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Lahden ensimmäinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Apoli Lahti saatel-
tiin yli kymmenen vuotta sitten maailmaan vuonna 1998 julkaistun Suomen 
arkkitehtuuripoliittisen ohjelman innostamana ja tukemana. Käyttökelpois-
ta, kestävää, kaunista oli kansallisena esimerkkinä, ja se otettiin ohjenuo-
raksi Lahteenkin. 

Apoli Lahden toimenpiteiksi kirjattiin vuonna 2010 muun muassa kaupun-
kikuvaryhmän ja kaupunkikuvaneuvottelukunnan perustaminen, kaupun-
kikuva-arkkitehdin virka, kaupungin omistamien kiinteistöjen rakennus-
taiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvottaminen, suunnittelukilpailujen 
lisääminen, korjaus- ja täydennysrakentamisen periaatteet sekä korkeata-
soisen rakentamisen tai hyvän ympäristönhoidon palkitseminen. 

Vuoden 2010 Apolin keskeinen osa oli myös maisemalle, kaupunkitilalle 
ja yksityiskohdille asetetut Rakennetun ympäristön laatutavoitteet 2020, 
joiden yhteydessä muistutettiin myös Suomen perustuslain mukaisesta 
velvoitteesta: Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä 
ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Nämä laatutavoitteet kaupunginval-
tuusto hyväksyi noudatettaviksi 19.4.2010. Samat laatutavoitteet ovat myös 
uuden arkkitehtuuripolitiikan peruskiviä.

Tavoitteet on saavutettu, ja seuraavan kymmenvuotiskauden arkkitehtuu-
ripoliittiset tehtävät odottavat nyt toteuttamista. Vanhan pohjalle on hyvä 
rakentaa uutta. Apolin päivittäminen aloitettiin vuoden 2020 alussa. Nyt yli 
kaksi vuotta kestänyt työ on päätöksessä, tuoreet tavoitteet asetettuina ja 
uudet velvoitteet täytettävinä. 

Myös valtakunnallinen ohjelma on uudistettu. Suomen arkkitehtuuripoliit-

tinen ohjelma 2022-2035  - Kohti kestävää arkkitehtuuria valmistui Opetus- 
ja kulttuuriministeriön, Ympäristöministeriön ja Työ- ja elinkeinoministe-
riön valmistelevana vuonna 2022.

Lahden Apolin sisältöön on vaikuttanut suuresti kasvanut huoli ilmaston-
muutoksen vaikutuksista ja niiden huomioimisesta rakennetussa ympäris-
tössä. 

Käyttökelpoista, kestävää ja kaunista ympäristöä saavutetaan jatkamalla jo 
opittuja käytäntöjä. Antiikista perimämme viisaus on edelleen ajankohtai-
nen. Suunnittelu perustuu kaupungin tuntemiselle, sen historian ja nyky-
päivän ymmärtämiselle ja tulevaisuuden moniarvoiselle punnitsemiselle. 
Rakennusten, katujen ja puistojen kirjo ilmentää kaupunkitaiteellista kun-
nianhimoa. Lahden kaupunki järjestää arkkitehtuurikilpailuja, viestii aktii-
visesti kaupunkiympäristön suunnittelusta ja ottaa eri osapuolet mukaan 
siihen. Kaupunkiympäristön kehittäminen pohjaa tasokkaisiin selvityksiin, 
tuoreeseen tietoon ja suunnittelulle varataan riittävästi aikaa. Perusperiaate 
on, että hyvä kaupunkiympäristö syntyy ilmastoviisailla teoilla.

Kymmenen vuotta sitten Apoli-julkaisun kanteen kuvattiin Lahden komea 
vesitorni. Väritykseksi valittiin itsestään selvästi Lahden sininen, jota koros-
tettiin teollisen historiamme ruosteenruskealla. Vanha kuvio haluttiin myös 
uuteen Apoliin, sillä katse päätettiin edelleen suunnata korkeuksiin. Nyt 
menneisyyden ruskea vaihdettiin kuitenkin tulevaisuuden vihreäksi.

Työryhmän työskentelyyn on vaikuttanut keväällä 2020 puhjennut korona-
pandemia.

Lahden Apolityöryhmä
Lahti 24.8.2022
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Hakatornien uljas funktionalistinen pis-
tetalojen kokonaisuus muodostuu Paasi-
kivenkadun seitsemästä 9-kerroksisesta 
asuintalosta. Mauri Karkulahti ja Eino 
Tuompo suunnittelemat tornit rakentuivat 
Fellmanin pelloille 1951-1956. Kahdeksas 
torni rakennettiin 1997 järjestetyn arkki-
tehtuurikutsukilpailun pohjalta (RKY). 
Unenomainen kuva: Tuomas Uusheimo
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Mikä Apoli on?

Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma eli  
Apoli on laadittu hyvän rakentamisen oppaaksi 
kaupungissa toimiville julkisen ja yksityisen sek-
torin rakennusalan ammattilaisille sekä asukkaille. 

Ohjelmalla määritetään keinot, joilla Lahden kau-
punki sitouttaa rakennettuun ympäristöön eniten 
vaikuttavat yksikkönsä toimimaan ohjelman ta-
voitteiden mukaisesti. Kaupungin toiminta on esi-
merkkinä muille toimijoille.

Ohjelma esittää Lahden kaupungin näkemyksen 
siitä, miten edistetään Maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL 5§) mukaista tavoitetta vaalia rakenne-
tun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvoja.  

Ohjelmalla halutaan muistuttaa, että vastuu luon-
nosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja 
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Kansalaisilla 
on oikeus terveelliseen ympäristöön ja mahdolli-
suus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan pää-
töksentekoon.    

Ohjelmassa esitetyin keinoin lisätään rakennet-
tuun ympäristöön liittyvää viestintää. Tavoitteena 
on lisätä lahtelaisten arvostusta omaa elinympäris-
töään kohtaan. 

Apoli 2022 noudattaa Lahden kaupungin strategi-
aa, jonka tavoitteena on luoda Lahdesta kestävän 
kehityksen edelläkävijä ja luoda puitteet kasva-
valle ja elinvoimaiselle kaupunkirakenteelle, jos-
sa asukkaat voivat hyvin. Apoli 2022 määrittelee 
toimenpiteitä, jotka kehittävät arkkitehtuuria ja 
kaupunkikuvaa sekä vahvistavat Lahden veto- ja 
elinvoimaa.

Kannustamalla panostuksiin kaupungin houkut-
televuuteen, kaupunkikuvaan ja imagoon Apoli 
2022 vahvistaa Lahden asemaa houkuttelevana ja 
elinvoimaisena ympäristökaupukina sekä menes-
tyvänä muotoilu- ja kulttuuriosaamisen kaupun-
kina.

Apoli täydentää ja havainnollistaa Lahden kau-
pungin strategiaa määrittelemällä toimenpiteitä 
kaupungin kasvun ja kestävän kehityksen turvaa-
miseksi.

SUHDE MUIHIN TAVOITTEISIIN

APOLI ASETTAA 
esteettisen laadun tavoitetason: 

• yleis- ja asemakaavoitukselle sekä lähiympä-
ristön suunnitelmille 

• rakennusjärjestyksen uudistamiselle 

• kaupunki-infran suunnittelulle, toteutukselle 
ja ylläpidolle 

• kaupungin omistamien kiinteistöjen ja uudis-
rakennusten toteutuksen, peruskorjauksen ja 
ylläpidon suunnittelulle 

• rakentamiseen liittyvien lupien arvioimiselle

OHJELMAN TARKOITUS

OHJELMAN TAVOITTEET
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taReino Koivulan vuonna 1961 
suunnittelema vesitorni on Apolin:n tunnus 
ja  hallitsee Mustankallionmäellä kaupungin 
pohjoista silhuettia. Kuva: Tuomas Uusheimo
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Autokori, Villähde
Kuva: Tiina Rekola 

Erstan vanha koulu, Villähde
Kuva: Tiina Rekola 

Onnelantien pientaloja (RKY)
Kuva: Carita Uronen 

Saimaankadun uusia 
asuinkerrostaloja 
Kuva: Päivi Airas

Judaradan ympärille kehittynyt teollisuusnauha on tunnistettava osa Lahtea:

Parma, Maitopulveri, Nastola
Kuva: Tiina Rekola 

Teollisuusrakennus Maalitiellä, Nastola 
Kuva: Tiina Rekola 

Vesijärvenkatu 74:ään vuonna 2019 
rakentunut asuinkerrostalo.  
Kuva: Aukusti Heinonen

Tapanilan pientaloja (RKY) 
Kuva: Tiina Rekola

Mukkulan kerrostalot 
Kuva: Tiina Rekola

Joutjärven rannalla uusi asuinkerrostalo 
Kuva: Aukusti Heinonen

Pajulahti, Nastola
Kuva: Tiina Rekola 

Nastolan kirkko
Kuva: Eetu-Pekka Heiskanen 

Uudenkylän asema
Kuva: Toivo Heinimäki 

RKY = valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
MARY = maakunnnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

Lisäksi Lahdessa on paikallisesti arvokkaita 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita

Uudenkylän vanha asema
Kuva: Tiina Rekola 

Isotalon pihapiiri, Ruuhijärvi 
Kuva: Tiina Rekola

Metsä-Pietilän teollisuusalue 
Kuva: Tiina Rekola

Immilän mylly (RKY) 
Kuva: Tiina Rekola

Käyräkoivunniemi, 
Ruuhijärvi 
Kuva: Tiina Rekola

Kettula, Immilä 
Kuva: Tiina Rekola
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Mitä on arkkitehtuuri?

Arkkitehtuuri eli rakennustaide on suunnittelun 
ala, jonka perustana ovat taide ja tekniikka. Ark-
kitehtuuri on yhdyskuntien, rakennusten ja nii-
den osien suunnittelua, jota tehdään käyttäjien ja 
heidän tarpeidensa näkökulmasta. Arkkitehtuuri 
kuvastaa aina myös aikansa arvoja ja ajan henkeä. 
Muiden taiteiden tavoin myös rakennustaiteen 
arviointi perustuu pitkälti esteettisiin eli kauneus-
arvoihin. Kaikkea rakentamista ei voi pitää arkki-
tehtuurina ja rajanveto on vaikeaa.

Kauneuden arviointi on kulttuurista, opittua ja 
vaistonvaraista sisältäen ymmärryksen tarkoi-
tuksenmukaisuudesta ja kestävyydestä. Mitä ovat 
arkkitehtuurin arvot, laadukas suunnittelu ja hyvä 
rakennustapa ja miten voimme toteuttaa niitä ar-
jessa? Osaamista korostetaan arkkitehdin opin-
noissa ja kysymykset toistuvat arkkitehdin työssä 
uudestaan ja uudestaan.

Arkkitehtuuri on taloja, tiloja ja näkymiä raken-
netussa ympäristössämme. Nämä osatekijät luo-
vat erilaisia kokemuksia ja elämyksiä sekä lisäävät 
ymmärrystä rakennetun ympäristön historiasta ja 

sen eteen tehdystä työstä. Näkymät ja tunnelma 
syntyvät rakennetun ympäristön mittasuhteista, 
kauneudesta, tilasarjoista ja yllätyksellisyydestä-
kin, myös tuoksuista sekä äänistä ja hiljaisuudesta.

Rakennettu ympäristö kertoo myös käden tai-
doista ja tekniikan kehityksestä sekä työn ja elin-
tapojen muutoksesta. Tällä hetkellä suunnittelua 
hallitsevat pyrkimys ilmastonmuutoksen hallin-
taan ja sopeutuminen uudenlaisiin ratkaisuihin. 
Käytettävissä olevat tekniikat ja materiaalit sekä 
ilmastotavoitteet tuovat arkkitehtuuriin uusia 
elementtejä, jotka luovat uudenlaista, moninai-
sempaa rakennettua ympäristöä. Arkkitehtuurin 
lähestymistavalla ja keinoin muodostuu kulttuu-
riympäristöön uusia kerrostumia, jotka ottavat 
huomioon olemassa olevan rakennetun ympäris-
tön.

Tavoittelemisen arvoinen ympäristö on laadukas 
paitsi esteettisesti, myös ekologisesti ja ekonomi-
sesti. Ympäristön suunnittelussa tulee huomioida 
kaiken ikäiset, erilaiset elämäntavat ja mahdolliset 
rajoitteet.
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Käyräkoivunniemi,  Ruuhijärvi 
Kuva: Tiina Rekola

Väinö Palmqvistin 1921 suunnittelemas-
sa Nastolan Aurinkolinnassa näkyy piir-
teitä myöhäisjugendista ja klassismista 
Kuva: Eetu-Pekka Heiskanen

Vasemmalla: Lahden matkakeskus 
ja sen katokset vamistuivat 2016. 
Katokset suunnitteli arkkitehtitoimisto 
JKMM. Kuva: Lassi Häkkinen

Alla Mukkulan kirkko, jonka suunnitteli 
Juhani Boman työryhmineen

Kuva: Lassi Häkkinen

Oikealla leike Metsäkylän 
maamiestalon julkisivusta

Kuva: Tiina Rekola

Sipuran pientaloaluetta
Kuva: Tiina Rekola

Oikealla leike Iskun tehtaan 
rationaalisesta julkisivusta

Kuva: Tiina Rekola
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Kauppalasta kaupungiksi 1905 muuttunut Lahti 
kasvoi ripeästi. Tämä lisäsi lahtelaisten itsetun-
toa, rohkeutta ja varallisuutta, mikä näkyy yhä 
myös kaupunkikuvassa. Keskustan ensimmäiset 
rakennusvaiheet, 1800-luvun lopun puutalot ja 
1900-luvun alun kivikaupunki, syntyivät pääasias-
sa itseoppineiden rakentajien ja rakennusmestarien 
voimin. Mikäli rakennustehtävä oli arvokas, se an-
nettiin arkkitehdille. 

Julkisten rakennusten, liikerakennusten ja asuin-
kerrostalojen suunnittelijoiksi kutsuttiin 1900-lu-
vun alussa Suomen merkittävimpiä arkkitehtini-
miä, kuten Penttilä, Lindqvist, Sonck, Saarinen, 
Lindgren, Lönn. Asemakaavoittajina toimivat 
Carolus Lindberg ja Otto-Iivari Meurman. Myö-
hemmin suunnittelijoita löytyi myös omasta ta-
kaa. Kaarlo Könösestä tuli Lahden ensimmäinen 
kaupunginarkkitehti 1929. Unto Ojosen kädenjälki 
näkyy monissa keskustan jälleenrakennuskauden 
taloissa. Heidän jälkeensä paikallinen ammatti-
kunta on kasvanut. Sittemmin useat kaupungin 
tärkeimmät rakennushankkeet ja kaavoituskohteet 
on toteutettu arkkitehtikilpailujen tuloksena.

LAHDESTA

Kun Lahden kaupunki ja 
Nastolan kunta vuoden 
2016 alusta liittyivät yh-
teen, muodostui vanhan 
Lahden urbaanin ydin-
keskustan jatkoksi vahva 
aluekeskusten ja teollisuus-
nauhan muodostama nau-
hakaupunki, jonka liepeil-
lä levittäytyvät eri-ikäiset 
pientaloalueet,  elinvoi-
maiset kyläalueet viljely-
aukeineen sekä kesämök-
kirannat joilla kullakin on 
omat erityispiirteensä ja 
historiansa. Aivan uusia 
rakennetun ympäristön 
tyyppejä Lahdelle ovat val-
takunnallisesti arvokkaat 
myllymaisemat ja näyttä-
vät kartanot.

Alvar Aallon toimiston suun-
nittelema  ja 1978 valmistunut 
Lahden Ristinkirkko.
Kuva: Tuomas Uusheimo

Nastolan puukirkko on nyt 
Lahden vanhin kirkko. Se 

otettiin käyttöön 1804. 
Suunnittelijana ja toteuttajana 

oli kirkonrakentaja 
Mats Åkergren.

Kuva: Eetu-Pekka Heiskanen
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Arkkitehtuurin tarkoitus on luoda toimivaa ja kaunista rakennettua ympä-
ristöä sekä tiloja hyvään elämään, sen eri vaiheissa. Rakennetun ympäristön 
ja viheralueiden korkeatasoisella suunnittelulla ja rakentamisella on merkit-
tävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja elämän laatuun. Arkkitehtuuriltaan 
laadukas, kasvillisuudeltaan monimuotoinen ja toiminnoiltaan rikas ym-
päristö houkuttelee liikkumaan, viipyilemään ja tarjoaa nautintoa kaikille 
aisteille. Kokemus kaupungista muodostuu erityisesti kävely-ympäristöjen 
kautta. Kaupunkitilojen esteettömyys mahdollistaa tasa-arvoisen kaupunki-
kokemuksen kaikille liikkujille.                

Kaupunkiympäristön ominaisuudet voivat vahvistaa asukkaiden hyvinvoin-
tia kolmesta eri kulmasta, parhaimmillaan kaikkia samanaikaisesti. Viihtyisä 
ja vehreä asuin- ja elinympäristö, lähipalveluineen ja sujuvine reitteineen, 
houkuttelee kävelemään tai pyöräilemään arjen matkoja ja parantaa sitä 
kautta asukkaidensa kuntoa ja fyysistä hyvinvointia. Mielen hyvinvointia 
vahvistavat erityisesti luontokokemukset, mutta myös ympäristön kauneus, 
ympäröivät maisemat ja koetut elämykset. Erityisesti liikkuminen kaupun-

kivihreän ja luonnon keskellä synnyttää hyvinvoinnille moninkertaisia hyö-
tyjä. Miellyttävässä kaupunkiympäristössä syntyy luonnostaan enemmän 
kohtaamisia ulkona liikkuvien, viipyilevien ja vapaa-aikaansa viettävien ih-
misten välille. Syntyvät kohtaamiset vahvistavat yhteisöllisyyttä ja sen myötä 
sosiaalista hyvinvointia. Yhteisöllisyyden kautta ihmiset tutkitusti kiinnitty-
vät vahvimmin kotikaupunkeihinsa. 

Laajaasti ajateltuna luonnon ja ympäristön hyvinvointi tuottaa hyvinvoin-
tia myös meille ihmisille. Korkeatasoisen ympäristön tuottamat positiiviset 
kaupunkikokemukset vahvistavat myös kaupungin elinvoimaa, kun asukkaat 
viihtyvät kotikaupungissaan ja opiskelijat ja tuoreet kaupunkilaiset rakastu-
vat Lahteen ja juurtuvat tänne. Hyvinvoinnin näkökulmasta laadukkaaseen 
arkkitehtuuriin ja ympäristöön panostaminen on taloudellisesti järkevää, 
kun terveyspuolen menot pienenevät virkistävässä ja liikkumaan aktivoivas-
sa ympäristössä. Yrityksetkin uskaltavat investoida työntekijöitä houkuttele-
vaan kaupunkiin, mikä vahvistaa hyvinvoinnin positiivista kierrettä alueella.   

Hyvä ympäristö luo hyvinvointia
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Nastolan maalaismaisema
Kuva:  Tuomas Uusheimo

Vesiurut Pikku-Vesijärvellä
Kuva:  Juha-Pekka Huotari

Pikku-Vesijärven puistoalue kerää 
lahtelaisia ja vesilintuja ympäristöönsä.
Kuva: Markus Henttonen
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Lahti on edelläkävijä rakennuskannan vähähiili-
syyteen liittyvässä kehitys- ja tutkimustyössä. Il-
mastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen 
mahdollistavat uuden teknologian ja osaamisen 
kehittämisen ja kaupallistamisen sekä uudis- että 
korjausrajentaminen. 

Hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen li-
sääntyminen ilmakehässä nostaa maapallon läm-

pötilaa. Yksin rakentaminen ja kiinteistöjen käyttö 
aiheuttavat hiilidioksidipäästöistä globaalisti noin 
39 % ja Suomessa 30 %. Niinpä rakennuksiin liit-
tyvä uusiutuvien energiantuotantotapojen kehittä-
minen ja energiankulutuksen vähentäminen ovat 
merkittäviä ja tehokkaita tapoja ilmastonmuutok-
sen hillitsemisessä sekä paikallisen energiaomava-
raisuuden parantamisessa. 

Lahti on tehty kestäväksi

Uudis- ja korjausrakentamisessa merkittävä keino 
vaikuttaa ilmastoon on  myös puurakentamisen li-
sääminen, jolloin rakennukset muodostavat 
hiilivarastoja. 

Olemassa olevan rakennuksen korjaaminen on 
lähes aina ympäristö- ja kulttuuriteko verrattuna 
rakennuksen korvaamiseen uudisrakennuksella. 

KORJAAMINEN

MAANALAINEN VETYSÄILIÖ
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A U R I N K O P A N E E L I T

Etelä- ja länsipuolille 600-800m2 
aurinkopaneeleja, sekä suuri ilmalämpöpumppu

talokohtainen pienvarasto aurinkopaneelien akuillemahdollisuus vedyn varastointiin
TALOKOHTAINEN AKKUHUONE
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Rakennusta korjattaessa on samalla tutkittava sen energiatehokkuuden paran-
tamisen mahdollisuuksia ja kehittää sitä toimimaan uusiutuvalla energialla, 
kuten aurinkopaneeleilla. Vanhojen rakennusten korjaaminen ja energiate-
hokkuuden parantaminen on nopeimmin vaikuttava kiinteistöalan ilmasto-
teko. 

Rakennusten korjaus- ja sijoituspäätökset tapahtuvat useimmiten kuitenkin 
kannattavuusperiaatteella, eivätkä vain arkkitehtonisten arvojen pohjalta. 
Historia on kuitenkin osoittanut, että arvorakennuksissa sijoitetun pääoman 
arvo säilyy vuosikymmenestä ja jopa vuosisadasta toiseen. Vanhan rakennuk-

sen välttämätön, rakennusta ja ympäristöä kunnioittava korjaaminen on pait-
si ilmasto- ja kulttuuriteko, usein myös hyvä sijoitus. 

Tehtävien muutosten tulisi perustua todelliseen parannustarpeeseen, ei vain 
muoti-ilmiöihin. Ikävä kyllä Lahdessakin arkkitehtonisesti ja kulttuurihistori-
allisesti arvokas rakennus saatetaan jättää tuhoutumaan, jos sille ei heti löyde-
tä kannattavaa käyttötarkoitusta. Meidän on löydettävä toimintamalleja, joilla 
saamme rakennusten omistajat näkemään arvokiinteistöjensä kaupallisen po-
tentiaalin ja yhteistyötapoja rakennusten kunnolliseen, mutta arkkitehtuuria 
kunnioittavaan korjaamiseen.

apol i  kestävyys

Villähteen Takojantien 
rivitalokortteleihin tut-
kittavat aurinkopanee-
lit ovat esimerkki Lah-
den talojen kohteesta, 
joka toimii samalla tut-
kimuskohteena. Kuva: 
Lahden talot

Niemen uusi kampusraitti yhdistää Muk-
kulan- ja Niemenkadun. Aluetta kaavoite-
taan hiilineutraalisuutta edistävin tavoittein. 

Kuva: Juha-Pekka Huotari

Kymijärven voimalaitokset ovat alueellisia 
maamerkkejä, joiden sähkö- ja energiatuo-
tanto perustuu lähialueiden raaka-aineisiin. 

Kuva:  Toivo Heinimäki
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APOLIN 
TEEMAT

LAHDEN IMAGO 
s. 20-25

MAISEMA JA KAUPUNGIN VIHREÄ 
s. 26-29

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME 
s. 30-37

LÄHIÖT JA KOKONAISUUDET 
s. 38-41 // 
KAUPUNKITILAT JA YKSITYISKOHDAT 
s. 42-45

Kariniemen kaunis ja vehreä 
asuinalue sijaitsee keskustan ja 

Kariniemenmäen välissä ja rajautuu 
Kisapuiston urheilualueeseen

Kuva: Juha-Pekka Huotari
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1. Lahden imago

LAHTI KASVAA KOMPAKTINA, 
VIREÄNÄ JA VIHREÄNÄ KAUPUNKINA

Tulevaisuuden Lahti on luovan ajattelun, muotoi-
lun ja kestävän kehityksen kaupunki. Rohkea, inno-
vatiivinen ja vuorovaikutteinen tapa toimia yhdessä 
kaupunkilaisten, elinkeinoelämän ja korkeakoulu-
jen kanssa edistää luovaa liiketoimintaa, kaupungin 
yhteisöllisyyttä ja lahtelaista henkeä. Korkealaa-
tuisesti toteutetut uudet rakennukset ja aluekoko-
naisuudet vahvistavat Lahden vetovoimaisuutta ja 
kaupunkikuvaa. Kestävä ja kaunis rakentaminen on 
pitkäikäistä. 

Luonto on Lahdessa läsnä kaupungin keskustassa-
kin. Lahti sijaitsee upeissa maisemissa Salpausselän 
syleilyssä, lukuisten järvien ja erinomaisten liiken-
neyhteyksien äärellä. Lahden ikoniset maamerkit 
toivottavat tervetulleeksi kaupunkiin saavuttaessa. 
Metsäisiltä selänteiltä avautuvat näkymät järville 
ja kulttuurimaisemiin. Myös uutta kaupunkira-
kennetta suunniteltaessa ja rakentaessa säilytetään 
merkittävät näkymät ja luodaan uusia vetovoimai-
sia kaupunkinäkymiä. 

Asuinalueilla on omat ominaispiirteensä ja tunnel-
mansa, jotka saavat voimansa alueiden arkkiteh-
tuurista, viherympäristöstä ja maisemarakenteesta. 
Alueiden omaleimaisuutta vaalitaan ja vahvistetaan 
alueita tiivistettäessä ja kehitetäessä. Tulevaisuu-
den Lahdessa asuinympäristöt ovat viimeisteltyjä 
ja kestävät valinnat tukevat ja rikastavat asukkaiden 
arkea. Asukkaat kokevat asumisensa ja arkensa laa-
dukkaaksi ja ovat ylpeitä lahtelaisuudestaan. 

Lahden vahva historia yrittämisen kaupunkina luo 
hyvän pohjan uuden liiketoiminnan kehittämiselle. 
Nykyisin ja tulevaisuudessakin Lahti on vireä yli-
opistokaupunki, jossa opiskelijat ja elinkeinoelämä 
kohtaavat. Yhteistyö opiskelijoiden ja yritysten vä-
lillä luo innovatiivista toimintaa ja antaa yliopistolle 
mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä.  Lahden uusien 
yritysalueiden rakentamisessa kestävä kehitys on 
osa yritysten toimintaa, mikä näkyy alueen arkki-
tehtuurissa ja ympäristössä.

ap
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Lahti on teollisuuskaupunki. 
Kuvassa on  Iskun entisen 

tehtaan sisäpiha. Huoneka-
luteollisuus on muuttunut 

LUT-yliopiston ja LAB-am-
mattikorkeakoulun Lahden 

kaumpukseksi.
Kuva:  Carita Uronen
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apol i  imago apol i  imagoNäkymä Lahdenkadun yli Rauhankadulle 
viittaa Lahden historiaan autoilun kaupun-
kina. VT4 kulki aikaisemmin Lahdenka-
tua pitkin. Taustalla Lahden yhteiskoulun  
1890-luvun koulurakennus sekä 1950-luvun 
asuinrakennukset. Kuva: Tuomas Uusheimo

Näkymä Kisapuistosta ja Kariniemen asuinalueesta. 
Urheilu- ja liikuntapaikkojen keskeinen sijianti on Lah-
den ominaispiirteitä. Kisapuistossa pelattiin olympiajal-
kapalloa vuoden 1952 kesäolympialaisissa.
Kuva: Ilari Lehtinen
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Säilytetään Lahden vehreä metsäinen 
ilme sekä järvimaisemat kaupunkia 
kehitettäessä. Rakennetun ympäristön 
ja luonnon vuoropuhelu on Lahden 
kaupungin rikkaus. 

Kehitetään Niemen ja Radanvar-
ren alueita innovatiivisina luovan 
työn alueina, joissa mahdollistetaan 
kokeilevaa kaupunkikehitystä ja uutta 
liiketoimintaa. 
 
Laaditaan kuvaukset alueiden 
ominaispiirteistä ja tavoitteista sekä 
asukkaille että kaupunkisuunnittelun 
tueksi. (”Kaupunkikudelma”). 

Edistetään arkipäivän puurakenta-
mista osana hiilineutraalin kaupungin 
tavoitetta. 

Vastataan muuttuviin työelämän 
tarpeisiin tarjoamalla kaupunkilaisille 
etätyön mahdollistavia työ- ja kau-
punkitiloja sosiaalisiin kohtaamisiin.  

Otetaan huomioon Arkkitehtuurin ja 
muotoilun päivä (3.2.)  liputuspäivä-
nä. Seuraavina vuosina päivä otetaan 
huomioon kaupungin tapahtumatar-
jonnassa muotoilun korkeakoulun ja 
kaupungin järjestämillä tapahtumilla 
ja tilaisuuksilla. 

Järjestetään vuosittainen 
Apolifoorumi.
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TAVOITTEITA

Arolan viljelymaisema Uudessakylässä. 
Mahdollinen uusi VT 12 linjaus tulee muokkaamaan

maisemaa voimakkaasti. Kuva: Tiina Rekola

Tuomitalo Aleksanterinkatu 9:ssä kätkee sisäl-
leen myös kauniin valopihan liiketiloineen.

Kuva: Tuomas Uusheimo
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2. Maisema ja kaupungin vihreä

Lahti on vehreä järvien, metsien ja pitkien näky-
mien kaupunki. Lahtelaisen maiseman ydin on 
Salpausselkä, joka kulkee nauhamaisesti koko kau-
pungin poikki muodostaen metsäisen silhuetin ra-
kennetun ympäristön vierelle. Maisema, maaston-
muodot, kasvillisuus ja vesistöt luovat kaupungille 
rungon, jonka päälle rakentua. Uutta rakennettaes-
sa ja vanhaa tiivistettäessä otetaan huomioon ym-
päristö rakentaen kestävää ja laadukasta arkkiteh-
tuuria, joka sopeutuu maisemaan ja korostaa sen 
parhaita puolia.   

Luonto tuo ihmisille hyvinvointia. Viheralueet ovat 
kaupungin viihtyisyystekijöistä tärkeimpiä ja ne 
muodostavat houkuttelevaa ympäristöä ulkoilulle 
ja toisten ihmisten kohtaamisille. Toimiva viher-
alueverkosto reitteineen ja palvelevine puistoaluei-
neen on elinvoimaisen kaupungin tunnusmerkki. 
Mitä tiiviimpää kaupunkirakentaminen on, sen 
suurempi merkitys on myös rakennetulla kaupun-
kivihreällä. Kaupunkipuistojen muodostamat tila-
sarjat luovat viihtyisää kaupunkikuvaa ja kasvilli-
suus lieventää urbaanin ympäristön haittoja, kuten 
esimerkiksi paahteisuutta.  

Kaupunkivihreä muodostuu puistoista, katupuista, 
viherkatoista, viherseinistä, katutilan viherkais-
toista ja piha-alueista. Viheralueet muodostavat 
oman ekologisen verkostonsa osaksi kaupunkira-
kennetta. Viisaalla kaupunkivihreän suunnittelulla 
voidaan vaikuttaa mm. hulevesien laatuun, estää 
kaupunkitulvia, parantaa ilmanlaatua sekä vähen-
tää tuulisuutta ja paahteisuutta. Rakennettu puisto 
tai piha-alue voi olla myös luontoarvoiltaan moni-
muotoinen. 

apol i  maisema

Lisätään kaupunki-
vihreää keskustassa 
– vihertaskut eli 
katualueiden pienet 
istutusalueet 

Otetaan käyttöön 
viherkertoimen – 
tonttivihreän määrän 
ja laadun lisääminen 
rakennushankkeissa 

Tunnistetaan pai-
kallisen maiseman 
ominaispiirteiden 
arvot – kylämaisemat, 
tiemaisemat, viljely-
maisemat ja näkymät

Viestitään kaupunkivihreän mer-
kityksestä luonnon monimuotoi-
suudelle ja ihmisen hyvinvoinnille 
– asukkaiden mahdollisuudet 
vaikuttaa omaan ympäristöönsä

Maisema-arkkitehti 
rakennusvalvontaan  

apol i  maisema

TAVOITTEITA

Mariankadun seremonia-akselin kaupungintalon puoleinen pää jätettiin puistoksi alueen jyrkkyyden ja 
kivisyyden vuoksi. Puiston vanhat siperianlehtikuuset ja polkuverkosto ovat alkuperäisen suunnitelman 
ajoilta, 1900-luvun alusta. Kuva: Korppi Films Oy

Mariankadun akselin Ristinkirkon puoleisessa päässä lehmukset 
muodostavat katutilaan oman vihreän katoksensa. Tontille, korttelin 
kulmaan on istutettu katutilaa elävöittävä vihertasku.
Kuva: Lassi Häkkinen.
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Luonnon ja kaupunkirakenteen yhteensovittamista 
voidaan pitää haasteena, mutta se on ratkaistavis-
sa, kun kaupunkivihreän suunnittelu otetaan mu-
kaan kokonaisuuteen jo suunnittelun alkumetreil-
lä. Ammattitaitoisella vihersuunnittelulla pystytään 
sovittamaan yhteen sekä toiminnalliset tarpeet, 

kaupunkikuvalliset haasteet, kulttuuriympäris-
tön suojeluarvot että luontoarvot.  Ehkä tärkeintä 
kauniin ja käytännössä toimivan kaupunkivihreän 
kannalta on säilyttää rakentamisessa riittävästi tilaa 
monipuoliselle kasvillisuudelle. 

VANAJANRAITTI

Vanajanraitin näkymä 
Kuva: Tiina Rekola
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3. RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME
Lahti on kaupunkina nuori. Se syntyi tulen tuhoa-
man raittikylän sijoille ruutukaavan muotoon rau-
tatien ja Kolkanmäen väliselle alueelle. Kaupungin 
rakentajat olivat kunnianhimoisia ja toteuttivat en-
sin uutta puukaupunkia ja myöhemmin komeita 
kivisiä kerrostaloja, puurivein reunustettuja katuja 
ja puistoakseleita haluten näyttää rautatieasemalta 
saapuvalle, että Lahti on oikea kaupunki. Kaiken 
kruunasi komea kaupungintalon ja puukirkon 
muodostama Mariankadun akseli ja tori niiden vä-
lissä. 

Nykyisessä Lahdessa näkyvät myös muut historian 
murroskohdat, kaupungistuminen, Karjalan evak-
kojen tulo, teollisuuden muutokset ja liikenneväy-
lien merkitys.

Nykyinen Lahti on laaja Salpausselän kaupunki, 
jonka yhdyskuntarakenne ulottuu ydinkeskustasta 
nauhamaisena itään ja johon kuuluvat Salpausselän 
pohjoispuoliset kylät ja huvilarannat raitteineen ja 
myllyineen, sekä eteläpuolella laajat peltoalueet ja 

niiden maatilakeskukset.

Rakennettu ympäristö on kaupungin näkyvä, 
muuttuva tarina. Elämme, koemme ja muokkaam-
me sitä. Kaupungin näkyvää tarinaa suojellaan, 
muutetaan ja uudistetaan. Työvälineenä on arkki-
tehtuuri, jonka keinoin luomme paitsi asuin- ja työ-
ympäristöjä, myös kokemuksia ja elämyksiä arkeen 
ja vapaa-aikaan.

apol i  rakennettu ympäristö

Hallitulla ja harkitulla suunnittelulla kaupunkimme 
kehittyy ajassaan ja kuljettaa samalla Lahden tari-
naa sukupolvelta toiselle.

Kadut, torit ja aukiot ovat rakennusten rajaamia 
kaupunkitiloja. Kylissä ja maaseudulla rakennettu 
ympäristö luo näkymiä, kiintopisteitä ja maamerk-
kejä maisemaan.

apol i  rakennettu ympäristö

Oikealla: Lahden vanha linja-autoasema valmistui 
1939 suunnittelijanaan Lahden kaupunginarkkitehti  

Kaarlo Könönen. Rakennus toimii nykyisin liiketilana.
Kuva: Tuomas Uusheimo

Keskellä: Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden paviljonki 
Helsingin kansalaisaukiolla 2021 palvelee nyt itäisen 
Salpausselän opastuspisteenä Uudenkylän asemalla.  

Suunnittelijan Erkko Aarti, AOR arkkitehdit 
Kuva: Toivo Heinimäki

Vasemmalla: Sähkölaitos valmistui 1908 Kirkkokadun ja 
Vesijärvenkadun kulmaan suunnittelijoinaan 

Valter Jung ja Emil Fabritius. 
Kuva: Tuomas Uusheimo
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3.1 KULTTUURI-
YMPÄRISTÖ NYT

Kulttuuriympäristö on rakennusten ja kaupun-
kitilojen kokonaisuus, jossa uusi rakentaminen 
nivoutuu osaksi kaupungin tarinaa. Kokonai-
suus muodostuu erikseen arvotetuista suojelu-
ympäristöistä ja -rakennuksista, mutta siihen 
kuuluu myös arkisia ympäristöjä ja rakennuk-
sia, joilla on suuri merkitys kokonaisuuden 
osana. 

Kaupungin ja maaseudun näkyvä tarina on 
asumisen ja elinkeinojen muovaamaa raken-
nettua ympäristöä. Muutokset maailmassa ja 
elintapamme muutokset vaikuttavat myös ra-
kennettuun ympäristöön.
 
Arvokasta on vaikkapa arvostetun arkkitehdin 
suunnittelutyön tulos, johon on sitoutunut tai-
tavien rakentajien ja käsityöläisten kädenjälki. 
Arvokasta on maaseudun talonpoikainen – ja 
Lahdessa myös kartanoiden – rakennusperintö. 
Maisema ja raittien näkymät yhtä hyvin kuin 
katujen näkymäakselit tekevät paikoista tun-
nistettavia ja kiinnostavia kulttuuriympäristöjä. 

Arkkitehtuuri kuvastaa aina aikansa arvoja ja 
ajan henkeä. Muutosten rinnalla olemassa ole-
van rakennusperinnön vaaliminen ja ylläpito 
on entistä tärkeämpää.

Lahdessa on lukuisia arvokkaaksi tunnistettuja 
rakennuksia ja aluekokonaisuuksia. Niistä mer-
kittävimmät on arvotettu Valtakunnallisesti 
merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäris-
töksi (RKY), joita Lahden alueella on 14 koh-
detta. Lisäksi on tunnistettu maakunnallisesti ja 
paikallisesti arvokkaita kohteita, jotka on koot-
tu selvityksistä tehtyihin julkaisuihin. Lahdessa 
on myös tiettyjä asemakaavalla ja rakennussuo-
jelulailla suojeltuja kohteita.

Unto Ojosen  suunnittelema 
Veljeskoti valmistui 1948 

Aleksanterinkadun ja 
Saimaankadun risteykseen 

Kuva: Tuomas Uusheimo

Immilän mylly  (RKY)
Kuva: Tiina Rekola
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3.2. TULEVA 
RAKENTAMINEN

Suhteellisen yhtenäisestä elämäntavasta ja arvoista 
on siirrytty moniarvoisempaan ja monimuotoi-
sempaan elämäntapaan. Maapallon resurssien ra-
jallisuus muuttaa rakentamista ja arkkitehtuuria. 
Se edellyttää materiaalien säästäväistä käyttöä ja 
kierrättämistä. Rakennusmateriaalit ja niihin sitou-
tunut tai sitoutuva energia ohjaavat suunnittelua. 
Kehitteillä on uudenlaisia rakennusmateriaaleja ja 
rakennustapoja. Muutoksella on vaikutusta myös 
rakennustyyppeihin. Väestön ikääntyminen ja per-
hekuntien pieneneminen muuttavat asumisen tar-
peita.

Kiertotalous tuo aivan uusia mahdollisuuksia ja 
haasteita myös uudisrakentamiseen. Rakennus-
ten ja rakennusosien säilyttäminen ja käyttö osana 
uutta arkkitehtuuria herättää uusia suunnitteluky-
symyksiä. Arkkitehtuurin tehtävä uudistuvassa toi-
mintaympäristössä on pitää kiinni elinympäristön 
kauneudesta ja terveellisyydestä ja arkkitehtien on 
tärkeää tunnistaa jatkuva oppiminen.

apol i  rakennettu ympäristö

Korostetaan suunnittelun lähtökohtana 
monialaista ammattitaitoa ja hyvää arkki-
tehtuuria. 

Varataan riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia 
vaihtoehdoille, vuoropuhelulle ja valinnoille.

Tutkitaan kaikessa rakennetun ympäristön 
suunnittelussa myös säilyttäviä tai osittain 
säilyttäviä vaihtoehtoja. 

Vaalitaan ja suojellaan kulttuuriympäristön 
arvoja ja kehitetään vaikutusten arviointia. 

Jatketaan ja edistetään puuarkkitehtuurin 
perinnettä rakentamisessa. 

Kytketään uusiutuvat energianlähteet esteet-
tisesti osaksi arkkitehtuuria. 

Vakiinnutetaan vähähiilisen rakentamisen 
keskuksen toiminta ja turvataan alan 
osaaminen. 

Ohjataan rakentamisen laatua rakenustapa-
ohjeilla. 

VAHVA-JUSSIN
ALUE

RADANVARSI

JAKSONKADUN
KORTTELI

LAHDEN KAUPUNKISUUNNITTELU
Helin/Lehmuskoski

HOTELLIPYSÄKÖINTI-
LAITOS

MATKAKESKUKSEN
KORTTELI

VIENTIKERMAN
KORTTELI

OIKEUSTALON
KORTTELI

RAUTATIEASEMA

apol i  rakennettu ympäristö

TAVOITTEITA

Lahden radanvartta ja rautatieaseman välitöntä ympäristöä suunnitellaan urbaanimmaksi ja kaupunkimai-
semmaksi ymäristöksi. Kuva: Lahden kaupunki, Markus Lehmuskoski & Tuomas Helin

Rantakartanosta kehittyy vehreä alue Pikku-Vesijärven, 
Kisapuiston ja Lahden keskustan välille.
Kuva: TIENO arkkitehdit
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Alla yksityiskohta Joutjärven rannan terassitaloista
 Kuva: Aukuksti Heinonen

Lahden Niemessä Polttimon villiviinin 
peittämä teollisuusrakennus.

Kuva:  Tiina Rekola

Yksityiskohta Metsäkylän maamiestalosta 
Kuva: Tiina Rekola 

Tuomitalon järjestelmällinen julkisivu
Kuva: Tuomas Uusheimo

Eri aikakausien materiaalit ja rakennus-
tekniikat näkyvät rakennusten 
julkisivuissa ja ikkunoissa.

Sama aikakausien  
vaihtelu näkyy vahvasti 
katu- ja tieympäristöis-
sä ja maisemassa.

Yllä Isotalon pihapiiri, 
Ruuhijärvi 
Kuva: Tiina Rekola 
Alla uusi VT12  
Kuva: Juha-Pekka 
Huotari
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Liipola

Vuonna  Lahden asemakaavapäälliköksi tuli 
arkkitehti Olavi Laisaari, kovan linjan funktio-
nalisti ja äärirationaalisen suunnitteluideologian 
esitaistelija. Hänellä oli todennäköisesti vaiku-
tuksensa siihen, että aikaisempi, Ruolan ja Muk-
kulan lähiöissä sovellettu suljetun asemakaavan 
periaate hylättiin ja siirryttiin kohti avointa 
muotoa, suhteellisen säännöllistä kaavaruuduk-
koa. Selvimmin vanhojen ja uusien tavoitteiden 
eron havaitsee mitoituksessa ja tehokkuudessa: 
kun Mukkulan ja Liipolan asukasmäärät olivat 
suurin piirtein samat, runsaat  henkeä, oli 
Liipolan alue vajaat puolet Mukkulasta, noin  
hehtaaria.

Liipolan alue kaavoitettiin vuonna  kau-
pungin asemakaavaosastolla entisille Kittelän ta-
lon maille, korkealle metsäiselle mäelle. Se ra-
kennettiin - ja -luvun taitteessa. Alueen 
rungon muodostaa silmukkamainen katu, ajan 
ulossyöttöperiaatetta noudattava liikennemalli, 
jolta pistokadut johtavat pieniin pihayhteisöihin. 
Silmukka myötäilee kallion reunamia, ja lähiö 
istuu maisemassa kuin kallellaan olevalla lau-
tasella. Alueen keskellä on laaja viheralue, jota 
reunustavat ylös mäelle nousevat suorat kevyen-
liikenteen polut. Tyypillinen lähiö koostuu eri-
laisista asuintaloista sekä koulusta, ostoskeskuk-

sesta ja seurakuntakeskuksesta, jonka suunnitteli 
arkkitehti Jorma Salmenkivi monitoimiperiaat-
teella. Keskus valmistui vuonna . Se sulau-
tuu ajan demokratiamallien mukaisesti matalana 
ja betonirakenteisena täydellisesti ympäristöönsä 
jopa niin, että viereinen lämpökeskus saattaa 
korkeam pana varastaa katsojan huomion. Seu-
rakuntakeskuksen sisätilat korjattiin -luvun 
lopulla, jolloin ne kadottivat rakennuksen ulko-
arkkitehtuurille vieläkin tyypillisen -luvun 
leiman. Asuinrakennuksia on suunnitellut muun 
muassa Unto Ojosen arkkitehtuuritoimisto.

Liipolan Kesko Oy:n rakennustoimiston 
 suunnittelema ja lahtelaisen rakennusark-
kitehdin Raimo Loukon  laajentama ostos-
keskus on yksi Lahden parhaiten alkuperäisen 
muotonsa – matalan, kompaktin ja eleettömän 
arkkitehtuurin – säilyttäneistä ostoskeskuksista, 
vaikka sen perinteiset kauppamuodot ovat lähes 
hävinneet. 

Liipolan perusperiaatteet, luonnonläheisyys, 
väljähkö mutta tehokas rakennustapa ja hieno 
metsäluonto ovat säilyneet. Paikoin rakennuk-
set ovat kärsineet kovakouraisista uudistuksista, 
jotka eivät ole ottaneet huomioon alkuperäisark-
kitehtuurille ominaista eleettömyyttä. Liipola on 
maakunnallisesti merkittävä alue.
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Mukkula

Lahden aluerakentaminen alkoi - ja -
luvun taitteessa Ruolasta. Heti tämän jälkeen, 
vuonna , järjestettiin arkkitehtikilpailu 
Mukkulan alueesta, joka oli tullut kaupungin 
omistukseen Mukkulan kartanon oston yhtey-
dessä. Kaupunginjohtaja Olavi Kajala kertoi 
paikallisessa sanomalehdessä, että tavoitteena 
oli saada edes yksi arkkitehtonisesti korkeata-
soinen asuinalue Lahteen.

Mukkulan lopullinen asemakaava valmistui 
 kilpailun voittajan, arkkitehti Seppo Kasa-
sen laatimana. Mukkula edustaa suomalaisittain 
merkittävää aluerakentamisen alkuvaihetta, jossa 
käsite ”metsäkaupunki” syntyi ja ajatus luonnon 
ja kaupungin synteesistä kehittyi. Tämän kauden 
merkkiteos on Helsingin Pihlajamäki. Arkkiteh-
tonisia ideoita tuotettiin tuolloin myös uraauur-
tavilla kaavakilpailuilla, esimerkkinä Mukkulan 
ohella Kuopion Puijonlaakso.

Mukkulan asuinalueesta tuli noin  heh-
taarin laajuinen, ja se oli mitoitettu  asuk-
kaalle. Kuten Ruola, myös Mukkulan lähiö edus-
taa varhaisen lähiöihanteen mukaista suljettua 
rakentamistapaa. Rakennukset on sijoitettu va-
paasti maastoa mukaillen ja maiseman muotoja 

korostaen. Alue on poikkeuksellisen väljä. Mal-
lia otettiin Espoon Tapiolasta ja Helsingin Pih-
lajamäestä. Luonnolla oli keskeinen merkitys; 
Mukkulaa kutsuttiin alussa johdonmukaisesti 
puistokaupungiksi. Mukkulan kulttuurimaise-
man peruspiirteet ovat olleet olemassa ainakin 
-luvun lopulta saakka, jolloin Mukkulan 
kartanon vaikutus alkoi näkyä maisemassa.

Mukkulaan tulivat kaikki lähiöajattelussa 
painotetut osaset, asuntojen lisäksi erillinen os-
toskeskus palveluineen, liikkeitä ja kouluja sekä 
laajat ulkoilu- ja virkistysalueet. Asunnot on 
sijoitettu viiteen ryhmään syöttökatujen pää-
hän keskellään ostoskeskuksen ja koulut käsit-
tävä yleisten rakennusten alue. Ostoskeskuksen 
asema on erityisen painottunut; se sijaitsee -
luvun tyypillisten suunnitteluperiaatteiden mu-
kaisesti keskeisesti ja ilmavasti niin, että julkinen 
ja puolijulkinen tila ovat vahvassa vuorovaiku-
tuksessa. Mukkulan rakentamisessa käytettiin 
puolielementtitekniikkaa.

Pohjoisin alueen rakennusryhmistä on Muk-
kulankadun molemmin puolin sijaitseva Mäk-
löörinkadun kerrostaloalue, joka polveilee kau-
niisti kumpuilevassa mäntymetsässä. Mukkulan 
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Hörölä

Hörölän kerrostaloalue kaavoitettiin kahdessa 
vaiheessa vuosina  ja . Kaavat on alle-
kirjoittanut asemakaava-arkkitehti Paul G. Roth, 
ja ne vahvistettiin suunnitteluvuosina. 

Kaupunki tarvitsi kerrostaloaluereserviä, jota 
kaavoitettiin Lahden vanhoihin kantataloihin 
kuuluneen Hörölän mailta. Maasto oli sangen 
vaikeaa, kallioista havupuurinnettä, jonka kor-
keuserot olivat suurimmillaan   metriä. Kor-
keimmille kallioille suunniteltiin  kuusikerrok-
sista tornitaloa, alemmas Hörölänkadun varteen 
viisi ja Metsärinteenkadun varteen, omakotialu-
een taakse, varsinaisesta kerrostaloalueesta irral-
leen kuusi kolmikerroksista lamellitaloa. Lisäksi 
kaavoitettiin matalaa liiketilaa, kaksi leikkikent-
tää ja runsaasti autotallitilaa. Luonnonpuustoa 
määrättiin säilytettäväksi kerrostalorykelmien 
välissä. Tuloksena oli todellinen metsälähiö sa-
nan parhaassa merkityksessä. 

Kyrölänkadun eteläpuolella sijaitsevat kolme 
kuusikerroksista betonitaloa samoin kuin Hörö-
länkatu –:n betonielementtitalot suunnitteli 
Erik Castrénin ja Lauri Saarisen arkkitehtitoi-
misto vuonna . Kaksi itäisintä lamellitaloa 
ovat arkkitehti Jorma Vuorelman vuosilta –
. Alueen ansioita ovat ennen kaikkea sen 
suhteellinen pienuus, viheralueiden runsaus ja 
rakennusten taitava sijoittelu kiinteiksi ryhmiksi 
dramaattiseen maisemaan.

(6-2)
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Metsämaa

Metsämaan asemakaava valmistui vuonna  ja 
se vahvistettiin seuraavana vuonna. Kaavan alle-
kirjoittajana oli kaupungin kaupunkisuunnitte-
luosaston asemakaavapäällikkö Olavi Laisaari, 
mutta kaavaluonnoksen oli laatinut lahtelainen 
arkkitehti Hilkka Karisalo Rakennusnotariaatti 
Oy:n nimiin. Rakennusliike oli hankkinut omis-
tukseensa metsäisen mäenharjanteen, jota ym-
päröivät -luvun omakotialueet. 

Pieni lähiö koostuu kahden tonttikadun, 
Riekontien ja Huuhkajantien kainaloon jäävästä 
kallionnyppylästä, jota kiertämään sijoitettiin 
yksi seitsenkerroksinen ja kolme kuusikerrok-
sista tornia sekä kolmi- ja nelikerroksiset lamel-
litalot. Katujen kulmaan rakennettiin pieni lii-
kerakennus. Talojen keskelle jäävä mäenlaki on 
oleskelu-, leikki- ja urheilualuetta.

Rakennukset suunnitteli pääasiassa arkki-
tehti Hilkka Karisalo vuosina –. Kaksi 

läntisintä tornirakennusta suunnitteli Jorma 
Vuorelma . Myymälärakennus on arkkitehti 
Valter Karisalon käsialaa vuodelta . 

Hilkka Karisalon lamellitalot ovat puhtaaksi 
valettua betonia, kuusikerroksiset tornit puna-
tiiltä. Tornien arkkitehtuurin teho perustuu kiin-
teisiin julkisivuihin, joihin tiilipintaiset, ohuilla 
teräskaiteilla varustetut parvekkeet on upotettu. 
Vuorelman piirtämät tornitalot ovat harjattua 
betonia. Valter Karisalon matala, äärimmäisen 
niukkamuotoinen, lähes lasinen myymäläraken-
nus kokoaa hallitun sommitelman.

Onnistunut asemakaava takasi yhtenäisen ra-
kennustavan. Hienojen maisemien ympäröimä, 
kodikas ja viihtyisä lähiö lukeutuu aikakautensa 
parhaimpiin asuinalueisiin Lahdessa. 
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4.1 LÄHIÖT JA KOKONAISUUDET

Keijupuisto

Keijupuiston asemakaavan laati Arkkitehtitoi-
misto Rastimo & Sipinen vuonna . Kaa-
va vahvistui seuraavana vuonna. Suunnitel-
malla korvattiin aiempi omakotikaava. Uuden 
kaavan tavoitteena oli korjata eteläisen Lahden 
kerrostaloasuntovajetta. 

Lähiö rakennettiin entisille Yli-Marolan pel-
loille massiivisena ruutukaavakudelmana. Kaik-
kiaan alueelle nousi  kuusikerroksista ja yksi 
seitsenkerroksinen talo sekä niihin liittyvät äi-
tiysneuvolatilat, jotka kaupunki edellytti raken-
nettaviksi maakauppasopimuksen mukaisesti. 
Alue mitoitettiin noin   asukkaalle. Alfre-
dinpuisto ympäröi asuintaloja pieninä viherlaik-
kuina. Se sai nimensä alueella sijaitsevan, Lah-
den vanhoihin kantataloihin kuuluvan Marolan 
isännän mukaan. 

-luvun kuluessa ryhdyttiin Suomessa 
kritisoimaan vapaasti sijoitettujen piste- ja la-
mellitaloalueiden ryhdittömyyttä ja yksitoik-
koisuutta. Jotkut suunnittelijat reagoivat tähän 
kehittämällä tiukkoja järjestelmiä, joissa raken-

nukset muodostivat selvästi hahmotettavia, ku-
rinalaisia ryhmiä. Esikuvat otettiin ennen kaik-
kea hollantilaisesta asuinaluearkkitehtuurista.

Keijupuisto on Lahden ainoa puhtaasti avoi-
meen muotoperiaatteeseen perustuva lähiö. Se 
pohjautuu Lahden tuolloisen asemakaavapääl-
likön Olavi Laisaaren näkemyksiin äärimmäi-
sen tehokkaasta, joustavasta ja totunnaisista 
kauneusarvoista vapautuneesta urbaanista ra-
kenteesta. Keijupuiston tiukka ruudukko nou-
dattaa strukturalismin ideaa loputtomiin tois-
tettavasta kuviosta, joka ei ole sidottu maastoon 
eikä rakennuspaikkaan. Toisaalta ruudukon ta-
kana on myös ajatus tehokkaasta, mahdolli-
simman vähäisiin nosturiratoihin perustuvasta 
rakennustyömaasta.

Rakennussuunnitelmat laati lahtelainen Erik 
Castrénin ja Lauri Saarisen arkkitehtitoimisto.

Vaikka Keijupuisto edustaa avointa lähiö-
mallia, se muodostaa kuitenkin oman rauhalli-
sen, kiinteän maailmansa. Se on esteettisesti yh-
tenäinen ja tyylipuhdas.
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Lahtelaisten lähiökerrostaloalueiden erityispiirre 
on, että useimmat niistä on rakennettu kukkuloil-
le, missä korkeimmat talot nousevat metsänrajan 
yläpuolelle ja näkyvät kauas Lahtea lähestyttäessä. 
Lähiöillä on tärkeä merkitys Lahden erityispiirtee-
nä, ja kaupungissa sijaitsee useita kauniita lähiöko-

konaisuuksia. 

Vuonna  järjestettiin arkkitehtikilpailu Muk-
kulan alueesta, joka oli tullut kaupungin omistuk-
seen Mukkulan kartanon oston yhteydessä.

Hörölän kerrostaloalue kaavoitettiin kahdessa vai-
heessa vuosina  ja . Kaavat on allekirjoitta-
nut asemakaava-arkkitehti Paul G. Roth, ja ne vah-
vistettiin suunnitteluvuosina. 

Metsämaan asemakaava valmistui vuonna  ja 
se vahvistettiin seuraavana vuonna. Kaavan allekir-
joittajana oli kaupungin kaupunkisuunnitteluosas-
ton asemakaavapäällikkö Olavi Laisaari, mutta 
kaavaluonnoksen oli laatinut lahtelainen arkkitehti 
Hilkka Karisalo Rakennusnotariaatti Oy:n nimiin. 

Keijupuiston asemakaavan laati Arkkitehtitoimis-
to Rastimo & Sipinen vuonna . Kaava vahvistui 
seuraavana vuonna. Suunnitelmalla korvattiin ai-
empi omakotikaava. Uuden kaavan tavoitteena oli 
korjata eteläisen Lahden kerrostaloasuntovajetta. 

Liipolan alue kaavoitettiin vuonna  kaupungin 
asemakaavaosastolla entisille Kittelän talon maille, 
korkealle metsäiselle mäelle. Se rakennettiin - 
ja -luvun taitteessa. Alueen rungon muodostaa 
silmukkamainen katu, ajan ulossyöttöperiaatetta 
noudattava liikennemalli, jolta pistokadut johtavat 
pieniin pihayhteisöihin. 

Ruolan  kerrostalot mudostavat kau-
pungissa oman näkyvän maamerk-

kinsä ja ennen kaikkea viihtyisän ja 
luonnonläheisen asuinalueen 

keskustan välittömässä läheisyydessä. 
Kuva: Tiina Rekola
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Lähiöiden kauneus ja viihtyisyys perus-
tuu luonnonläheisyysteen ja valoisuu-

teen, kuten oikealla Mukkulassa.
Kuva: Lauri Rotko 

Alla Katajakadun kerrostalot 
kuvattuna Mustankallionmäen 

vesitornista 
Kuva: Lassi Häkkinen

Yllä Mustankallionmäen kerros-
talot kuvattuna Mustankallion-
mäen vesitornista 
Kuva: Lassi Häkkinen

apol i  kokonaisuudet
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Kaupunkitilaa muodostavat aukiot, torit, kadut, 
puistot ja sisäpihat. Kaupunkitiloja ovat rakenne-
tussa taajamaympäristössä olevat rakennusten, ra-
kenteiden tai rajaavan kasvillisuuden väliin jäävät 
tilat. Kaupunkitilat voivat olla luonteeltaan suljettu-
ja, avoimia, osittain rajattuja tai suunnattuja. 

Hierarkkisesti kaupunkitilat ovat julkisia, puolijul-
kisia tai yksityisiä, toiminnallisia tai staattisia. Ne 
ovat kaupunkilaisten kohtaamisen paikkoja. 

Lahden julkisista kaupunkitiloista suunnitellaan 
viihtyisiä ja vaihtelevia kunnioittaen niiden omi-
naispiirteitä ja luonnetta. Kaupunkitilojen suun-
nittelussa korostetaan toimivuuden lisäksi kau-
punkikuvallisia arvoja, turvallisuutta, viihtyisyyttä 
ja esteettömyyttä. Kaupunkitilojen suunnittelussa 
luodaan mahdollisuuksia yhteisölliselle toiminnal-
le. 

Tiloja rajaavat ja jäsentävät paitsi rakennukset ja ra-
kennelmat, myös kalusteet ja laitteet, valaisimet ja 
valo, kasvillisuus, materiaalit ja pinnoitteet, merkit, 
opasteet, mainokset sekä taide. Myös väliaikaiset ta-
pahtumat ja niiden järjestelyt ovat kaupunkitilassa 
näkyviä elementtejä, jotka suunnitellaan kaupun-
kiympäristön ehdoilla, sen luontevaksi osaksi.  

Harkitut yksityiskohdat kaupunkitilassa ovat ko-
konaisuuden ja suunnittelun rakennuspalikoita, 
huomion ja katseen kiinnittäjinä ja laadun merkki. 
Katutilat ja muut liikenneympäristöt suunnitellaan 
kokonaisuuksina viihtyisyys ja esteettisyys sekä laa-
tu ja viimeistely huomioon ottaen. 

TAIDE OSANA KAUPUNKITILAA 

Kaupunkikuvan näkyvimpiä piirteitä on myös tai-
de, joka tyypillisen veistostaiteen lisäksi ilmenee 
mitä moninaisemmissa muodoissa. Installaatiot ja 
performanssit ovat esimerkkejä taiteen väliaikaisis-
ta muodoista katutilassa. Julkisen taiteen koetaan 
parantavan turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

4.2 KAUPUNKITILAT  JA YKSITYISKOHDAT

apol i  yksity iskohda

TOIMENPITEITÄ & IDEOITA

apol i  yksity iskohdat

Rajasen korttelipiha.  Kuva: Juha-Pekka Huotari Kaupungin keskipisteenä on tori ja sen poikki kulkeva seremonia-akseli Ristinkirkolta Lahden 
kaupungintalolle. Kuva: Lauri Rotko

Rautatiekadun näyteikkunoita ja katutason yksityiskohtia. 
Rautatienkadun taideakseliin kuuluva ”Golden Goose -pesimäalue” valmistui syksyllä 2018. 
Kuvataitelijat Miss Kompro ja Ihana Havo. Kuva: Lassi Häkkinen

Sähkötalon katutason rappauksen yksityiskohtia.
Kuva: Lassi Häkkinen
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Yksityiskohtien määrät vaihtelevat eri aikakausien 
rakennuksissa. Niiden runsaus kertoo ihmisen 
käsityön suuresta määrästä. 

Oikealla Irma Kolsin suunnitteleman talon 
iililaattaparvekkeet, Aleksanterinkatu 30 ja 34. 

 Kuva: Tiina Rekola

Keskellä Unto Ojosen parvekkeiden 
yksityiskohtia Karihovin kerrostalosta 

Lahden-  ja Vesijärvenkadun risteyksessä 
Kuva: Tiina Rekola

Vasemmalla Unto Ojosen parvekkei-
den yksityiskohta Olavinlinnan raken-

nuksesta Kauppakadun  puolella. 
Kuva: Tiina Rekola

Alla oikealla Ranta-Kartanon ensimmäisen korttelin 
lehtikuusijulkisivu ja oranssi rappaus. Arkkitehtipalvelu

Kuva:  Aukusti Heinonen

Alla vasemmalla Ole Gripenbergin suunnitte-
lema Pankinportin rationaalinen tasavälinen 
julkisivu Aleksanterinkadulla torin reunassa.

Kuva: Tiina Rekola
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TEKEMISEN 
KÄYTÄNTÖJÄ

KUINKA PÄÄSEMME 
TAVOITTEESEEN?

Rakennusten ja rakennusten osien 
korjaamisen tulee olla yhä suuremmassa 
osassa nykyajan rakentamisessa. 
Kuvat: Anna-riikka Vaden ja Anssi Malinen

Karjalankadun pääteaiheeksi 
valmistui 1957 arkkitehti Unto Ojosen 

suunnittelema 11-kerroksinen 
asuin- ja liikerakennus Oikoportti. 

Kuva: Juha-Pekka Huotari
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KILPAILUT JA HYVÄ SUUNNITTELU

Lahden kaupungintalon suunnittelusta lähtien kau-
pungin tärkeimmät rakennushankkeet ja kaavoitus-
kohteet on toteutettu arkkitehtikilpailujen tuloksena. 
Näkyvimpinä esimerkkeinä Lahden Konserttitalo 
(Heikki ja Kaija Sirén 1954), Paavolan kulttuurikes-
kus, johon kuuluvat pääkirjasto ja aikuiskoulutuskes-
kus (Arto Sipinen, 1982), kaupunginteatteri (Pekka 
Salminen, 1973), sekä Sibeliustalo (Hannu Tikka ja 
Kimmo Lintula 2000). Uusimpia arkkitehtikilpailun 
tuloksia ovat Ranta-Kartanon, Lahden Asemanseu-
dun sekä Niemen alueen kaavoituskilpailut, joiden 
toteutus on vielä kesken. 

Kestävän, hyvän ja hyvinvointia tuottavan ympäris-
tön perusta on ammattitaitoinen suunnittelu. Alussa 
se tarvitsee toteutuakseen määrätietoisia tavoitteita ja  
lopuksi hyvää rakentamista ja viimeistelyä. Suunnit-
telukilpailu on tärkeä työkalu parhaan lopputuloksen 
löytämisessä. Mitä merkittävämpi hanke on kyseessä, 

TAVOITTEITA

1. Kilpailun mahdollisuus 
tuodaan esille mahdollisimman 
varhain niin maankäytön- ja 
ympäristönsuunnittelussa kuin 
hankkeiden valmistelussa. Mitä 
tärkeämpi kohde – sitä suurempi 
tarve kartoittaa vaihtoehtoja. 

3. Erilaisten vaihtoehtojen vertai-
lun kautta haetaan parasta mah-
dollista ratkaisua. Kaupungin 
kaikissa hankinnoissa pyritään 
varmistamaan arkkitehtuurin 
korkea laatu. 
 

4. Tehdään kilpailun käyttö hel-
poksi ja halutuksi toimintatavaksi 
Lahden kaupungissa.  

2. Määritellään ylläpidon vaati-
mukset ja laatutaso vastaamaan 
koko kohteen arvoa. 
 

5. Suositaan yleisiä arkkitehtuu-
ri- ja kaupunkisuunnittelu-, sekä 
tontinluovutuskilpailuja merkittä-
vissä suunnittelukohteissa.

6. Palkitaan onnistuneet arkkiteh-
tuuriteot ja suunnittelukohteet
Apolifoorumissa vuosittain.

sitä suuremmat laadulliset vaatimukset siihen kohdis-
tuvat.

Kilpailut takaavat, että hankkeelle asetetaan konkreet-
tiset tavoitteeet ja että suunnitteluun käytetään hank-
keiden alkuvaiheessa tarpeeksi aikaa. Tässä suunnit-
telun alkuvaiheessa tehdään suurimmat päätökset 
rakennusten sijoittumisen, koon ja korkeuksien sekä 
muotojen suhteen näitä on hankala enää myöhemmin 
muuttaa.

Kilpailujen avulla voidaan löytää tasapaino eri osa-
puolten tavoitteiden välillä ja kartoittaa nopeasti 
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ne havainnollistavat 
selkeimmin, mitä on tulossa ja mitä mahdollisuuksia 
alueen tai rakennuksen kehittämisellä on. Vaihtoeh-
dot tarjoavat suurimman vaikutusmahdollisuuden 
kaupunkilaisille.

Arto Sipinen voitti vuonna 1982 Lahden 
pääkirjaston arkkitehtuurikilpailun.  Vuonna 

1990 valmistuneen rakennuksen arkkiteh-
tuuri on kestänyt aikaa ja sen ratkaisut ovat 

olleet kestäviä. Kuva: Tuomas Uusheimo

apol i  ki lpai lut
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Arkkitehtuurikilpailuja 
Lahdessa 1910-2022

1. 1910 / Kaupungintalo / Eliel Saarinen 
2. 1949 / Lahden keskuskirkko / Alvar Aalto 

1950-luku

3. 1950  / Svinhufvudinkadun ammattikoulu / 
  Olli ja Eija Saijonmaa
4. 1952  / Konserttitalo / Heikki & Kaija Siren 
5. 1955  / Teatteri & kirjastorakennus 
   Fellmanin puistoon / ei tot./
   Olli Saijonmaa &  Sakari Siitonen
6. 1956 / Levon hautausmaa / Matti Itkonen

1960-luku

7.   1960 / Keskustalo / Heikki Castren 
8.   1960 / Mukkulan asemakaava / Seppo Kasanen
9.   1961 / Kansallis-Osake-Pankki / Viljo Revell
10. 1962 / Pohjoismaiden yhdyspankki / Olli Kivinen
11. 1962 / Tiirismaan koulu / 
    Toivo Korhonen & Osmo Sipari
12. 1963 / Keskustan aluekilpailu / 
    Jouko Rastinen & Arto Sipinen
13. 1964 / Keskustan asemakaavan jatkokilpailu
14. 1967 / Salpausselän kirkko / Kristian Gullichsen

1970-luku

15. 1974 / Rakokiven aluekilpailu / Olli Kivinen
16. 1974 / Riihelän asuinalue / Tuomo Hahl
17. 1976 / Riihelän talo- ja korttelirakennusten 
    suunnittelukilpailu / Kari Virta & Martti Rotko 
18. 1973 / Kaupunginteatteri / 
   Pekka Salminen & Esko Koivisto

1980-luku

19. 1982 / Pääkirjasto ja aikuiskoulutuskeskus / 
   Arto Sipinen
20. 1982 / Männistön alue / Juhani Boman
21. 1986 / Lahden sosiaalioppilaitos / 
   Kari Lindström & Jorma Vesanen

1990-luku

22. 1990 / Lahden keskustan ranta-alueen 
   (Ankkurin alue) aatekilpailu / Veikko Mäkipaja
23. 1997 / 9. Hakatorni / Arkkitehtityö
24. 1997 / Sibeliustalo / Hannu Tikka & Kimmo Lintula

2000 -luku

25. 2005 / Kariston Perhossaari / ei tot. / 
    Petri Saarelainen ja Teemu Seppälä
26. 2005 /  Ranta-Kartano / Arkkitehtitoimisto K2S

2010 -luku

27. 2012 /  Radanvarsi / Arkkitehtitoimisto AJAK 
28. 2013 /  Merrasjärven asuinalue /  ei tot./
     Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri 
29. 2015 /  Hennalan alue / Esa Kangas,
      Johanna Vuorinen, Kristina Karlssson 

2020-luku

30. 2021 /  Aleksanterinkadun ylikulkusilta / ei tot. / B&M 
31. 2021 /  Niemen ranta-alue / Sitowise-Lindroos

5
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Lahti ja etenkin Lahden keskusta on rakentunut suunnittelu- ja arkkitehtuurikilpailujen kautta. 
Tälle aukeamalle on listattu yleiset arkkitehtuurikilpailut ja kutsukilpailut. Näiden lisäksi on järjestetty useita tontin-

luovutuskilpailuja ja suunnittelun sisältäviä urakkakilpailuja, joilla on saavutettu onnistuneita lopputuloksia.

ARKKITEHTIKILPAILUJA LAHDESSA 1910-2022
Arkkitehtuurikilpailuja 
Lahdessa 1910-2022

1. 1910 / Kaupungintalo / Eliel Saarinen 
2. 1949 / Lahden keskuskirkko / Alvar Aalto 

1950-luku

3. 1950  / Svinhufvudinkadun ammattikoulu / 
  Olli ja Eija Saijonmaa
4. 1952  / Konserttitalo / Heikki & Kaija Siren 
5. 1955  / Teatteri & kirjastorakennus 
   Fellmanin puistoon / ei tot./
   Olli Saijonmaa &  Sakari Siitonen
6. 1956 / Levon hautausmaa / Matti Itkonen

1960-luku

7.   1960 / Keskustalo / Heikki Castren 
8.   1960 / Mukkulan asemakaava / Seppo Kasanen
9.   1961 / Kansallis-Osake-Pankki / Viljo Revell
10. 1962 / Pohjoismaiden yhdyspankki / Olli Kivinen
11. 1962 / Tiirismaan koulu / 
    Toivo Korhonen & Osmo Sipari
12. 1963 / Keskustan aluekilpailu / 
    Jouko Rastinen & Arto Sipinen
13. 1964 / Keskustan asemakaavan jatkokilpailu
14. 1967 / Salpausselän kirkko / Kristian Gullichsen

1970-luku

15. 1974 / Rakokiven aluekilpailu / Olli Kivinen
16. 1974 / Riihelän asuinalue / Tuomo Hahl
17. 1976 / Riihelän talo- ja korttelirakennusten 
    suunnittelukilpailu / Kari Virta & Martti Rotko 
18. 1973 / Kaupunginteatteri / 
   Pekka Salminen & Esko Koivisto

1980-luku

19. 1982 / Pääkirjasto ja aikuiskoulutuskeskus / 
   Arto Sipinen
20. 1982 / Männistön alue / Juhani Boman
21. 1986 / Lahden sosiaalioppilaitos / 
   Kari Lindström & Jorma Vesanen

1990-luku

22. 1990 / Lahden keskustan ranta-alueen 
   (Ankkurin alue) aatekilpailu / Veikko Mäkipaja
23. 1997 / 9. Hakatorni / Arkkitehtityö
24. 1997 / Sibeliustalo / Hannu Tikka & Kimmo Lintula

2000 -luku

25. 2005 / Kariston Perhossaari / ei tot. / 
    Petri Saarelainen ja Teemu Seppälä
26. 2005 /  Ranta-Kartano / Arkkitehtitoimisto K2S

2010 -luku

27. 2012 /  Radanvarsi / Arkkitehtitoimisto AJAK 
28. 2013 /  Merrasjärven asuinalue /  ei tot./
     Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri 
29. 2015 /  Hennalan alue / Esa Kangas,
      Johanna Vuorinen, Kristina Karlssson 

2020-luku

30. 2021 /  Aleksanterinkadun ylikulkusilta / ei tot. / B&M 
31. 2021 /  Niemen ranta-alue / Sitowise-Lindroos
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Kaupungin rakentaminen on pitkäjänteistä, pit-
käkestoista ja monialaista yhteistyötä. Prosessin 
onnistumiseksi tulee varata riittävästi aikaa aina 
maanhankinnasta toiminnan suunnitteluun. Kaa-
voitukseen ja rakennussuunnitteluun vaikuttavat 
lainsäädäntö, rakentamisen normit ja muut ohjeet, 
jotka muuttuvat jatkuvasti. Kaupunkirakenne ja ra-
kentaminen kehittyvät yhä nopeammin tuoden uu-
sia vaatimuksia, mutta myös uusia mahdollisuuksia 
suunnittelulle. Siksi tarvitaan riittävästi ajantasaisia 
lähtötietoja. 

Suunnittelutyö ja rakentaminen lähtee aina olemas-
sa olevasta tilanteesta. Aikaa tarvitaan heti alussa 
paikkaan tutustumiseen. Mitä mahdollisuuksia ja 
ehtoja maasto, ympäröivät rakennukset ja paikan 
luonne asettavat? Voidaanko nykyisiä rakennuksia, 
puustoa tai muita elementtejä säilyttää tai hyödyn-
tää uudessa tilanteessa?

Maankäytön ja rakennusten suunnitteluun pätevät 
samat periaatteet. Toiminnan tilatarpeen jalosta-
minen rakennushankkeeksi edellyttää laajaa asian-
tuntemusta ja yhteistyötä. Myöhemmin paljastuva 

3. Tunnistetaan hankkeen 
olennaiset vaikutuset 

muuhun suunnitteluun 
ja rakentamiseen  

1. Painotetaan urakointi- 
ja suunnittelijavalintakri-
teereissä laatua ja tekijöi-

den ammattitaitoa  

näkökulman puute hidastaa hankkeen etenemistä 
ja suunnitelmien muutos tulee kalliiksi. Kaavoi-
tuksessa sekä katu- ja viheralueiden suunnittelussa 
voidaan joutua palaamaan prosessissa taaksepäin 
puuttuneen selvityksen ja sen tuoman tiedon huo-
mioon ottamiseksi. Ennalta arvaamattomien ja yl-
lättävien aikataulumuutosten vaikutus toteutukseen 
voi olla merkittävää. 

Asiat on tehtävä oikeassa järjestyksessä. Kypsyttely 
ja keskustelu vaativat riittävästi aikaa. Suunnittelu 
ja yhteistyö täytyy aloittaa jo ensimmäisen tarvetta 
koskevan idean syntyessä. Aikataulutus täytyy teh-
dä realistisesti jokaisen vaiheen osalta. Koko pro-
sessin tuominen selkeämmin yleiseen tietoon on 
tärkeää. Aikataulujen tiivistäminen loputtomiin ei 
ole mahdollista.

Viestinnällä on suuri merkitys jokaisessa maankäy-
tön ja rakentamisen hankkeessa ja koko prosessin 
ajan. Näin voidaan luoda ymmärrettävää ohjeistus-
ta ja perustella suunnitelman toteutukselle asetetta-
via reunaehtoja.

AIKAA SUUNNITTELULLE

KUVA KIVIMAAN MONITOIMITALO
(KUVAAJA KÄY KESKIVIIKKONA)

TAVOITTEITA

2. Huomioidaan ylläpidon laatu-
taso suhteessa kohteen alkuperäi-
seen laatutasoon 
 

Monitoimitalo ’Lähde’ Launeella. 
Kuva: Markus Henttonen

Rakokiven monitoimitalo Loisto valmistui 2021. 
Havainnekuva: Arkkitehdit von Boehm
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Lahden Tammiheikki valmistui 2014
Vuorikadulle kaupungin järjestämän 

tontinluovutuskilpailun kautta. 
Suunnittelija Tapio Saarelainen, 

A6 arkkitehdit. Kilpailijoista edelytettiin 
myös taiteen tuomista kohteeseen.
Kuva: Anne Karvinen-Jussilainen
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Avoin viestintä ja vuorovaikutus kaupunki- ja ra-
kennussuunnittelussa edistää Lahden yhteisten ta-
voitteiden saavuttamista.

Tavoitteena on, että Lahdessa jokainen kokee osal-
lisuutta ja saa äänensä kuuluville. Kutsuttaessa 
ihmiset kehittämään elinympäristöään vuorovai-
kutuksessa muiden kanssa,syntyy meille kaikille 
parempaa ympäristöä ja osallisuuden kokemuksia. 
Osallistuminen suunnitteluun on laissa turvattu 
oikeus. Ihmisten ideat, palaute ja kokemuksellinen 
tieto ovat parhaimmillaan myös voimavara ammat-
tisuunnittelijoiden työssä.
 
Lahtelaisilla on saatavilla monipuolisesti tietoa ym-
päristöstään, suunnitelmista ja siitä, miten voi vai-
kuttaa. Suurimpiin muutoksiin on helppo tutustua 
havainnollistavan aineiston avulla. Kansantajui-
nen viestintä edistää vuorovaikutteista ja avointa 
suunnittelua. Toimintatapoihin kuuluu, että asian-
tuntijat esittelevät aineistoa asukastilaisuuksissa ja 

5. Järjestetään lahtelaisen 
ajankohtaisen arkkiteh-
tuurin näyttely.

3. Parannetaan palvelutoria 
toimintoineen osallistumisen 
paikkana. 

1. Kehitetään digitaalisia 
palveluja tiedonvälityksen 
lisäämiseksi.

4. Vaaditaan kaupunkilaisille ym-
märrettävällä tavalla esitettäviksi 
kaupungin tärkeimpien paikkojen 
suunnitelmat ja vaihtoehdot. 

2. Parannetaan ihmisläh-
töisen suunnittelun ja kau-
punkimuotoilun osaamista 
kaupungin sisällä.

työpajoissa. Yhä useampi lahtelainen oppii havain-
noimaan arkkitehtuuria ja omaa ympäristöään jo 
koulussa. 

Kaupungin työntekijöiden osaamista kasvatetaan 
käyttäjälähtöisen ja vuorovaikutteisen suunnitte-
lun sekä muotoilun menetelmien hyödyntämiseen. 
Käytössä on digitaalisia tiedonkeruun ja vuorovai-
kutuksen välineitä, mutta kasvokkaisia kohtaami-
siakaan ei ole unohdettu.

Ihmisten ymmärrystä elinympäristöstään hyö-
dynnetään aktiivisesti. Osallistumista ja vuorovai-
kutusta kehitetään, jotta kaupunkisuunnittelijat 
ja eri osapuolet voivat käydä dialogia sekä tehdä 
yhteissuunnittelua. Kaupunkisuunnittelun ammat-
tilainen ohjaa prosessia ja sovittaa yhteen erilaisia 
ajatuksia. Olennaista on, että käyttäjien näkemyksiä 
kuullaan läpi prosessien: aina kaavoituksesta asun-
tojen suunnitteluun.

OSALLISTUMINEN JA 
VIESTINTÄ

TAVOITTEITA

Rakokiven asukastyö-
pajassa asukkaat ja 
kaupunkisuunittelijat 
ideoivat yhdessä uusia 
mahdollisuuksia. 
Kuva: Lassi Häkkinen

apol i  osal l istuminen



56 57

Tieto ja yhteinen ymmärrys

Rakennetun ympäristön suunnittelun tulee perus-
tua tutkittuun tietoon ja mahdollisimman tuoree-
seen tutkimukseen. Korjaus- ja rakennushankkeis-
sa pyritään aktiivisesti käyttämään uusin tieto ja 
osaaminen aiheesta. Tieto rakennetusta ympäris-
töstä auttaa myös kasvattamaan ymmärrystä ympä-
ristömme kerroksellisuudesta sekä lisää yhteyden 
kokemusta kotiseutuun. 

Rakennushankkeiden ja kaavoituksen yhteydessä 
syntyy erilaisia rakennettua ympäristöä koskevia 
selvityksiä, joiden avulla taataan esimerkiksi ra-
kennetun ympäristön kulttuurihistoriallisten ar-
vojen tai luonnon monimuotoisuuden huomioon 
ottaminen suunnittelussa. Selvityksissä tuotetaan 
paljon tietoa liittyen kaupungin rakennettuun ym-
päristöön. Selvityksiä on saatavilla jo nyt runsaasti 
kaupungin verkkosivuilla, mutta niiden kokoami-
nen yhteen helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi 
palvelisi kaikkia rakennetusta ympäristöstä kiin-
nostuneita.  

Tarvittavat selvitykset tilataan puolueettomilta, 
päteviksi tiedetyiltä tekijöiltä. Tiedon avaaminen 
myös kaupunkilaisten tutustuttavaksi lisää hank-
keiden ja maankäytön suunnittelun läpinäkyvyyttä 
sekä lisää tietoa Lahden rakennetusta ympäristös-
tä. Kaupunkia koskevaa tietoa on saatavilla sekä 

1. Tiivistetään yhteistyötä 
yliopistojen ja korkea-

koulujen kanssa.

5. Käytetään ja vaaditaan käytet-
täväksi hankkeissa uusinta 

tutkimustietoa.

3. Edistetään arkkitehtuuri- ja 
ympäristötietoutta yhteistyössä 

koulujen kanssa. 

2. Vahvistetaan kokeilukult-
tuurin ilmapiiriä ja inno-

vaatiomyönteisyyttä.

4. Tarjotaan laajemmin 
avointa tietoa rakennetusta 

ympäristöstä tiedonvälityksen 
lisäämiseksi.

asiasta kiinnostuneille lahtelaisille että hankkeiden 
suunnittelijoille eri muodoissa.

HISTORIAN YMMÄRRYS

Tietoa yhteisen kaupunkiympäristön kehittämiseen 
voi ammentaa myös historiasta. Lahden seudun 
historian tuntemus auttaa ymmärtämään sitä, mi-
ten kaupunki ja sen ympäröivät alueet ovat muo-
toutuneet sellaisiksi kuin ne ovat nykyään. Rikas 
ympäristö on kerroksellista, siinä näkyvät eri aika-
kausien jäljet. Lahden museot toimii rakennetun 
ympäristön asiantuntijana, joka auttaa ymmärtä-
mään ympäristömme vaiheita ja merkityksiä.  

Myös ammattitaito on tietoa. Lahden kaupungin 
henkilöstö kouluttautuu säännöllisesti ylläpitääk-
seen osaamistaan. Rakennushankkeita suunnittele-
vat koulutetut ammattilaiset. 

Erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa ra-
kennuskohteissa ja alueilla tieto ja osaaminen ra-
kennusten rakennusajankohdasta on kullan arvois-
ta. Riittävä tieto kohteesta varmistaa rakennuksen 
säilymisen ja mahdollisten muutos- ja korjaustöi-
den toteutuksen rakennusta kunnioittavalla tavalla. 

Museoviraston helmikuussa 2022 avaamalla  korja-

ustaito.fi -sivustolla vanhojen rakennusten kunnos-
tukseen, ylläpitoon ja korjaukseen liittyvä tietous 
on kaikkien saatavilla. Enenevissä määrin on syn-
tynyt tarve myös modernin rakennusperinnön kor-
jaamiseen erikoistuneille ammattilaisille ja moder-
neissa rakennuksissa käytettyihin materiaaleihin ja 
rakennustapoihin liittyvälle tiedolle. 

Valtakunnalliset rakennetun kulttuuriympäristön 
verkostot hyödyttävät rakennusten omistajia, kor-
jaajia, käyttäjiä sekä alan asiatuntijoita järjestämällä 
koulutusta sekä jakamalla avointa tietoa.

Tieto kulkee moneen suuntaan. Kaupunkilais-
ten tieto omasta lähiympäristöstään on arvokasta 
maankäytön hankkeissa. Siksi Lahden kaupunki 
järjestää aktiivisesti asukasiltoja kaavahankkeissa 
ja muissa suunnittelukohteissa, jotka vaikuttavat 
merkittävästi lahtelaisten kokemaan ympäristöön. 
Suunnittelijoiden ja ympäristöä käyttävien välinen 
vuorovaikutus on tärkeää merkityksellisen ympä-
ristön luomisessa.

Kaupunkiorganisaatio, alueen yritykset, yliopistot 
ja korkeakoulut tekevät aktiivista ja säännöllistä 
yhteistyötä rakennetun ympäristön kehittämiseksi. 
Asukkaiden ja asukasyhdistysten tietoa ja näke-
myksiä arvostetaan ja käytetään hyväksi suunnitte-
lussa. 

TAVOITTEITA

Olavi Lanun veistos ’Paju’ on istunut miettimässä kadunkulmauksessa vuodesta 1991.
Kuva: Juha-Pekka Huotari

apol i  ymmmärrys apol i  ymmmärrys
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1. Lahden alueiden / kaupunginosien ominaispiirteiden vahvistaminen
Laaditaan kuvaukset alueiden ominaispiirteistä ja tavoitteista sekä asukkaille että kaupunkisuunnit-
telun tueksi.  ”Kaupunkikudelma”.

2 Puurakentamisen edistäminen 
Edistetään puurakentamisen mahdollisuuksia monipuolisesti osana hiilineutraalia kaupunkia.

3. Kulttuuriympäristön arvojen vaaliminen
Pyritään vanhan rakennuskannan kunnossapitoon, säilyttämiseen ja yhteensovittamiseen hiilineut-
raalissa ympäristössä. Kehitetään vaikutusten arviointia. Kehitetään inventointien täydentämistä ja 
toimintatapoja.

4. Kohennetaan kaupungin pääliikenneväylien ympäristöjä
Panostetaan liikenneympäristöihin harkituissa paikoissa. Valmistellaan lähiympäristön kehittämistä 
ohjaavat manuaalit.
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5. Lisää kaupunkivihreää keskustaan – vihertaskut
Tutkitaan ja kartoitetaan keskusta-alueen uudisrakentamisen tai kerrosalan kasvattamisen yh-
teydessä uusia pikkupuistoja.  Lisätään kaikkea kaupunkivihreää yksityisillä ja julkisilla alueilla.

6. Viherkerroin-työkalun käyttöönotto
Otetaan käyttöön laskentatapa, joka turvaa vihreän määrän tasapuolisesti uusille rakennetta-
ville tonteille. Sen avulla voidaan määrittää tavoitteellista vihreän määrää tonteilla eri alueilla.

7. Kaupungin omissa hankinnoissa pyritään laadukkaaseen arkkitehtuuriin 
Kehitetään suunnittelukilpailuttamista ja painotetaan ohjeistuksessa laatua -> kilpailut ja laadun kilpai-
luttaminen helpoksi toimintatavaksi. Lisätään kaupungin omien toimijoiden osaamista.

8.  Suunnittelun alkuvaiheen merkityksen korostaminen 
Varataan aikaa eri vaihtoehtojen selvittämiseen suunnittelun alkuvaiheessa.

9. Vuorovaikutus ja ihmislähtöinen suunnittelu
Vahvistetaan ihmislähtöisen suunnittelun ja kaupunkimuotoilun osaamista kaupunkiorganisaatiossa. 

Uudet toimenpiteet 2022

Anttilanmäen idyllinen pienta-
loalue sijaitsee aivan rautatiease-
man tuntumassa (RKY). 
Kuva: Tuomas Uusheimo

apol i  toimenpiteet
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Päivi Airas, arkkitehti, kaupunkisuunnittelu
Tuomas Helin, arkkitehti, kaupunkisuunnittelu
Sara Ikävalko, MA Strategic Designer, palvelumuotoilun lehtori, LAB -ammattikorkeakoulu
Anne Karvinen-Jussilainen, kaupunginarkkitehti, kaupunkisuunnittelu
Kirsi Kujala, kaupunginpuutarhuri, kaupunkisuunnittelu
Riitta Niskanen, FT,  tutkija, Kaupunginmuseo 
Tuija Välimaa, FM, tutkija, Kaupunginmuseo
Roosa Ruotsalainen, FM, tutkija, Kaupunginmuseo
Armi Patrikainen, arkkitehti, kaupunkikuva-arkkitehti, rakennusvalvonta
Juhani Pirinen, TkT, hankejohtaja
Leena Pirttilä, DI, rakennuttajapäällikkö
Henrik Saari, FM, vuorovaikutussuunnittelija
Maria Silvast, maisema-arkkitehti, kaupunkisuunnittelu
Johanna Sääksniemi, yleiskaava-arkkitehti, kaupunkisuunnittelu
Tarja Tolvanen-Valkeapää,  liikenneinsinööri
Annu Tulonen, arkkitehti, Hämeen ELY-keskus, Häme-Safan edustaja

Olli Alho, kaupunkikehitysjohtaja, 
Petri Honkanen, suunnittelujohtaja
Juha Helminen, kaupungingeodeetti
Timo Simanainen -1.9.2020, museonjohtaja
Tuulia Tuomi 2021-, museonjohtaja
Markku  Sivonen, rakennuslupapäällikkö
Mika Kemppainen, rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja
Tiina Granqvist, sivistysjohtaja 
Saara Vauramo, ympäristöjohtaja
Lindfors Jukka, kaupungininsinööri 
Mika Lastikka, kaupungininsinööri 
Jouni Arola, toimitilajohtaja
Riitta M Niskanen, hankepäällikkö

Kansikuva: Tiina Rekola
Taitto ja ilme: Tuomas Helin

Lahden keskusta aamupäivän au-
ringossa. Taustalla Näkyvät Ruolan 

ja Liipolan kerrostaloalueet sekä 
kauempana Kujalan teollisuusalue.

Kuva: Juha-Pekka Huotari

TYÖRYHMÄ: 

OHJAUSRYHMÄ:

ohjelmasta vastaavat

apol i  teki jät
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Anttilanmäen esikaupunkiasutus (s. 59)
Erstan kartano
Fellmaninpuisto, jälleenrakennuskauden oppilaitokset ja Hakatornit (s. 5, 15)
Harjukadun, Onnelantien ja Kymintien pientaloalueet sekä Karjalankadun pienkerrostalot (s. 8)
Hennalan kasarmit
Koiskalan kartano
Lahden kaupungintalo, kauppatori ja Mariankadun seremonia-akseli (s. 3, 26, 27, 42, 56)
Lahden rautatieasema ja varikkoalue
Lahden suurradioasema
Salpausselän hiihtostadion
Seestan kartano
Tapanilan ruotsalaistaloalue (s. 8)
Toivonojan kartano

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT LAHDESSA (RKY)
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