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POIKKEUSAJAN TERASSI-INFO

Kaupunki pyrkii kaikin tavoin löytämään keinoja, että yrittäjille ja ravintoloille saataisiin mahdollisuuksia
toiminnan kannattavaan pyörittämiseen. Tämänhetkisen poikkeusajan asetuksen mukaisesti ravintolatoiminta voi
alkaa 19.4. lähtien.
Kaupunki on keväällä 2020 tekemällään päätöksellä puolittanut terassilupamaksut vuosien 2020-2021 ajalta.
Hinnoittelumuutoksen takia kaikki terassiluvat tulee hakea myös tänä keväänä uudelleen. Kaupunki pyrkii
saamaan päätöksiä nopealla aikataululla eteenpäin.
Uusien terassialueiden etsimiseen ja laajentamiseen kannustetaan
Uusia terassialueita voisi löytyä aukioilta, pysäköintialueilta, puistoista tai vaikkapa entiseltä Jalkarannantieltä
Ranta-Kartanon kohdalla. Kaupunki on avoin uusien kohteiden ehdotuksille ja kannustaa luovuuteen. Ravintolat
voivat hakea myös terassialueen laajennusta, mutta yksiselitteistä ratkaisua ei niille voi antaa. Jokaisessa
kohteessa on varmistettava mm. riittävä jalankulkuleveys sekä pelastus- ja huoltoliikenteen toimivuus.
Laajennusmahdollisuutta voi tiedustella terassien sijoituksista vastaavalta ja tarvittaessa sopia hänen kanssaan
katselmus.
Uutena kokeilumahdollisuutena kaupunki edistää p-ruudun paikalle sijoittuvien terassien, ns. Parkletien kokeilua.
Niiden maksuperusteena sovelletaan nyt poikkeuksellisesti puolitettua terassihinnoittelua. Parklet-terassit tulee
rajata umpinaisella aidalla tai muulla rakenteella ajoradan puoleiselta reunaltaan. Ajoradan tasossa sijaitseva
Parklet-terassi tulee myös suojata ajoesteellä. Kaupunki avustaa ajoesteiden toteuttamisessa. Parklet-terassista
kiinnostuneet voivat olla yhteydessä projektipäällikkö Riitta M Niskaseen.
Parklet-terassit ovat mahdollisia, sillä uuden anniskelulain mukaan ravintolatilan ja terassin väliin voi jäädä
jalkakäytävä tai muu vastaava alue ja asiakas voi kuljettaa alkoholijuoman tämän alueen lävitse. Luvanhaltijalla on
kuitenkin velvollisuus valvoa anniskelua mukaan lukien tuo käytävämatka. AVI:lta haetun anniskeluluvan
omavalvontasuunnitelmassa tulee olla kuvattuna millä tavoin valvonta toteutetaan.
Asiakaspaikkaväljyyden huomiointi
Seuraavat pienet toimenpiteet ovat mahdollisia, eivätkä näin ollen vaadi uuden luvan hakemista:
- sallitaan maksimissaan 30 cm terassialueen laajennus ehdollisena siten, että vieressä olevan jk-väylän
leveys ei saa kuitenkaan kaventua alle 1.5 metrin tai mahdollisen huoltoajo- tai pelastusreitin alle 4
metrin.
- Aleksin monikäyttöalueella, Vesijärvenkatu – Torikatu -alueen sisään sijoittuvat katupuiden välitilat ovat
otettavissa terassien laajennusvarana käyttöön koururiviin saakka.
Levitysmahdollisuus tulee tarkastuttaa terassien sijoituksista vastaavalta. Katutarkastajat valvovat terassien
toteutuksia.
WC-tilojen riittävyys
Ravintoloissa on hyväksytty WC-paikat tietyille asiakaspaikkamäärille. Jos hyväksytty asiakaspaikkamäärä kasvaa,
tulee WC-tilojen määrän muutos hyväksyttää viranomaisilla vastamaan muuttunutta asiakaspaikkamäärää.
Asiakaspaikkamäärät ja niiden ohjeistus tulee huomioida, mikäli ravintoloita koskeva asetus muuttuu.
Ympäristöterveyteen kannattaa olla yhteydessä, jos jokin askarruttaa.
Terasseille suositellaan käsidesejä. Mikäli joudutaan hankkimaan siirrettäviä lisäkäymälöitä, tulee näille olla myös
käsienpesupisteet mielellään juoksevalla vedellä.
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Musiikki
Musiikkia voi soittaa terasseilla klo. 22.00 asti ilman melupäätöstä. Jos meluasioihin liittyen on kysyttävää voi olla
yhteydessä hanna.seisto@lahti.fi.
Katupuut
Mahdollisiin katupuihin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä katupuista vastaavaan Markku Saareen
(markku.saari@lahti.fi) sekä muista ratkaisuista puihin liittyen kaupungin puutarhuriin Kirsi Kujalaan
(kirsi.kujala@lahti.fi)
Terassilupa-yhteyshenkilöt:
- Terassin sijoituslupa
o haetaan täältä https://e-asiointi.lahti.fi/epermit
o tiedustelut ja katselmukset
Heikki Nelimarkka, heikki.nelimarkka@lahti.fi puh. 050 398 5438
- Asiakaspaikkamäärän muutos
Toimenpidelupa : https://e-asiointi.lahti.fi/epermit
Ilmoitus ympäristöterveyteen ( wc-tilat, anniskelu)
o www.lahti.fi/palvelut/ymparistoterveys-ja-elainten-hyvinvointi
o tiedustelut
Taina Rahkonen taina.rahkonen@lahti.fi puh. 050 5391 692
Tomi Bondarew tomi.bondarew@lahti.fi puh. 050 518 4485
- Terassikalusteet ja -rakenteet
o pääsääntöisesti terassimanuaalin mukaan
o terassirakennelmien toteuttaminen vaatii aina toimenpideluvan
https://e-asiointi.lahti.fi/epermit
o tiedustelut Armi Patrikainen armi.patrikainen@lahti.fi puh. 050 398 5114
- Anniskelulupa AVI:sta
o Samuel.haataja@avi.fi, p. 029 501 6111
- Parkletiin liittyvät ja muut tiedustelut
o Riitta M Niskanen, keskustan kehittämisen projektipäällikkö
riitta.m.niskanen@lahti.fi, puh. 050 559 4200

