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MUUTA USEIN KYSYTTYÄ 

Saako Lahden puistoissa grillata?  

Grillaamista ei kielletä, suositeltavaa kuitenkin olisi että avotulen teko tehtäisiin niille 

tarkoitetulla paikoilla kuten laavuilla ja grillipaikoilla. Jos puistossa haluaa grillata, grilli 

tulee sijoittaa hiekalle tai muulle palamattomalle alustalle. Nurmikolla grillaaminen 

ilman alustaa on kielletty.  

Grillaamisen yhteydessä syntynyttä jätettä kuten kuumia hiiliä tai kuumaa 

kertakäyttögrilliä ei saa laittaa roskakoriin syttymisvaaran vuoksi. Metsäpalovaroitusta 

on syytä tarkkailla ja jättää puistoissa grillaaminen suosiolla toiseen ajankohtaan.  

Haluaisin järjestää pienen tapahtuman puistossa, keneen voin olla yhteydessä?  

Kaupungin yleisten alueiden vuokrauksesta vastaa ylläpitovalvoja Heikki Nelimarkka 

(heikki.nelimarkka@lahti.fi). Vuokraukseen liittyvistä ehdoista saa lisätietoa häneltä.   

Harrastan metallinetsintää. Saako kaupungin puistoissa kaivaa ilman lupaa? 

Jokamiehenoikeuksiin ei kuulu kaivaminen toisten omistamilla maa-alueilla. 

Metallinetsintä ei ole sallittua Lahden kaupungin omistamilla maa-alueilla.  

Käyn usein läheisellä ulkoreitillä ja olen huomannut että moni valaisimista on rikki. Kenelle voin 

ilmoittaa rikkinäisestä valaisimesta? 

Ilmoituksen rikkinäisistä valaisimista voit tehdä Lahti Energialle, osoitteeseen 

https://www.lahtienergia.fi/fi/yhteystiedot/ 

Naapuri kuskaa syksyllä haravointijätteet metsään. Saako näin tehdä? 

Haravointijätteen vieminen kaupungin metsään on kielletty. Kaupunki voi velvoittaa 

asukkaan poistamaan metsään kuljetetun jätteen tai kaupunki voi poistattaa jätteen 

asukkaan kustannuksella.  
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Saako puutarhajätettä polttaa omassa pihassa? Aikaisemmin jätettä sai polttaa Lahdessa keväisin 

ja syksyisin.  

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen yhteiset jätehuoltomääräykset kieltävät 

puutarhajätteen polttamisen asemakaava-alueella. 

 

Puutarhajäte kannattaa kompostoida. Jos kompostointi ei ole mahdollista, 

puutarhajätteen voi viedä lähimmälle jäteasemalle. Lajittele haravointi -ja risujäte 

erikseen, jolloin jäteasemat vastaanottavat sen ilmaiseksi. Tarkemmat lajitteluohjeet ja 

jäteasemien aukioloajat löydät osoitteesta 

https://www.phj.fi/asukkaat/palvelupisteet/jaeteasemat. 

Läheinen viheralue on merkitty LUMO-kohteeksi, mitä tämä tarkoittaa? Asettaako tämä rajoituksia 

alueen käytölle? 

LUMO-kohteet ovat paikallisesti arvokkaita luontokohteita, jotka lisäävät luonnon 

monimuotoisuutta. Luonteeltaan ne voivat olla hyvin erilaisia: niittyjä, yksittäisiä puita ja 

kasveja, lehtoja, soita, kallioita.  

Aluetta saa käyttää kuten muitakin viheralueita. Siellä saa esimerkiksi kulkea, kerätä 

marjoja ja sienestää, tietenkin luontoa vahingoittamatta. LUMO-alueilla saattaa esiintyä 

harvinaisia kasveja tai alue saattaa kärsiä helposti kulutuksesta. Alueella kannattaakin 

noudattaa valmiiksi tehtyä polkuverkostoa, jos sellainen on olemassa.  

Pihallamme kasvaa jättiputkea, saammeko kaupungilta apua kasvin hävittämiseen? 

 

Saatte. Haitallisten vieraslajien torjunnassa kaupungilla on meneillään pilottihanke, 

jossa jättiputkea torjutaan kaupungin omistamien maiden lisäksi myös yksityisten 

tontinomistajien mailta. Apua torjuntatyöhön tarjotaan siis veloituksetta.  

Malli on otettu Lahdessa käyttöön osana kansallista vieraslajistrategiaa, jonka mukaan 

jättiputket on hävitetty Suomesta vuoteen 2025 mennessä. 

Jättiputki-havainnoista voi ilmoittaa Lahden kaupungin verkkosivuilla sähköisellä e-

lomakkeella. Myös ilmoitukset jättipalsamista ja jättitatarista ovat hyödyllisiä.  
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