiertotalousasiantuntijan tehtävän tavoitteena
on löytää uusia tapoja ja konkreettisia ratkaisuja kiertotalouden
edistämiseksi hankkeissamme.
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Näin
kaavahanke
etenee

1 – Aloitusvaihe

Tule mukaan
kuulemaan ja
keskustelemaan
ajankohtaisista
hankkeista asukastilaisuuksiin.

2 – Luonnosvaihe

Kerromme
tilaisuuksista
osoitteessa
www.lahti.fi/kaavoitus
ja Uusi Lahti -lehdessä.

3 – Ehdotusvaihe

Kaavoitushankkeista ja
osallistumismahdollisuuksista
löytyy kattavasti tietoa osoitteesta
www.lahti.fi/kaavoitus.
Jokaisella kaavahankkeella on oma
verkkosivunsa, josta löydät siihen
liittyvän aineiston ja yhteystiedot.
Kaikki kaupunkisuunnittelun
kommentoitavana olevat
suunnitelmat on koottu osoitteeseen
www.lahti.fi/nytnahtavilla.

Kaava tulee vireille kaupungin tai yksityisen tahon aloitteesta.
Vireilläolosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa tai erillisellä kuulutuksella.
Jo kaavatyön tavoitteista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
voi antaa palautetta, kuten myös tarjota tietoa suunnitteluun (ks. sivu 31).

Käydään neuvotteluja osallisten kanssa.
Tehdään selvityksiä ja vaikutusten arviointia.
Laaditaan kaavaluonnos tai -luonnoksia, joista voi kertoa mielipiteensä
(ks. sivu 31).

Laaditaan kaavaehdotus valitun kaavaluonnoksen pohjalta.
Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee ehdotusta.
Kaava asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolon aikana kaavasta on
mahdollista jättää muistutus.
Kaavaehdotuskartta ja muu aineisto on nähtävillä osoitteessa
www.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.
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Kaavatyökohteet 2022–2024

Kaavatyökohteet 2022–2024

Kaavatyökohteet 2022–2024
Listaus sisältää vuoden 2022 vireillä
olevat ja käynnistyvät kaavatyöt sekä
tiedossa olevat kaavatyöt vuosille 2023 ja
2024. Vuoden aikana voi nousta kiireellisiä
kaavoitustarpeita, ja osa töistä saattaa
jatkua tai siirtyä seuraaville vuosille.

2022

Kyseessä on asemakaavan muutos,
ellei selostuksessa ole muuta mainintaa.
Asemakaavatöiden tavoitteet on kuvattu
lyhyesti työn nimen jälkeen.

KAAVARUNGOT
Kaavarunkojen tavoitteena
on ohjata alueen monipuolista kehittämistä ja
olla vaiheittain toteutettavan
asemakaavoituksen pohjana.
A Kolava, Kariston itäosien
kaavarungon tarkistus
(Airas, Helin)

Maankäyttösopimusta edellyttävät asemakaavat tai asemakaavan
muutokset on merkitty tähdellä (*). Kaavatyön nimen perässä
kerrotaan siitä vastaavan henkilön sukunimi suluissa. Tarkat
yhteystiedot löytyvät sivulta 31.
Kaavatöitä esitellään useissa yleisötilaisuuksissa vuoden 2022
aikana. Osallistumistavoista saat lisätietoa vuorovaikutussuunnittelijalta, ja niistä tiedotetaan Uusi Lahti -lehdessä,
kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkiympäristön somekanavissa.
Kaupunginvaltuusto on delegoinut muiden kuin vaikutukseltaan
merkittävien kaavojen hyväksymisen kaupunkiympäristölautakunnalle.

C Villähde, Villähteen
asemanseudun kaavarunko
(Suokas)

Keski-Lahti, Hämeenkatu 9
(Mustakallio) Toimistorakennuksen
osoittaminen pääosin asuinkäyttöön. (*)

E Nastola, Kirkonkylän
keskustan kehitysvisio
(Silvast, Huovinen)
F Niemi, Niemen
alueen kehitysvisio
(Mustakallio)
G Renkomäki,
Renkomäen sorakuoppa
(Silvast)
H Viuha, Hakaportin alueen
länsipuoli (*) (Huovinen)

Sivulla voit kommentoida alkavien
töiden tavoitteita ja lähtökohtia
sekä antaa omat tietosi
suunnittelutyöhön.

1 Keski-Lahti, Harjukatu 46 ja 48 ja
Oikokatu 1 , Sairaalanmäki (Airas)
Asemakaavan tarkistaminen yleistenrakennusten tonttien käyttötarkoituksen, täydennysrakentamisen, pysäköinnin ja liikennejärjestelyjen mahdollistamiseksi. (*)

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

D Jokimaa, Helsingintien
länsipuoli (Huovinen)

Kaavatyön
sisällöstä ja aikataulusta saat parhaiten
tietoa kaavan laatijalta ja
verkkosivulta
www.lahti.fi/kaavoitus

KERROS- JA RIVITALOKOHTEET SEKÄ
MUUT NIITÄ VASTAAVAT KOHTEET

Keski-Lahti, Hämeenkatu 5 (Lehmuskoski) Täydennysrakentaminen tontilla,
jolla on kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennus. (*)

SELVITYKSET
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2

3

4 Keski-Lahti, Kirkkokatu 8 ja 10,
Paavolan terveystalo ja KELA:n talo (Airas)
Yleisten rakennusten tonttien
muuttaminen pääosin asuinkerrostalojen
korttelialueeksi. (*)

10 Kärpänen, Satulakatu 8 (Huovinen)
Yleisten rakennusten korttelialueen tontin
muuttaminen palveluasumiseen
11 Mukkula, Ritaniemenkatu 10
(Mustakallio) Oppilasasuntojen korttelialueen muuttaminen uuteen käyttöön. (*)
12 Myllypohja, Laitumenkatu 4
(Puusaari) Yleisten rakennusten korttelialueen tontin laajentaminen ja käyttötarkoituksen tarkistaminen. (*)
13 Möysä, Viipurintie, Ruolan ostoskeskus (Helin) Ostoskeskuksen
alueen kehittäminen tutkimalla uusia
käyttötarkoituksia. (*)
14 Möysä, Viipurintie 2,
Möysänkatu 3, 5, 5 b ja 24 (Sutinen)
Huoltoaseman ja vapaapalokunnan
käytöstä poistuneiden tonttien
muuttaminen pääosin asuinkäyttöön
sekä omakotitontin jakaminen. (*)
15 Nastola, Ratsutie 35b (Lehmuskoski)
Liikerakennusten tontin muuttaminen
asuinkäyttöön. (*)

5 Keski-Lahti, Loviisankatu 2 ja 4,
entinen Poliisitalo (Sutinen)
Poliisilaitoksen käytöstä poistuneiden tonttien käyttötarkoituksen tarkistaminen. (*)

16 Nastola, Pekkalantie 20
(Huovinen, Silvast)
Liike- ja toimistorakennusten tontin
muuttaminen pääosin asuinkäyttöön. (*)

6 Keski-Lahti, Rajakatu 7 (KarvinenJussilainen) Asemakaavan tarkistaminen
tontilla, jolla on kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat seurakuntarakennukset. (*)

17 Niemi, Niemenkatu 16 osa,
Niemenkatu 18 osa ja Niemen sataman
osa (Mustakallio)
Teollisuusrakennusten korttelialueen
tonttien osien muuttaminen uuteen
käyttöön. (*)

7 Keski-Lahti, Sammonkatu 8
(Lehmuskoski) Yleisten rakennusten
korttelialueen tontin muuttaminen osin
asuinkäyttöön ja täydennysrakentaminen.
8 Keski-Lahti, Vesijärvenkatu 38
(Sutinen) Toimistorakennuksen tontin
muuttaminen asuinkäyttöön. (*)

LAHDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2022–24

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

LAHDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2022–24

18 Paavola, Lounaankatu 2 (Helin)
Yleisten rakennusten korttelialueen tontin
muuttaminen asuinkäyttöön. (*)
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OMAKOTITALOKOHTEET
19 Asemantausta, Kerintie 2 (Huovinen)
Yleisten rakennusten korttelialueen tontin
muuttaminen pientalotonteiksi.
20 Jalkaranta, Köllinkatu 3 (Airas)
Selvitetään lisärakentamista tontilla.

ELINKEINOELÄMÄN KOHTEET JA
KAUPALLISET PALVELUT
30 Jokimaa, Helsingintien länsipuolen
elinkeinoelämänalue (Huovinen)
Uuden yritystoiminta-alueen kaavoittaminen selvityksen pohjalta.

Järvenpää, Karistonväylän ja
Kauppiaankadun kulma, Karistonportti
(Lehmuskoski) Asumisen korttelialueiden
muuttaminen yritystoiminnan alueeksi.
31

Kerinkallio, Ämmälänkatu 12
(Sutinen) Omakotitontin jakaminen.
21

22 Keski-Lahti, Hollolankatu 12 (Puusaari)
Yleisten rakennusten korttelialueen tontin
muuttaminen pääosin asumiseen.
23 Kolava, Karistonmäki I (Airas)
Uuden pientaloalueen asemakaavoittaminen. Työ käynnistyy kaavarungon pohjalta.
24 Kunnas,
Sydänkankaankatu 1 ja 3 (Huovinen)
Liiketontin muuttaminen asumiseen ja
tonttijaon tarkistaminen. (*)
25 Kytölä, Kytölänmäki III
(Lehmuskoski) Uuden pientaloalueen
asemakaavoittaminen. (*)

Möysä, Huhmarannankatu 3 ja 5
(Mustakallio)
Yleisten rakennusten korttelialueen
tontin käyttötarkoituksen muuttaminen ja
kaavan tarkistaminen.
26
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VUODEN 2022
KAAVOITUSKOHTEET
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Kaavarungot ja selvityskohteet
Kerrostalo- ja rivitalokohteet
sekä muut niitä vastaavat kohteet
Omakotitalokohteet
Elinkeinoelämän kohteet ja kaupalliset palvelut
Julkisen rakentamisen kohteet
Muut yksityiset asemakaavan muutosanomukset
Ranta-asemakaavoituskohteet
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27 Nastola, Anttilantie 18 ja 20 (Uronen)
Omakotitonttijaon muuttaminen.

Nikkilä, Rengaskatu–Metsä-Pekkalantie, Laakso-Nikkilä II pohjoisosa
(Mustakallio) Omakotitalotonttien
tonttijaon tarkistaminen ja uuden omakotija rivitaloasutuksen kaavoittaminen.
28

29 Renkomäki, Johtokatu,
Orimattilankatu ja Otavantie (Uronen)
Uuden omakoti- ja rivitaloasutuksen
kaavoittaminen.
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32 Kerinkallio, Ajokatu 65 ja 81
(Mustakallio) Teollisuus- ja varastorakennusten ja niihin liittyvän
liiketoiminnan tonttien kehittäminen. (*)
33 Keski-Lahti, Aleksanterinkatu 19–21
(Helin) Hotellitilat yhdistävän ylikulkusillan
mahdollistaminen ja asumisen osuuden
lisääminen. (*)
34 Keski-Lahti, Jaksonkatu,
Matkakeskuksen parkki (Sutinen)
Matkakeskuksen liityntäpysäköinnin kehittäminen ja korttelin kaavan tarkistaminen.
35 Kiveriö, Yhdyskatu 37 b (Huovinen)
Teollisuustonttien laajentaminen käytöstä
poistuneelle raideliikennealueelle. (*)
36 Kujala, Kujalankatu (Lehmuskoski)
Tavaraliikenneterminaalin korttelialueen
käyttötarkoituksen ja tonttijaon tarkistaminen.
37 Kujala, Kujalankatu, Lakkilantie,
Linnaistentie (Lehmuskoski) Uuden yritystoiminta-alueen kaavoittaminen.
38 Kärpänen, Kasakkamäentie 3,
Reissumiehenkatu 2 (Puusaari)
Teollisuusrakennusten korttelialueen
rajauksen ja kaavamääräysten
tarkistaminen. (*)
39 Mukkula, Vanhatie 23 (Lehmuskoski)
Pienteollisuusrakennusten tontin
muuttaminen liikerakentamisen
korttelialueeksi. (*)
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Nastola ja Uusikylä,
Konekorjaamontie, Varikontie,
Wipaktie (Uronen)
Teollisuustonttien rajojen ja
kaavamääräysten tarkistaminen.
40

Niemi, Niemen satama (Mustakallio)
Satama-alueen sekä liike- ja teollisuustonttien asemakaavan tarkistaminen. (*)
41

42 Nikkilä, Alhonkatu 2 (Airas)
Teollisuusrakennusten tontin muuttaminen
liikerakentamisen korttelialueeksi. (*)
43 Nikkilä, Ansiokatu (Helin)
Liikerakennusten korttelialueen
tontin laajentaminen.

Renkomäki, Pasaasin varsi (Sutinen)
Yritystoiminnan kehittämisen mahdollistava asemakaavan muutos. (*)
44

Kaavatyökohteet 2022–2024

JULKISEN RAKENTAMISEN KOHTEET
50 Keski-Lahti, Harjukatu 31,
kaupungintalo (Sutinen)
Kaupungintalon ja lähiympäristön
asemakaavan tarkistaminen.

Myllypohja, Vanha Ahtialantie 93,
Myllypohjan koulu (Sutinen)
Koulutontin laajentaminen ja
lähialueen asemakaavan
tarkistaminen.
54

Nastola, Kukkastie kaduksi
(Puusaari) Maantien muuttaminen
kaduksi.
55

51 Kivimaa, Kivimaan koulu (Huovinen)
Kortteli- ja urheilualueen rajojen ja
kaavamääräysten tarkistaminen.

Kytölä, Patakallionkatu 2 (Lehmuskoski) Rivitalokorttelin muuttaminen
palvelurakentamiseen ja uuden asumisen
ja virkistysalueen kaavoittaminen. (*)
52

53 Möysä, Joutsaarenkuja 22 (Uronen)
Virkistysalueella olevan toiminnan
kehittämisen mahdollistaminen. (*)

56 Paavola, Vuoksenkatu, Tiirismaan ja
Lotilan koulu (Mustakallio)
Tiirismaan koulun ja Lotilan koulun
tonttien sekä niihin liittyvien urheilu-,
virkistys- ja katualueiden kaavan
tarkistaminen. Aluetta kehitetään
julkisten palveluiden käyttöön.

45 Renkomäki, Tiilimäenkadun varsi,
Lahden portti (Sutinen)
Yritystoiminnan kehittämisen
mahdollistava asemakaavan muutos.

Muutosten tavoitteena on mahdollistaa
omakotitontin jakaminen, ajoyhteyden
järjestäminen, toteutuneen paikoitus- tai
leikkialueen liittäminen tonttiin tai muu
vaikutuksiltaan vähäinen muutos.
Asemantausta,
Kullankukkulankatu 1 (Kilpeläinen)
57

58

Asemantausta, Uusikatu 8 (Airas)

59 Jalkaranta,
Honkapirtinkatu 13 (Helin)
60

Kunnas, Eskolanmäentie 2 (Huovinen)

61

Nastola, Ratsutie 52 (Keskinen)

62

Villähde, Kasvikuja 7 (Puusaari)

Villähde, Koiskalantie 663 ja
Vesikallintie 5–11 (Lehmuskoski)
63

Villähde, Lintumäentie 9,
Marjatie 4 (Kilpeläinen)
64

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

65 Villähde,
Villähteentie 339 ja 335 (Puusaari)

47 Uusikylä, Männistön koulu ja
ympäristö (Puusaari)
Yleisten rakennusten korttelialueen
tontin muuttaminen uuteen käyttötarkoitukseen ja lähiympäristön asemakaavamääräysten tarkistaminen.

66 Seesta, Kalliojärven Ahtialanhaaran
ranta-asemakaavan muutos (Suokas)

HYVÄKSYMISVAIHEESSA OLEVAT
MERKITTÄVÄT ASEMAKAAVAKOHTEET

Uusikylä, Puutie, Puutien
yleisurheilukenttä (Lehmuskoski)
Urheilukenttäkäyttöön osoitetun
virkistysalueen muuttaminen
teollisuustontiksi. (*)
48

Keski-Lahti, Alatori Kaavaehdotus on
ollut nähtävillä huhti-toukokuussa 2020.

Villähde, Koritien alue (Sutinen)
Kaavamääräysten tarkistaminen
työpaikka-alueen laajentamiseksi ja
kehittämiseksi. (*)
49

Vuonna 1912 rakennettu kaupungintalonpuisto on peruskorjattu viimeksi 1980-luvulla.
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MUUT YKSITYISET ASEMAKAAVAN
MUUTOSANOMUKSET
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Valtatie 12 tiealueen muuttaminen
kaduksi, Hollolan raja–Mytäjäinen,
Mytäjäinen–Uponsilta ja Uponsilta–
Nastolantie Kaavaehdotukset ovat olleet
nähtävillä kesä-elokuussa ja loka-marraskuussa 2021.

2023
KAAVARUNGOT JA SELVITYKSET
Koiskala, Koiskala-Tiiranmäki
kaavarunko
Renkomäki, Näkkimistön
länsipuolen kaavarunko

KERROS- JA RIVITALOKOHTEET SEKÄ
MUUT NIITÄ VASTAAVAT KOHTEET

Asemantausta, Kaarikatu,
kaupungin puutarha
Asemantausta, Vahva-Jussin lenkki 34
Jalkaranta, Ilveskatu 2, 4 ja 6
Keski-Lahti, Harjukatu 34 ja 36,
Vuorikatu 27 ja 29, Harjun koulu
Keski-Lahti, Hämeenkatu 26,
Siltapuisto
Keski-Lahti, Mannerheiminkatu,
Ratapiha
Nastola, Kukkastien risteysalue
Uusikylä, Rakokiventie 51, Kanervan
koulu

OMAKOTITALOKOHTEET

Koiskala, Taivaanrannan alue
Koiskala, Tiiranmäki
Laune, Porvoonjoentie 10,
Aaltosen puutarha
Laune, Porvoonjoentie 11–22
Myllypohja, Siltamäenkuja 1, 3, 5 ja 7
sekä Tuulikatu 10 ja 12

2024
SELVITYKSET

Jalkaranta, Tapanilan pientaloalue

KERROS- JA RIVITALOKOHTEET SEKÄ
MUUT NIITÄ VASTAAVAT KOHTEET
Nastola, Nastolan seisake

OMAKOTITALOKOHTEET

Järvenpää, Siivolankatu
Villähde, Lehtistenmäki ja
Valometsän alue

LAHDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2022–24

Möysä, Ahtialantie Tenavankadun ja Polvikadun välissä
Uusikylä, Kolintien alue

ELINKEINOELÄMÄN KOHTEET JA
KAUPALLISET PALVELUT
Asemantausta, Moisionkadun
pohjoispuoli

JULKISEN RAKENTAMISEN
KOHTEET

Asemantausta, Länsiharjun koulu
Möysä, Ilmarisentie 1,
Joutjärven kirkko
Nastola, Humalistontie
Nastola, liikuntakeskus
Pajulahti ja ympäristö
Villähde, Kärrytie, Rekitie,
Erstan koulu
Villähde, Villähteentie

MUUT YKSITYISET ASEMAKAAVAN
MUUTOSANOMUKSET
Jalkaranta, Laidunpolku 10
Jalkaranta, Mesikämmenkatu 1
Jalkaranta, Toivetie 1
Järvenpää, Keulapolku 5
Kartano, Kolkankatu 4 b
Kilpiäinen, Omarannankatu 12 ja
ympäristö
Nastola, Ylätien ja
Vaakatien välinen alue

ELINKEINOELÄMÄN KOHTEET JA
KAUPALLISET PALVELUT
Nastola, Kauppakaaren alue

JULKISEN RAKENTAMISEN
KOHTEET

Kartano, Salpausselän koulu
Villähde, Suppalantien katualue
Villähde, Villähteentie

MUUT YKSITYISET ASEMAKAAVAN
MUUTOSANOMUKSET
Kytölä, Heinlammintie 64
Uusikylä, Uudenkyläntie 11-17
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Puistosuunnitelmat

Kaupunki-infran
suunnittelun
työohjelma 2022

A

semakaavoissa osoitetut puistot ja muut viheralueet sekä kadut ja yleiset alueet suunnitellaan
ennen niiden rakentamista. Ensin tehdään puistotai katusuunnitelma, joissa osoitetaan muun muassa jalkakäytävien ja ajoratojen leveydet sekä suojatiet ja puistoissa istutusalueet ja leikkivälineet. Nämä suunnitelmat
asetetaan luonnosvaiheessa nähtäville ja niistä voi antaa
palautetta. Suunnitelmat hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta, pienet muutokset voidaan hyväksyä viranhaltijapäätöksillä. Ennen rakentamista tehdään vielä tekninen
rakennussuunnitelma. Suurista muutoskohteista voidaan
aluksi tehdä hankesuunnitelma tai yleissuunnitelma.
Myös liikennesuunnittelu on tärkeä osa maankäytön
suunnittelua, jotta kaupunki on toimiva ja turvallinen
kaikilla liikennemuodoilla liikkuville. Liikennesuunnittelua
tehdään kaavoituksen yhteydessä ja muissa muutostilanteissa. Liikenteenohjaus eli muun muassa pysäköinti,
nopeusrajoitukset, liikennemerkit ja liikennevalojen
toiminta vaativat suunnittelutyötä.
Listalla olevien lisäksi eri asemakaavatöiden yhteydessä
voidaan aloittaa kaava-alueen katujen ja viheralueiden
suunnittelua. Vuoden aikana saattaa nousta kiireellisiä
suunnittelutarpeita ja osa suunnitelluista töistä voi siirtyä
seuraavaan vuoteen.
Nähtävillä olevat suunnitelmat löytyvät osoitteesta
www.lahti.fi/nytnahtavilla
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Kaupungintalon puisto
Pikku-Vesijärven puisto,
länsiosa ja pysäköintialue
Hennala, Lääkintälotanpuisto ja leikkialue
Karisto, pienet puistot
Niemi, Kampuspuisto
Niemi, Wilhelminpuisto
Mukkula, Kartanonpuiston
leikkialueen saneeraus
Patokoski, leikkialueen
saneeraus

Muut viheralueiden
suunnitelmat
Radiomäki,
hankesuunnitelma
Laune, Keskuspuisto,
yleissuunnitelma, vaihe 1
Renkomäen sorakuopan
maisemointi, yleissuunnitelma
Rälssin maisemointi,
rakennussuunnitelma, vaihe 1
Osallistuvan budjetoinnin
viherkohteet

Katu- ja yleisten
alueiden suunnitelmat
Keski-Lahti, Mattssoninaukio,
Panimokatu, Mallaskatu
Keski-Lahti, Mytäjäisten
liittymä, liikennevalojen uusinta
Keski-Lahti, Mytäjäisten itälänsisuuntainen alikulkutunneli
Keski-Lahti, Hennalan
ylikulkukäytävä (radan ylittävä
Helsingintien silta), korjaussuunnittelu
Keski-Lahti, Aleksanterinkadun kiveyksen korjaussuunnittelu
Keski-Lahti, Sairaalanmäki
Ahtiala ja Kytölä, Ahtialan
selkätie, Potilanjoen silta,
Vuorenrinteentie

Hennalankadun risteysjärjestelyt (Ala-Okeroistentie,
Kärpäsenkatu, Rykmentinkatu)
Jalkaranta, Kiikkulankatu
Jokimaa, Rälssinkatu,
Rälssinpolku
Kunnas, Seitsentie,
Kymmenkunnantie ja
Hatinkatu
Kytölänmäki III,
yleissuunnitelma
Laune, Patomäentie/Luhdantaustankatu risteysalue
Mukkula, Torpinkadun P-alue
sekä Tuhtokatu, Mukkulan
koulun P-alue
Niemi, Fennianraitti,
Lindroosinpiha
Niemi, Ruoriniemenkatu,
jalkakäytävä
Niemi, Niemen satama ja
rantaraitti
Renkomäki, Paussi
Renkomäki, koulun kenttä

Rakennus- ja
työkohteet
2022

Seuraava listaus sisältää Lahden kaupungin
ja Lahti Aquan vuoden 2022 rakennus- ja
kunnostuskohteet. Töille on ilmoitettu arvioidut
rakentamiskuukaudet suluissa. Työkohteiden
sijainnit on esitetty kartalla.
Kuoppa kadussa vai erityisen mukava kuski aamubussissa?
Koskipa palautteesi mitä tahansa, parhaiten se löytää perille
palautepalvelun kautta. Voit merkitä palautetta koskevan paikan
kartalle tai liittää mukaan valokuvan. Palaute tallentuu, se
ohjataan oikealle henkilölle ja käsittelyä seurataan loppuun asti.
Lupaamme olla ripeitä!
www.lahti.fi/palaute

Liikenneselvitykset ja
-suunnitelmat
Karistonmäen kaavarunko ja
Pippo-Kujala
Pyöräilyn pääreittien selvitys
Matkakeskuksen länsipuolen
korttelit
Harjuparkki, Sairaalanmäki ja
ympäristö sekä Harju-Lotilan
alakoulukampus
Valtatie 24 Holman liittymän
pääsuunnan selkeyttäminen
(ELY-yhteistyö)
LISÄTIETOJA

Suunnittelupäällikkö
Pirkko-Leena Jakonen
p. 044 416 3503
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SATAMAT
1 Niemen sataman toiminnallisia
järjestelyjä (5–12)

LISÄTIETOJA

Rakennuttamispäällikkö
Jani Tuhkanen p. 050 559 4102

LIIKUNTA-ALUEET
2 Kisapuiston tekojääradan ja
pesäpallokentän rakentaminen (6–12)
3 Suurmäen latusillan uusiminen (5–10)

LISÄTIETOJA

Rakennuttamispäällikkö
Jani Tuhkanen p. 050 559 4102

KADUT JA TIET
Katujen rakentaminen
4 Pysäkkikadun rakentaminen (1–6)
5 Lukukadun rakentaminen (1–6)
6 Kiikkulankadun jatkeen
rakentaminen (6–11)
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Katujen saneeraus
7 Laturintien tasauksen nostaminen ja
edellisen vuoden katutöiden viimeistelytyöt (5–10)
8 Hennalan kasarmialueen liikennejärjestelyt ja katujen peruskorjaus (1–12)
9 Ämmäläntien peruskorjaus välillä
Orimattilankatu–Tarunpellonkatu (5–10)
10 Seitsentien ja Kymmenkunnantien
peruskorjaus vesihuoltosaneerauksen
yhteydessä (5–10)
11 Sarvikadun peruskorjaus vesihuoltosaneerauksen yhteydessä (5–10)
12 Timonkadun, Kaivolankadun ja
Mäklöörinkadun peruskorjaus vesihuoltosaneerauksen yhteydessä (5–10)
13 Ostoskadun kaavamuutoksen
edellyttämät katumuutokset vesihuoltosaneerauksen yhteydessä (5–10)
14 Herrasmanninkadun
peruskorjaus (4–11)

LAHDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2022–24

Liikenneturvallisuuden parantaminen
15 Ahtialantien alkuosan peruskorjauksen
2 työvaihe (2–10)
16 Tuhtokadun liikennejärjestelyiden
selkiyttäminen (5–8)
17 Pysäkintien ja Lankatien risteysalueiden
liittymäjärjestelyt Kouvolantielle (4–10)
Katujen päällystäminen
18 Heikinpellon asuntoalueen
päällystämisen jatkaminen (5–11)
19 Sorsastenkadun alkuosan
päällystäminen (5–11)
20 Vappulanmetsän asuntoalueen
päällystäminen (5–11)
21 Kyynärkankaan asuntoalueen
päällystämisen jatkaminen (5–11)
22 Pohjantähden asuntoalueen
päällystäminen (5–11)
23 Kankaanpäänkadun päällystämisen
jatkaminen (5–11)
Muu katurakentaminen
24 Heinlammintien putkisillan uusiminen,
Joutjoki (5–10)
25 Etelä-Kytölän asuntoalueen
viimeistelytyöt (5–10)
26 Hämmänrannantien viimeistelytyöt (5–10)
27 Pippo-Kujala alueen liikennejärjestelyt
ja esirakentaminen (1–12)
Eteläisen kehätien rakentaminen (5–10)
ELY-keskuksen, Hollolan kunnan ja Lahden
kaupungin yhteishanke
28 Kehätien rakentamiseen liittyvien
alueiden viimeistelytyöt (1–12)
LISÄTIETOJA

Rakennuttamispäällikkö
Jani Tuhkanen p. 050 559 4102

ULKOVALAISTUS
Valaistuksen rakentaminen seuraa
kadunrakennuksen aikataulua.
Uudisrakennuskohteet
29 Löylykadun asuntoalue
30 Aikamatkan asuntoalue
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Rakennus- ja työkohteet 2022

31
32
33
34
35
36
37

Hennalan kasarmialue
Pohjantähden asuntoalue
Piipputie
Lukukatu
Pysäkkikatu
Seitsenkatu ja Kymmenkunnantie
Kiikkulankatu

Valaistusuusinnat
38 Herrasmanninkatu
39 Sarvikatu
40 Ämmäläntie
41 Kaivolankatu
42 Kausantie – Niinitie
43 Rakokiventie ja Laturintie
44 Ahtialantie
45 Liipolanmäenpolku
46 Patomäentie ja Mustamäenkatu
47 Mustankallion liikennetunneli
48 Kouluharjun alue
49 Lankilantie ja Käpytie
50 Saunatie ja Metsäpellontie
51 Porvoonjoentie
52 Vanhankartanon ulkoilureitti
53 Fennianraitti ja Lindroosinpiha
54 Jokimaankatu
55 Ostoskatu
56 Lahdenkatu
57 Nikulankatu
58 Patokosken leikkialue
59 Lääkintälotanpuisto ja leikkipaikka
60 Turranmetsäntie klv välillä
Juoksijantie-Satumetsäntie
61 Menninkäisentie- Lumikintie klv
62 Vuoksenkatu- Askonkatu klv tunneli
LISÄTIETOJA

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

Yhteystiedot

VIHERKOHTEET
Puistojen ja viheralueiden
rakentaminen ja peruskorjaus
63 Kerinkallion viljelypalstaalueen kunnostus
64 Niemen kampuspuiston
rakentamisen jatkaminen
65 Lahden Kartanon puiston
rakentamisen jatkaminen
66 Kariston pienien puistoalueiden
valmiiksi rakentaminen

Uudisrakentaminen
74 Tietotie (4–5)
75 Pysäkkikatu (02–06)
76 Salininkatu (05–09)
77 Herrasmannin leirintäalue (04–12)
78 Ranta-Kartano hulevesi (04–08)
Saneerauskohteet
79 Seitsentie/Kymmenkunnantie (06–12)
80 Ostoskadun alue (4–11)
81 Kaivolankatu ja Timonkatu (5–10)
82 Sarvikatu (4–11)
83 Mäklöörinkatu (5–10)
84 Ratsutie/Niinitie (6–11)

Leikkialueiden rakentaminen ja
peruskorjaus
67 Lääkintälotanpuiston leikkialueen
rakentaminen
68 Rakokiven kulttuuripuiston
leikkialueen rakentaminen
69 Mukkulan kartanonpuiston
leikkialueen peruskorjaus
70 Patokoskenpuiston leikkialueen
peruskorjaus

METSÄNHOITOTYÖT
86

Hyvinvointia ja liikuntaa
edistävät hankkeet
72 Mukkulan frisbeegolfradan kunnostus
Koirapuistot
73 Vanhankartanonpuiston
P-alueen rakentaminen
LISÄTIETOJA

Rakennuttamispäällikkö
Jani Tuhkanen p. 050 559 4102

Patomäki metsänhoitotyöt
Radiomäen pohjoisrinne
metsänhoitotyöt
87 Villähde metsänhoitotyöt
88 Uusikylä metsänhoitotyöt
89 Kaukkari metsänhoitotyöt
90 Sysmä metsänhoitotyöt
91 Taivaanranta metsänhoitotyöt
85

Hulevesikohteet
71 Paskurinojan kunnostus välillä
Ajokatu – Vartio-oja

OTA YHTEYTTÄ!
Kerromme mielellämme
lisää kaavahankkeista.
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VESIHUOLTOVERKOSTOT

LISÄTIETOJA

Vs. metsäpäällikkö
Markus Niemelä p. 050 559 4101

RAKENNUKSET
Kaupungintalon perusparannus (1–12)
93 Historiallisen museon muutokset ja
korjaukset (1–12)
94 Kivimaan monitoimitalo,
perusparannus (1–12)
95 Renkomäen monitoimitalo (1–12)

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 kaupunkiympäristön asiakaspalvelupistettä.
Sähköiset kaavamuutoshakemukset ja kaavoja koskevat palautteet voi toimittaa osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi. Paperiset versiot
vastaanottaa Palvelutorin Lahti-Piste, joka
sijaitsee Trio-kauppakeskuksen toisessa
kerroksessa (Aleksanterinkatu 18).
Kaavaehdotuksiin ja muihin kaupunkisuunnitteluasioihin voit tutustua
verkkosivuillamme osoitteessa
www.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
www.lahti.fi/kaavoitus
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Rakennuttajapäällikkö
Leena Pirttilä p. 050 658 61
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Kaupunkiympäristön palvelualue
sosiaalisessa mediassa
www.facebook.com/LahtiKymp
Twitter: @LahtiKymp

Asemakaavoitus
Karvinen-Jussilainen, Anne
Airas, Päivi
Helin, Tuomas
Huovinen, Jaana
Ihanus, Marianne
Keskinen, Rea
Kilpeläinen, Kyllikki
Kivineva, Pauliina
Lehmuskoski, Markus
Mustakallio, Marja
Parjanen, Veikko
Puusaari, Riina
Sutinen, Kimmo
Uronen, Carita
Vanhala, Maria

kaupunginarkkitehti
kaavoitusarkkitehti
kaavoitusarkkitehti
kaavoitusarkkitehti
suunnitteluavustaja
asemakaavavalmistelija
asemakaavavalmistelija
vuorovaikutussuunnittelija
kaavoitusarkkitehti
kaavoitusarkkitehti
suunnitteluavustaja
suunnitteluinsinööri
asemakaava-arkkitehti
suunnitteluinsinööri
suunnitteluinsinööri

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

050
050
044
044
044
044
044
044
050
050
044
044
050
044
044

387
518
482
482
416
416
416
416
398
387
416
790
398
416
018

8715
4447
6337
6415
3818
3817
3816
3820
5113
8708
3819
9508
5160
3502
7217

Yleiskaavoitus
Sääksniemi, Johanna
Peltonen, Petri
Suokas, Sanna
Tikkala, Jaakko

yleiskaava-arkkitehti
suunnitteluinsinööri
yleiskaavoittaja
suunnitteluinsinööri

p.
p.
p.
p.

050
044
044
044

518
716
769
416

4445
1119
8640
3043

Kaupunki-infran suunnittelu
Jakonen, Pirkko-Leena
Heikkinen, Matti
Id, Nico
Keskiväli, Elsa
Kujala, Kirsi
Lunkka, Marjo
Markkula, Sari
Polojärvi, Juhana
Pulkkinen, Anna-Liisa
Saimakoski, Anniina
Salminen, Tuula
Salo, Inka
Silvast, Maria
NN (tehtävä avoin)

suunnittelupäällikkö
liikenneinsinööri
suunnitteluinsinööri
suunnitteluinsinööri
kaupunginpuutarhuri
suunnitteluhortonomi
suunnittelija
liikenneinsinööri
suunnitteluinsinööri
suunnitteluhortonomi
suunnitteluinsinööri
suunnitteluinsinööri
maisema-arkkitehti
liikenneinsinööri

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
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044
044
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044
050
044
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416
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482
416
559
482
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559
482
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3503
1031
6997
3307
4186
6468
4042
6402
4135
0578
3641

Huttunen, Anna
Niskanen, Riitta M.
Virtanen, Satu

hankepäällikkö, kestävä liikkuminen
hankepäällikkö, keskustahankkeet
kiertotalousasiantuntija

p. 044 482 6176
p. 050 559 4200
p. 044 482 6842

p. 044 416 3044
p. 050 398 5430

Poikkeamislausunnot asemakaava-alueella: Anne Karvinen-Jussilainen
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat asemakaava-alueen ulkopuolella ja
ranta-asemakaava-alueilla: Sanna Suokas
Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@lahti.fi
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Kaupunki
tutuksi
karttapalvelussa

Mitä pidit
kaavoituskatsauksesta?

kartta.lahti.fi

Anna palautetta!

Ajantasaisin kartta
kaupungista

Palvelut, ulkoliikuntapaikat, kulttuuri

Auta meitä tekemään
entistä parempi kaavoituskatsaus antamalla
palautetta 10.4.
mennessä osoitteessa:

Ilmakuvia vuodesta
1946 tähän päivään

www.lahti.fi/kaavoitus

Tietoa kaavoituksesta
ja ympäristöstä
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