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Valmistelun eteneminen ja tavoitteiden asettaminen

Lahdessa on päivittyvä yleiskaava eli se tarkistetaan valtuustokausittain.
Yleiskaavatyö 2013–2016 tuli vireille 18.3.2013 koteihin jaetun kaavoituskatsauksen
yhteydessä. Vuosien 2013–2016 kierroksen aikana Lahden yleiskaava 2025
tarkistetaan kaupunginvaltuuston 15.4.2013 hyväksymän strategian mukaiseksi.
Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan yhdistyttä uudeksi Lahden kaupungiksi
1.1.2016 yleiskaava ei enää ole koko kaupungin yleiskaava, vaan siitä tulee Lahden
läntisten osien osayleiskaava.

Yleiskaavatyön eteneminen
Tavoitevaihe 2013

13.6. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( OAS)
7.8. OAS teknisen lautakunnan käsittelyssä
27.8. Yleisötilaisuus yleiskaavatyön tavoitteista
11.9. Esittely kaupunginvaltuuston tiedotustilaisuudessa
21.10. Esittely kaupunginhallituksen iltakoulussa
29.10. Tavoiteluonnoksen esittely tekniselle lautakunnalle
13.11. Viranomaisneuvottelu tavoitteiden valmistelusta
19.11. Tekninen lautakunta päättää asettaa ehdotuksen yleiskaavan tavoitteista
nähtäville
20.11.–3.12. Tavoitteet nähtävillä yleiskaavan verkkosivuilla
9.12. Kaupunginhallitus käsittelee yleiskaavan tavoitteet
16.12. Kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan tavoitteet

Luonnosvaihe 2014

11.3.–1.4. Neljä Oma Lahti -iltaa asukkaille

8.–10.4. Nuorten osallistaminen iPad-kyselyllä Taitaja 2014 -tapahtumassa
27.5. Oma Lahti -tulosten esittely sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä
10.6. Oma Lahti -tulosten esittely sivistystoimialan johtoryhmässä
17.6. Lasten osallistaminen osana Unicef-kaupunkivuositapahtumaa
10.9. Seminaari lapsiystävällisestä kaupunkiympäristöstä
15.9. Työseminaari yhteistyökumppaneille ja viranomaisille
18.9. Asukasilta
7.–14.10. Yleiskaavaluonnoksen esittely lautakunnille
28.10. Tekninen lautakunta päättää asettaa yleiskaavaluonnoksen nähtäville (§168)
13.11.–15.12. Yleiskaavaluonnos nähtävillä, verkkokyselyt, lausunnot ja mielipiteet

Ehdotusvaihe 2015

27.2.2015 Palveluverkon suunnittelu Lahti-Nastola -yhdistymishallituksessa
15.5.2015 Yleiskaavan vaikutusten arvioinnin aloitusseminaari
11.6.2015 Seurantaryhmän aamukahvitilaisuus
9.9.2015 Yleiskaavan vaikutusten arvioinnin tulosseminaari
27.10.2015 Tekninen lautakunta käsittelee yleiskaavaehdotuksen
16.11.2015 Lahden kaupunginhallitus päättää yleiskaavaehdotuksen nähtäville
asettamisesta
26.11.2015-15.1.2016 Yleiskaavaehdotus nähtävillä, lausunnot ja muistutukset

Hyväksymisvaihe 2016

1.1.2016 Lahden kaupunki ja Nastolan kunta yhdistyvät uudeksi Lahden kaupungiksi,
koko kaupungin yleiskaavatyö muuttuu osayleiskaavaksi
16.2.2016 Visio tulevaisuuden palveluista esittelyssä sivistyslautakunnassa
1.3.2016 Visio tulevaisuuden palveluista esittelyssä sosiaali- ja terveyslautakunnassa
21.3.2016 Lausuntojen ja muistutusten sekä vastineiden valmistelun esittely
kaupunginhallitukselle
29.3.2016 Lausuntojen ja muistutusten sekä vastineiden valmistelun esittely tekniselle
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ja ympäristölautakunnalle
6.4.2016 Lausuntojen ja muistutusten sekä vastineiden valmistelun esittely
kaupunginvaltuustolle
9.5.2016 Kaupunginhallitus antaa vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin
13.6.2016 Kaupunginvaltuusto päättää Lahden läntisten osien osayleiskaavan (Y-202)
hyväksymisestä

Yleiskaavaa esiteltiin kaikissa valmistelun vaiheissa myös toimialojen johtoryhmille,
seurantaryhmälle ja naapurikuntien edustajille.

Yleiskaavan valmisteluun osallistui paljon ihmisiä

Kaupungin strategian mukaisesti lahtelaiset olivat aktiivisesti mukana yleiskaavan
valmistelun varhaisessa vaiheessa. Maalis-huhtikuussa 2014 järjestettiin eri puolilla
kaupunkia neljä avointen ovien Oma Lahti -iltaa, joissa asukkaat visioivat
tulevaisuutta, kommentoivat liikkumista Lahdessa ja ideoivat asumisympäristöään ja
lähipalvelujaan. Työpajojen tuloksia hyödynnettiin yleiskaavaluonnoksessa, ja ne
näkyvät myös yleiskaava alueiden suunnitteluohjeissa ja selostuksen tarinassa.

Myös lapsia ja nuoria osallistettiin yleiskaavatyöhön. Keväällä 2014 toteutettiin
diplomityönä lapsia osallistava kyselytutkimus neljässä koulussa 5.- ja 6.-
luokkalaisille. Yläkouluikäisiä nuoria taas osallistettiin keväällä 2014 Taitaja-
tapahtumassa "Paras paikka Lahessa" -kyselyn avulla. Kouluikäisiä lapsia otettiin
mukaan suunnitteluun Unicef-kaupunkivuositapahtumissa. Lahden päiväkotien
käyttämät lähimetsät ja reitit niihin kartoitettiin. Lapsia ja nuoria osallistamalla saadut
tiedot on kirjattu yleistetyssä muodossa yleiskaava-alueiden nykytilan kuvauksiin ja
suunnitteluohjeisiin ja tallennettu paikkatietojärjestelmään.

Yleiskaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetyillä verkkokyselyillä selvitettiin,
ovatko yleiskaavaratkaisut tavoitteiden mukaiset ja osallisten näkemykset otettu
riittävästi huomioon. Kyselyiden tulokset hyödynnettiin yleiskaavaehdotuksen
valmistelussa yhdessä yleiskaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden
kanssa.

Työpajojen ja kyselyiden lisäksi yleiskaavatyöstä on järjestetty tiedotustilaisuuksia.
Yleiskaavatyötä on pidetty näkyvillä sosiaalisessa mediassa ja siitä on tehty lyhyitä
tiedotus- ja opastusvideoita. Yhteistyökumppanit ja viranomaiset ovat osallistuneet
yleiskaavan valmisteluun myös neuvotteluissa ja seminaareissa.

Vaikutuksia arvioitiin yleiskaavaehdotuksen valmistelun
rinnalla

Ehdotusvaiheessa arvioitiin yleiskaavan vaikutukset palveluverkkoon, kävelyyn ja
pyöräilyyn sekä lapsiystävällisyyteen. Näitä teemoja läpileikkaavaksi arviointiteemaksi
otettiin kaupunkitaloudelliset vaikutukset. Vaikutukset arvioitiin kaupungin omana
työnä ja työtä mentoroimaan valittiin teemojen huippuasiantuntijat.

Arviointityö toteutettiin vuorovaikutteisesti kahdessa seminaarissa ja verkossa. Laaja
joukko kaupungin asiantuntijoita kaikilta toimialoilta osallistui aktiivisesti vaikutusten
arviointiin. Yleiskaavan vaikutuksista keskusteltiin seurantaryhmän tilaisuudessa
kesäkuussa 2015. Arvioinnin pääteemojen lisäksi on arvioitu Renkomäen
betonituotetehtaan alueen vaihtoehtojen vaikutukset sekä laskettu
yleiskaavaehdotuksen mukaiset kasvihuonekaasupäästöt. Vaikutusten arvioinnin
tulokset kirjattiin yleiskaavan selostukseen ja niitä hyödynnettiin
yleiskaavaehdotuksen valmistelussa.

Palveluverkon suunnittelu osana yleiskaavatyötä

Yleiskaavan ehdotusvaiheessa on kokoontunut kerran kuussa palveluverkkoryhmä,
jossa on jäsenet kaikilta toimialoilta ja tilakeskuksesta. Myös vastaavat Nastolan
asiantuntijat ovat osallistuneet työskentelyyn. Palveluverkkoryhmässä muodostettu
tulevaisuuden visio julkisten palveluiden järjestämistavasta on dokumentoitu
Palveluiden ja kaupan Lahti -lukuun ja vaikutukset on arvioitu.

Palveluverkkoryhmässä on myös hahmotettu, miten palveluverkkotyötä jatkossa
tehdään yleiskaavaprosessin osana. Visiota tulevaisuuden palveluista tarkistetaan
neljän vuoden välein. Vireillä on myös kaikille avoimen paikkatietoaineiston
tuottaminen, jonka avulla lyhyen aikavälin suunnittelu pohjautuu kokonaisvaltaiseen
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tarkasteluun ja ajantasaiseen tietoon. Yleiskaavan visio on yleispiirteinen eikä
yleiskaavasta päätettäessä käsitellä esimerkiksi yksittäisiä koulurakennuksia, vaan
nämä päätökset tehdään toimialoilla.
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Lahden visio on olla houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki.
Yleiskaavan selostus sisältää yhdessä kirjoitetun tarinan siitä, millainen Lahti
on vuonna 2025. Vision toteutuminen vaatii jatkuvaa ja avointa
vuoropuhelua arvoista ja suunnitteluratkaisuista. Lisäksi tarvitaan
ennakoivaa ja joustavaa julkisten palveluiden suunnittelua. Lahden
yleiskaava on kaupungin strategian kuva, joka tarjoaa foorumin
keskustelulle Lahden tulevaisuudesta.

 

 

Lahdessa on tehty valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa vuodesta 2009 lähtien.
Päivittyvyys tarkoittaa, että valtuustokauden alussa valtuusto laatii strategian ja
asettaa yleiskaavatyölle tavoitteet. Kauden lopussa valtuusto hyväksyy yleiskaavan.
Yleiskaavatyössä keskustellaan kaupungin tulevaisuudesta monella tasolla ja
vaihtoehtoisia ratkaisuja ajankohtaisiin suunnittelukysymyksiin etsitään yhteisöllisesti,
osallisten kanssa.

Keskustelussa nousee esille monenlaisia kysymyksiä. Millaista on tulevaisuuden
asuminen Lahdessa? Asutaanko perinteisesti kerrostaloissa ja omakotitaloissa vai

Johdanto

Yleiskaava on strategian kuva. 
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jotenkin ihan muuten kuin mitä nyt osaamme kuvitella? Entä millä tavoin kaupungissa
liikutaan ja miten palvelut hankitaan? Millainen on kaupungin työpaikkatarjonta
tulevaisuudessa? Entä mikä synnyttää hyvinvointia tuleville lahtelaisille?

Strategian teemoja yleiskaavassa

Kestävä yhdyskuntarakenne
Väestönkasvu ja kestävä talous
Palveluiden saavutettavuus
Elinkeinoelämän toimintaympäristöt
Elinympäristön viihtyisyys
Kaupunkilaisten osallistuminen
Lapsiystävällinen kaupunkiympäristö

 

Lahden kaupungin strategia

Yleiskaavassa esitettyjä ratkaisuja tarkistetaan säännöllisesti olosuhteiden
muuttuessa ja selvitystietojen päivittyessä. Vuoropuheluun uuden Lahden
tulevaisuudesta osallistuvat yrittäjät, maanomistajat, asiantuntijat, viranomaiset ja
päättäjät. Suurin osallisten ryhmä ovat kuitenkin uuden Lahden 118 000 asukasta
nuorimmista vanhimpiin. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden Lahden asukkaita ja
heidän äänensä on siksi tärkeää saada kuuluviin. Iäkkäämmillä sukupolvilla taas on
paljon tietoa ja elämänkokemusta, jota tarvitaan suunnittelun tueksi.

Perinteisten esittelytilaisuuksien lisäksi osana yleiskaavatyötä järjestetään työpajoja ja
kyselyitä sekä kerätään laadullista paikkatietoa. Näin rakennetaan jatkuvasti tietoa
yleiskaavaa varten. Mietimme yhteisönä, mitä Lahdessa säilytetään, mitä uutta
luodaan ja mitä muutetaan, jotta kaupunki olisi houkutteleva ja elinvoimainen
ympäristökaupunki. Jokaisella valtuustokaudella vuoropuhelun tulokset kirjataan
muistiin yleiskaava-aineistoihin.

 

 

Paraskaan suunnitelma ei kuitenkaan ole koskaan valmis – niin kuin ei kaupunkikaan.
Moniin avoinna oleviin kysymyksiin voidaan jatkuvassa prosessissa palata seuraavalla
valtuustokaudella, kun maailma on jo hitusen muuttunut ja käytössä on uutta tietoa.
Jatkuva yleiskaava pitää yleispiirteisen maankäytön suunnittelun ajan tasalla ja antaa
kokonaiskuvan kaupungin strategisesta maankäytön kehityksestä yli
valtuustokausien, tuleville vuosikymmenille.

Vuoropuhelun tulokset kirjataan muistiin yleiskaava-
asiakirjoihin.
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Näin tutustut yleiskaavan selostukseen

Selostus on jaettu kahteen osaan.
Ensimmäisessä osassa on kuvattu tarinan muodossa, millainen
kaupunki Lahti on vuonna 2025.
Ensimmäinen osa sisältää myös yleiskaavan tavoitteet, suunnitteluun
vaikuttaneita taustatietoja sekä vaikutusten arvioinnin tulokset.
Ensimmäisen osan tarinaa on kuvitettu teemakartoin, kaavioin ja
havainnollistavin valokuvin.
Toisessa osassa kerrotaan yleiskaavatyöstä: miten yleiskaava on tehty
ja miten työ jatkuu.
Muutokset verrattuna voimassa olevaan yleiskaavaan on
esitetty toisessa osassa.
Yleiskaavan pääkartta merkintöineen ja määräyksineen löytyy
päävalikosta.

 

 

 

Yleiskaavaselostus

Lahden kaupunki

6



Vuonna 2025 Lahti on 120 000 asukkaan elinvoimainen ympäristökaupunki,
jossa on yli 50 000 työpaikkaa. Päijät-Hämeen keskuskaupunki tarjoaa
maakunnan keskuksen tasoiset palvelut ja kaupunkimaista elinympäristöä
asukkaille ja yrityksille. Lahti on tiiviisti rakennettu, mutta viihtyisä kaupunki.
Luonto on lähellä kaupunkilaisia.

Yleiskaavan tavoitteet (KV 16.12.2013 §143)

1.4 Kaupungin houkuttavuutta kehitetään tarjoamalla tasapainoinen kokonaisuus
asuin- ja työympäristöjä sekä vapaa-ajan ympäristöjä.
1.5 Kaupunkirakennetta tiivistetään ja täydennetään.
1.6 Kaupunkia tiivistettäessä ja täydennettäessä parannetaan samalla sen
viihtyisyyttä.
1.13 Selvitetään sopivia alueita ekologisen, resurssitehokkaan rakennetun
ympäristön edelläkävijäkohteiksi.
1.20 Lahden nykyisellä alueella on 120 000 asukasta ja yli 50 000 työpaikkaa
vuonna 2025.
1.21 Lahden työpaikkaomavaraisuus on yli 110 %.
1.24 Yhdyskuntarakenteesta johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään.
1.31 Tarkistetaan väestön mitoitusta alueiden viimeisimmän väestöennusteen
perusteella.
1.32 Tarkistetaan reservialueiden maankäyttöratkaisuja ja rajauksia sekä
suunnitteluohjeita keväällä 2012 yleiskaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen
johdosta.
 

Kestävästi kasvava Lahti
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Yhdyskuntarakenne

Monipuoliset palvelut ovat kaupunkilaisten saavutettavissa jalan, pyörällä tai julkisilla
kulkuvälineillä. Tiiviin kaupunkirakenteen ansiosta asuinalueille on tullut uusia
lähikauppoja. Isommille ostoksille mennään keskustaan, ostoskeskukseen tai
hypermarketiin, joihin pääsee myös entistä helpommin pyörällä tai linja-autolla.
Keskusta-alueiden ulkopuolelle ei ole rakennettu uusia hypermarketeja, ja
keskustakaupan isot yksiköt sijaitsevat ydinkeskustassa. Keskustan liikekorttelit ja
kaupan keskittymien lähiympäristöt ovat kävelijälle viihtyisiä ja turvallisia.
Uudisrakentaminen on ekotehokasta ja esteettisesti laadukasta. Kaupungissa on
omaleimaisia, eri-ikäisiä rakennuksia, joiden ansiosta kaupungissa on tarjolla
monipuolinen valikoima asuntoja ja liiketiloja.

Uusia asuntoja on rakennettu sinne, missä on kysyntää. Väestön kasvaessa tämä on
hillinnyt asuntojen hintojen ja vuokrien nousua sekä pitänyt matka-ajat ja -
kustannukset kohtuullisina. Useimmat perheet omistavat yhden auton, mutta työ- ja
koulumatkat liikutaan kuitenkin tavallisesti kävellen, pyörällä tai linja-autolla. Suurin
osa lahtelaisista asuu enintään 400 metrin etäisyydellä bussipysäkiltä, jolta

pääsee keskustaan vähintään puolen tunnin välein. Julkisen liikenteen reittien ja
pyöräilyn pääreittien solmukohdissa on pyörien pysäköintimahdollisuus.

Lahti tarjoaa viihtyisän elinympäristön eri elämänvaiheisiin. Lapsiperheet asuvat
”perhekerrostaloissa” tai kaupunkipientaloissa omilla pienillä tonteilla. Asunnoissa on
oma ulkotila ja sen lisäksi läheltä kotia voi vuokrata viljelypalstan. Päiväkoti ja alakoulu
ovat turvallisen kävely- tai pyöräilymatkan päässä kodista.

Kirjastosta voi tilata netin kautta kirjoja alueelliseen palvelupisteeseen. Vapaa-
aikanaan perhe käyttää ahkerasti asuinalueensa virkistysalueita, joilta on myös hyvät
yhteydet laajemmille ylimaakunnallisille retkeilyreitistöille. Ulkoilu- ja virkistysreittien
verkostoa on yhtenäistetty ja reitit löytyvät entistä paremmin yhtenäisten opasteiden
avulla.

Salpausselkä - elinvoimaisen ympäristökaupungin perusta
Salpausselän reunamuodostuma – elinvoimaisen ympäristökaupungin perusta –
muodostaa Lahdelle luonteenomaisen maiseman ja luo kaupungille identiteettiä.
Salpausselän katkenneita kohtia on korjattu leveillä viheryhteyssilloilla
Hollolankadun yli Radiomäeltä Urheilukeskukseen sekä Iso-Paavolankadun yli.
Lahden itäosassa Salpausselän maisemavaurioita on ryhdytty eheyttämään
suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Kaupungin tärkeimmät näkyvät ominaispiirteet vahvistavat kaupungin imagoa.
Lahti on syystä tunnettu Salpausselästä hyppyrimäkineen ja Radiomäestä
mastoineen. Upeat oleskelu- ja tapahtumapaikat satamassa ja Ankkurissa
tarjoavat lahtelaisille elämyksiä. Vesijärven rantamaisemassa kaupunkilaiset
saavat nauttia luonnonläheisistä näkymistä keskellä kaupunkia. Keskellä
kaupunkia on säilynyt ehyenä näkymä, jossa Järvi-Suomi kohtaa Salpausselän.
Metsäinen Teivaanrinne kehystää Teivaan satamaan rakennettua uutta
kylpylähotellia.
 

Yhdeksän kymmenestä lahtelaisesta asuu 300 metrin
etäisyydellä virkistysalueesta.
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Yleiskaavan uusille alueille on mitoitettu keskimäärin vähintään toimivan
joukkoliikenteen vaatimat 15 asukasta hehtaarille. Pientalorakentamisessa se
tarkoittaa noin 700 m2:n tontteja, rakentamistehokkuuden tulee olla noin 0,35.
Yleiskaavan aluevaraukset ja vaiheistus on mitoitettu vuoden 2025 alustavan
väestöennusteen mukaan. Mitoituksessa ei ole otettu huomioon väestön
ikärakennetta, mutta rakentamisennuste on otettu huomioon.
Väestöennusteessa on sijoitettu väestöä asumisen alueille (A, C, T/A) ottaen
huomioon nykyinen väestörakenne ja rakennuskanta, täydennysrakentamisen
mahdollisuudet ja uusien alueiden todennäköinen rakentamisaikataulu. Ennuste
tarkentuu vuoden 2025 lähestyessä, mutta toisaalta tavoitevuosi siirtyy myös
eteenpäin.

Tavoitteellisen väestöennusteen mukaan Lahdessa on noin 18 000 uutta
asukasta vuonna 2025 vuoteen 2011 verrattuna. Tämä väestö voidaan asuttaa
yleiskaavan mukaisille asumisen alueille (C, A, T/A) niin, että osa asumisen
alueista on rakentamatta vielä tavoitevuonna 2025. Näitä reservialueita on mm.
Ämmälässä (A-17), Jokimaalla (A-23), Kujalassa (A-14) ja Lehmuksessa (A-38).
Jatkossa tutkitaan, milloin nämä alueet kannattaa rakentaa niin, että ne voidaan
liittää joukkoliikenteeseen, ja että luontoarvot voidaan turvata alueellisesti ja
seudullisesti.
 

 

Tilastokeskuksen ja kaupungin ennusteet Lahden kaupungin väkiluvun kehityksestä
vuoteen 2025. Ennusteiden erot johtuvat lähtötietojen erilaisuudesta. Lisätietoa
Teknisen ja ympäristötoimialan tilastokatsauksesta Väestömuutokset ja ikärakenne
2014.

 

Yleiskaavan maankäyttöjen jakautuminen
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Maankäytön muutosten analyysiä
Asumisen (A) maankäytön kasvu johtuu mm. Hennalan maankäytön muutoksesta
sekä yleiskaavaehdotuksen suurpiirteisemmästä esitystavasta Karistossa, jossa
lainvoimaisessa yleiskaavassa on vielä esitetty lähivirkistysalueet tarkemmin.
Keskusta-alueen kasvu johtuu C-merkinnän ulottamisesta urheilukeskukseen,
mikä on puolestaan pienentänyt julkisten palveluiden ja hallinnon alueita (PY).
Kaupallisten palveluiden alueen (Pkm) kasvu johtuu

Kujalaan merkitystä yhdistetystä elinkeinoelämän ja kaupan alueesta (Pkm/T),
joka on laskettu kaupan kategoriaan. Elinkeinoelämän alueet ovat tästä
huolimatta hienoisesti kasvaneet, koska Hennalan yhdistetty elinkeinoelämän ja
asumisen alue on laskettu tähän kategoriaan. Lähivirkistysalueiden (VL)
pienentyminen johtuu paitsi edellä mainitusta Kariston maankäytön muutoksesta
myös Pesäkallion ja Viuhan luonnonsuojelualueiden (SL) laajentamisesta.
Erityisalueet (ET, EJ, EP) ovat supistuneet, koska puolustusvoimien alue (EP)
Hennalassa on osoitettu kokonaan muuhun käyttöön.
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Heikki A. Loikkanen, kaupunkitaloustieteen professori (emeritus), Helsingin yliopisto

Kaupunkitaloustiede on taloustieteen osa-alue, joka analysoi
kaupunkialueiden ilmiöitä taloustieteellisiä työvälineitä käyttäen.
Kaupunkitaloustieteen keskeiset kysymykset liittyvät kaupunkien synnyn ja
rakenteen selittämiseen. Menetelmiltään kaupunkitaloustiede pohjautuu
kansantaloustieteen mikro- ja makrotaloudellisiin teorioihin, täydennettynä
sijaintiin liittyvillä tekijöillä. 

Kaupunkitalouden peruskysymyksiä ovat muun muassa seuraavat teemat. Miksi
kaupunkeja on olemassa? Miksi väestö ja tuotantotoiminta kasautuvat

alueellisesti kaupungeiksi? Miksi kaupunkiväestön osuus on kasvanut taloudellisen
kehityksen myötä? Kaupunkialueiden maankäyttö eli mihin ihmiset asettuvat asumaan
ja mihin yritykset sijoittuvat kaupunkialueilla? Mikä on markkinavoimien, kaavoituksen
ja muiden julkisen sektorin toimien rooli? Kuinka asuntojen ja muiden kiinteistöjen
hinnat määräytyvät? Miten julkinen sektori (valtio ja kunnat) vaikuttaa alue- ja
kaupunkikehitykseen sekä kaupunkialueiden maankäyttöön ja kiinteistöjen hintoihin
vero- ja tukipolitiikalla sekä kaavoituksella ja muilla maapolitikan keinoilla. Miten
kaupunkikehitys ja kaupunkien sisäinen rakenne vaikuttavat yksityisen sektorin
tuottavuuteen, julkisen sektorin palvelusektorien toimivuuteen, työmarkkinoiden
toimintaan ja kotitalouksien hyvinvointiin?

Näistä teemoista tuottavuuskehityksen sekä asunto- ja työmarkkinoiden toimivuuden
riippuvuus kaupunkialueiden maankäytön rakenteista on Suomessa jäänyt liian
vähälle huomiolle. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella kaupunkialueen suuri
väestö, sen toimialojen monipuolisuus, saman alan yritysten läheisyys sekä korkea
työpaikka- ja asukastiheys lisäävät yksityisen ja julkisen sektorin tuottavuutta.
Suomessa maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisutarve sekä
yhdyskuntarakenteiden eheyttäminen ovat esillä kaikissa politiikkaohjelmissa.
Kuitenkin todellisuudessa monet kaupunkialueet ja erityisesti Helsingin seutu ovat
hajautuneet ja hajautuminen jatkuu. Kaavoitusjärjestelmä toimii usein edelleen
”kasvua kaikkialle” -periaatteella, mutta samaan aikaan se ei tarjoa hyviä välineitä
kaupunkirakenteen tiivistämiseen parhaiten saavutettavissa sijainneissa. Hajautunut
rakenne lisää autoriippuvuutta ja vaikeuttaa ympäristötavoitteiden saavuttamista ja
nostaa asuntojen hintatasoa, kun kasvavilla kaupunkialueilla asutus siirtyy yhä
kauemmas pää- ja alakeskusten työpaikoista. Hyvin sijaitsevista asunnoista tulee
”niukempia” ja tämä nostaa niiden hinta- ja vuokratasoa kaikkialla, mikä syö
reaalituloja ja toimii myös muuttoliikkeen jarruna. Korkeat asuntojen hinnat ja vuokrat
nostavat palkkavaatimuksia ja nostavat työvoimakustannuksia. Näin kaupunkien
sisäinen rakenne muodostuu kilpailukykyä heikentäväksi tekijäksi.

Kaupunkitalouden "lyhyt oppimäärä"
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Kilpailukyky ja vetovoima riippuvat myös kaupunkien sisäisten ja kaupunkien välisten
ja ulkomaille suuntautuvien liikenneyhteyksien toimivuudesta. Keskeisin kaupunkien
tuotannontekijä on kuitenkin sen asukkaiden henkinen pääoma. Kyky synnyttää ja
omaksua uutta on edellytys kaupunkialueen yritystoiminnan ja sen asukkaiden
menestykselle. Uudet ajatukset ja niiden sovellukset syntyvät todennäköisimmin
erilaisten ihmisten – yrittäjien, työntekijöiden, opiskelijoiden, kuluttajien –
kommunikaatiossa, jota edistää hyvä kaupunkirakenne, jossa tieto ja osaaminen
”vuotavat” ihmisiltä ja yrityksiltä toisille. Kotitalouksille toimiva kaupunkirakenne
tarkoittaa korkeaa tulotasoa ja laajaa hyödykekirjoa ja kykyä rajoittaa
kaupungistumisen haittoja. Kun näissä asioissa onnistutaan, kaupunkialueesta tulee
vetovoimainen, sinne muuttaa lisää ihmisiä ja yritystoiminta laajenee.

Kasvavan kaupungin suurin haaste on kaupunkirakenteen sopeutuminen
muutokseen. Jos kaupunkirakenne on hajautunut, kasvu voi olla helpommin
intensiivistä: hyödynnetään välialueita, muutetaan käyttötarkoituksia ja luodaan näin
edellytyksiä kasvulle tiivistämällä kaupunkialuetta. Toinen vaihtoehto on
ekstensiivinen kasvu eli laajennutaan ensisijaisesti reunoilla. Jos vanha rakennekin on
jakautunut, näin muututaan entistä hajautuneemmaksi. Näin menetellen heikennetään
kaupunkialueen toimivuutta ja vetovoimaa sekä yritysten että kotitalouksien
näkökulmasta ja samalla julkisesti rajoitettujen hyvinvointipalvelujen verkostojen
toimivuus heikkenee ja kustannukset kasvavat. Suhteellisen tiivis kaupunki voi
parhaimmillaan kasvaa ja muuntua sekä ”sisältä” (intensiivinen kasvu) että reunoilta
(hallittu ekstensiivinen kasvu). Kunkin kaupungin maantiede, historia, väestö ja
poliittiset valinnat ratkaisevat mille tielle lähdetään. Eri tiet johtavat erilaisiin
seuraamuksiin ja niiden erot on hyvä tiedostaa.

Kaupungin tai koko toiminnallisen kaupunkialueen kasvu ei ole itsetarkoitus, vaan
olennaista on sen kyky synnyttää hyvinvointia nykyisille ja tuleville asukkaille. Kyky
säilyttää ja kasvattaa väestöä on yleensä merkki elinvoimasta. Lahti ja Päijät-Häme
ovat kasvaneet väestöltään jonkin verran viime vuosikymmeninä. Työpaikkojen määrä
koko Päijät-Hämeessä on vähentynyt tällä vuosituhannella, mutta Lahden
kaupunkiseudulla se on kasvanut. Päijät-Hämeen asema suhteessa koko maahan (=
100) osoittaa BKT per asukas mittarilla kiinniottoa (79,3 vuonna 2000 ja 83,3 vuonna
2012). Käytettävissä olevien tulojen per asukas ero koko maan keskiarvoon

on pienempi ja sekin on kaventunut (93,4 vuonna 2000 ja 94,9 vuonna 2012).
Toisaalta talouden huono tilanne on kohdellut kaikkia maan osia kovakouraisesti.
Jatkossa kyse on siitä, miten maantieteellisesti hyvin sijaitseva ja helposti
saavutettava Lahti ympäristöineen pystyy kehittymään, nostamaan oman väestön
koulutuspääomaa ja osaamista ja houkuttelemaan uusia tulijoita.

Kaupunkitalouden näkökulmasta suositeltavia
maankäyttöratkaisuja

Seuraavilla toimenpiteillä voidaan parantaa yksityisen ja julkisen sektorin tuottavuutta
ja parantaa työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuutta sekä kotitalouksien hyvinvointia.
Ne tuottavat tulosta monin osin vasta pitkän ajan kuluessa. Toisaalta ehdotusten
etuna on se, että niiden toimeenpano vaatii vain omia ja kotimaisia päätöksiä.

1. Tihennä kaupunkialueita etenkin jos yhdyskuntarakenne on hajautunut

siirrä uudisrakentamisen painopiste parhaisiin sijainteihin pois kaupunkialueiden reunoilta

tarjoa lisää tontteja siellä, missä hinnat ovat korkeita eikä siellä, missä on halpaa

eheytä rakentamattomia välialueita, tiivistä vajaasti rakennettuja alueita hyvissä
sijainneissa ja muuta käyttötarkoitusta, kun kysyntä vanhassa käytössä hiipuu

2. Pienennä etäisyyksiä alueiden ja kaupunkien välillä sekä niiden sisällä maankäyttö- ja
liikenneratkaisuilla

saavutettavuuden parantaminen: matka-ajat pienenevät ja joukkoliikenteen kilpailukyky
paranee

yksityisten ja julkisten palvelujen käyttö: markkina-alueiden koko kasvaa, palveluiden ja
muiden resurssien ristikäyttö yms. mahdollistuu

maaseudun ja syrjäisten alueiden liikenneratkaisut: vaativat joustavia erillisratkaisuja
etenkin väestöltään vähenevillä alueilla

3. Kaada raja-aitoja ja muita kanssakäymisen esteitä

madalla kansainvälisen ja maan sisäisen liikkuvuuden esteitä

lievitä pussinperä-tyyppisten lähiöiden ongelmia ja paranna niiden palvelutarjontaa
parantaa eheyttämällä maankäyttöä sekä liikenneratkaisuilla

suunnittele ja toteuta maankäytön ja liikenteen runkoratkaisut yhdessä
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4. Salli erilaisuutta (toleranssi)

vetovoimaisessa kaupungissa on ihmisten ja osaamisen erilaisuutta, osa-alueiden,
rakennusten ja tyylisuuntien erilaisuutta, sopeutumiskykyä muutokseen, sekä kilpailua
että yhteistyötä

innovaatiot ja tuottavuusloikat: syntyvät helpoimmin monipuolisissa ja suvaitsevaisissa
kaupunkiympäristöissä, joissa kaupunkirakenne (tiheys) ja kommunikaatioedellytykset
suosivat ihmisten kontakteja kasvotusten

moderni teknologia laajentaa kontaktipintaa, mutta se on enemmän suorien kontaktien
täydentäjä kuin korvaaja

5. Sovella hyötyjä/aiheuttaja maksaa periaatetta

rahoita uudisrakentaminen, kaavoitus ja infrastruktuuri mieluummin kaavoitusmaksuilla
eikä yleisillä verovaroilla tai maankäyttösopimuksilla

käytä paikallisten julkishyödykkeiden epäsuoraa hinnoittelua: sovella kiinteistöverotusta
nykyistä enemmän ja korvaa tuloverotusta kiinteistöverolla

hoida urbaaneja ongelmia kuten ruuhkia, melua ja saasteita hinnoittelemalla ne sopivilla
maksuilla tai tuilla, älä yritä hoitaa niitä kaupunkialueen kasvun rajoittamisella, joka on
vain yksi keino

6. Kohdenna julkista rahoitusta eniten sinne missä on parhaat kasvun edellytykset

kasvun kierteen luominen ja investointien saaminen edellyttää sitä, että
paikkakunnalla/alueella on hyvät innovatiivisen toiminnan edellytykset.

tarvitaan koulutusta, tutkimusta ja kulttuuria

tarvitaan toimivat alueen ja maan sisäiset sekä kansainväliset yhteydet

tarvitaan riittävän suuri väestöpohja ja sen tuoma markkinapotentiaali

tarvitaan muita yrityksiä ja/tai alan klusteri lähellä

7. Turvaa elämisen perusedellytykset asuinpaikasta riippumatta

väestö-, työpaikka- ja talouskehitys ei koskaan ole tasaista

osassa maata/kaupunkia elämisen perusedellytykset jäävät eri syistä muita heikommiksi

perustason palvelutarjonnan tulee kattaa maan, kaupunkien tai kaupunginosien koko
väestö
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Heikki A. Loikkanen, kaupunkitaloustieteen professori (emeritus), Helsingin yliopisto

Yleensä maakunta- ja yleiskaavoissa esitetään uusi näkemys maankäytön suunnasta.
Kaavat ovat kuitenkin luonteeltaan mahdollistavia tai poissulkevia eivätkä ne takaa
hankkeiden toteutumista tai toteutus voi olla toisenlainen kuin kaavat antavat
ymmärtää. Tämän pohjalta herää kysymys aiempien kaavojen ja todellisen kehityksen
vastaavuudesta Lahden tapauksessa. Yleiskaavaraportit yms. voisivat alkaa tällaisella
katsauksella.

Yleiskaavatyö on aiemmin rakentunut monessa kaupungissa pitkän aikavälin
näkemykseen kaupunkialueen kehityksestä. Tämä on osin betonoinut
maankäyttöratkaisuja muuhun kuin kehityksen todellinen suunta olisi edellyttänyt.
Nykymaailmassa on liian vaikea ennakoida tulevaa kehitystä sekä yritysten että
kotitalouksien käyttäytymistä, että vuosikymmeniksi eteenpäin sitovat ”yhden
vaihtoehdon” kaavat olisivat käyttökelpoisia. Lahdessa on sovellettu rullaavaa
yleiskaavoitusta, jota on pidettävä järkevänä, jos se sallii muutoksia maankäytössä,
käyttötarkoituksissa yms. silloin kun niille on hyvät perusteet.

Esitettyjä kaupunkitaloudellisia suosituksia sovellettaessa tulee ottaa huomioon
alueen maantiede, historia, elinkeinorakenne jne. Maantieteen osalta kansainvälisissä
kaupunkivertailuissa kaikissa menestyneissä kaupungeissa on sekä vettä että
korkeuseroja. Niitä Lahdella on — voisiko niitä hyödyntää vielä enemmän? Lahdella on
myös hyvä maan sisäinen sijainti. Lahden ulkoinen saavutettavuus on parantunut mm.
oikoradan ja kehäradan ansiosta. Lahden elinkeinorakenne on murroksessa, joka
jatkuu edelleen ja edellyttää uusia innovaatioita yrityksissä ja niiden taustaksi
koulutustason ja muiden valmiuksien paranemista yritysjohdon ja työntekijöiden
keskuudessa. Maankäyttö- ja liikenneratkaisuilla voidaan parantaa kaupunkialueen
sisäistä saavutettavuutta ja yhteyksiä ympäristöön ja lisäksi vaikuttaa
elinkeinotoiminnan edellytyksiin sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen.

Miten kaupunkitalouden näkökulmasta suositeltavat
maankäyttöratkaisut näkyvät Lahden yleiskaavassa?

Yleisesti ottaen ko. suosituksissa ja Lahden yleiskaavan tavoitteissa on paljon
yhtymäkohtia. Seuraavassa on nostettu esille joitakin näkökohtia liittyen Lahden
maankäyttösuunnitelmiin.

1. Tihennä kaupunkialueita etenkin, jos yhdyskuntarakenne on hajautunut

Keskustan elinvoiman ja asukasmääränkin kasvattaminen vaikuttavat myönteisesti
kaupungin tihentämiseen. Yleiskaavan reservialueet kaupungin laidoilla voivat
vaikuttaa kaupunkitalouteen kielteisesti. Yleiskaavan toteutusohjelmassa tulee ottaa
huomioon, että tontti- ja asuntotarjontaa lisätään ensin sinne, missä hinnat ovat
korkeita (on kysyntää) eikä halpoihin sijainteihin. Uudistettavat alueet (kuten Hennala)
sijaitsevat hyvissä paikoissa eivätkä hajauta kaupunkia. Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että tiivistäminen ei saa johtaa epäviihtyisien
korkeiden, monotonisten talorykelmien rakentamiseen, vaan kooltaan, muodoiltaan ja
toiminnoiltaan monivivahteisiin ratkaisuihin.

Elinkeinoelämän osalta tihentämisen vaikutus on samansuuntainen. Tihentämällä ei
vain luoda toimintaympäristöä suurille yrityksille vaan kirjolle erikokoisia ja erilaisia
yrityksiä, joilla on sekä keskinäistä kilpailua että yhteistyötä. Eheytyvä, tiheä
kaupunkirakenne edistää yritysten välistä vuorovaikutusta, kilpailua ja yhteistyötä.
Erityisesti tietointensiivisten toimintojen tulisi sijoittua lähelle toisiaan eikä osin
keskustaan ja osin laidoille. Yleiskaavan tarjoamat sijainnit tietointensiivisille yrityksille
ja toiminnoille ovat keskustassa (ydinkeskustassa C-1 ja radanvarressa C-3), Niemen
kampusalueella sekä mahdollisesti Hennalassa. Niemi ja Hennala ovat noin kolme
kilometrin etäisyydellä keskustasta ja Lahden matkakeskuksesta.

Tiivistämisen motiivit ovat moninaisemmat kuin Lahden yleiskaavatyössä

Yleiskaavan kaupunkitaloudelliset vaikutukset
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ilmenee: myönteiset vaikutukset asunto- ja työmarkkina-asioihin eivät ole juuri esillä.
Asuntojen lisätarjonnalla hyvissä sijainneissa hillitään asuntojen hintojen ja vuokrien
nousupaineita kaupungin väestön kasvaessa ja pienennetään matka-aikoja ja -
kustannuksia. Samalla pienennetään palkkapaineita ja parannetaan kilpailukykyä.
Tiivis väestörakenne synnyttää myös lisää ja osin uusia palveluja, joita hajautuneessa
rakenteessa ei synny lainkaan. Nämä ja muu uusi yritystoiminta ovat tarpeen
Lahdessa, jonka elinkeinorakenne on jo ollut murroksessa ja sen on uusiuduttava
edelleen.

2. Pienennä etäisyyksiä alueiden ja kaupunkien välillä sekä niiden sisällä maankäyttö- ja
liikenneratkaisuilla

Lahden eri osien liikenteellistä saavutettavuus ja julkisen liikenteen mahdollisuudet ja
niiden riippuvuus osa-alueiden väestöpohjasta on tiedostettu. Kaupungin tiiviys
synnyttää markkinapotentiaalia joukkoliikenteelle. Seudullisten yhteyksien
parantamisen maankäytön keinoin jäävät vähälle huomiolle. Saavutettavuus koko
kaupunkialueelta ympäristökuntineen on tärkeä keskuskunnan tulevaisuudelle ja tätä
kysymystä on lähestyttävä seudullisesti ja osin valtakunnallisesti. Liikenneratkaisujen
ja maankäyttöratkaisujen tulee tukea toisiaan.

3. Kaada raja-aitoja ja muita kanssakäymisen esteitä

Esimerkiksi kaupunkia halkovat radat ovat tyypillinen jakava ja erotteleva tekijä
Lahdessakin. Yleiskaava mahdollistama keskustan radanvarren alueen kehittäminen
muuttaa aluetta suuntaan, jolla on myönteisiä kaupunkitaloudellisia vaikutuksia.
Nykytilassa rata-alue on erottava tekijä, joka sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla.
Voidaanko muuallakin lievittää radan ja pääteiden yms. jakavaa vaikutusta nykyistä
enemmän, jottei kaupunkiin synny erillisiä saarekkeita (metsälähiöitä tms)?

Kevyen liikenteen yhteyden luominen Karistosta jouhevammin Ohitien (vt 4) yli
lieventää moottoritien luomaa raja-aitaa merkittävän asuinalueen ja keskustan välillä.
Lahden mäkinen maasto aiheuttaa maantieteellisiä esteitä Salpausselällä mutta myös
muualla kaupungissa. Pyöräilyn laatukäytäville on tästä syystä pyritty valitsemaan
mahdollisimman tasaiset reitit. Eteläinen kehätie (vt 12) aiheuttaa uuden raja-aidan tai
esteen, jota on pyritty lievittämään erityisesti varmistamalla kävely- ja pyöräily-
yhteyksien sekä ulkoilureittien jatkuvuus tien yli. Kehätien reitillä

on kaksi tunnelia, joiden päälle on osoitettu maankäyttöä (lähivirkistysalue ja ulkoilu-
ja retkeilyalue).

4. Salli erilaisuutta (toleranssi)

Maankäyttö- ja liikenneratkaisut voivat Lahdessakin tukea toleranssia eri
muodoissaan. Yleiskaava tukee toleranssia erityisesti sekoittuneilla alueilla kuten
keskustassa, Sopenkorvessa ja Hennalassa. Toisaalta haaste on suuri, kun
pakolaisten maahanmuutto on kasvanut, mutta heitä ei tule eristää vaan integroida.

Palveluverkkosuunnittelun kantava ajatus joustavasta "palvelualustasta", josta löytyy
palveluita asuinalueiden eri väestöryhmien erilaisiin tarpeisiin edistää erilaisten
ihmisten kohtaamista arjessa. Ihmiset valitsevat asuinpaikkansa tulo- ja
perheasemansa perusteella yleensä itse, ja alhaiset tulot ajavat etenkin lapsiperheitä
laidoille, missä on halvempaa. Jos halvat alueet ovat erillisiä saarekkeita
kaupunkirakenteessa ja yhteydet huonot, syntyy helposti ongelmia, jotka johtuvat
ainakin osin maankäyttöratkaisusta.

Asumisen Lahti -luvussa kohdassa "kaupunkimainen pientaloasuminen" on kuvattu,
miten asuinalueilla ja jopa korttelitasolla on eri kokoisia ja tyyppisiä asuntoja ja niiden
eri hallintamuotoja. Asukkaat voivat asua samalla alueella elämän eri vaiheissa
esimerkiksi muuttamalla perhevaiheen jälkeen samalla alueella sijaitsevaan rivitaloon.
Tällä on myönteinen vaikutus diversiteettiin ja toleranssiin. Perhekerrostalot-
kappaleessa kuvattu eri ikäryhmien asuminen lähellä toisiaan vastaa myös
erilaisuuden sallimisen tavoitteeseen.

Kompaktissa kaupungissa eri osa-alueet eivät lokeroidu niin helposti omiksi
kokonaisuuksiksi, vaan alueet ja ihmiset integroituvat paremmin ja tämä tukee
erilaisuuden sallimista ja eri väestöryhmien integroitumista yhteiskuntaan. Tämä
haaste kasvaa maahanmuuttajaväestön kasvun myötä. Lahden liikenneratkaisut ja
keskustan käytön ratkaisut voisivat olla nykyistä enemmän erilaiset kesä- ja
talviaikaan.

5. Sovella hyötyjä/aiheuttaja maksaa periaatetta

Taloudellisista kannustimista ei yleensä kaavojen yhteydessä
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puhuta juuri mitään. Näin on vaikka kaavoitus vaikuttaa maan ja kiinteistöjen
hinnanmuodostukseen, alttiuteen investoida, muuttaa käyttötarkoitusta jne. Toisaalta
kaavoittamisen hinnoittelulla, erilaisilla maksuilla ja veroilla voidaan vaikuttaa sekä
kaavoittamiseen että tonttien hyväksikäyttöön. Miten Lahdessa voitaisiin soveltaa ko.
periaatteita? Paikalliset julkishyödykkeet on hyvä hinnoitella epäsuorasti:
kiinteistöverotusta voi käyttää nykyistä enemmän ja korvata sillä osin kunnallista
tuloverotusta.

Jos kahdesta samatuloisesta perheestä yksi asuu keskustassa tai muuten hyvin
yhteyksien ja palvelujen ääressä, asunnon/kiinteistön hinta on korkea, ja sama
kiinteistöveroprosentti tuottaa isomman määrän verorahaa kuin toisen perheen
kiinteistövero, jos se asuu huonossa sijainnissa, missä on alhainen
asunnon/kiinteistön hinta. Näin kiinteistövero on epäsuora maksu kunnan hyvästä
palvelurakenteesta. Kunnallisessa tuloverotuksessa molemmat perheet maksavat
saman verran veroa eli järjestelmä on epäoikeudenmukainen. Kiinteistöveron nosto
kasvattaa asumiskustannuksia ja toisaalta alentaa asuntojen hintoja.

Tuloveron lasku kompensoi muutosta, mutta muutos ei ole neutraali: uudet tulokkaat
(nuoriso) hyötyvät, maanomistajat ja aiemmin asuntonsa/kiinteistönsä hankkineet
kärsivät pääomatappioita, jotka tosin realisoituvat vasta myytäessä. Korotettu
kaavoitetun rakentamattoman maan kiinteistövero on hyvä väline kannustaa
rakentamiseen. Jos kiinteistöverotuksen eri osakomponenteissa on nostamisen varaa,
niitä kannattaa kasvattaa ajan myötä ja kompensoida tuloverotuksen puolella.
Maankäyttösopimusten sijasta monissa maissa sovelletaan maankäyttömaksuja
(impact fee), jolla uusinvestoija saadaan maksamaan kunnalle kaavoituksesta ja
infrastruktuurista ja ainakin osin sillä voidaan myös leikata arvonnousua. Tässä
järjestelmässä uudet tulijat maksavat sijoittumisensa aiheuttamia kustannuksia kun
taas rahoitus yleisistä verovaroista sälyttää kustannukset kaikille. Toisaalta
maankäyttömaksu tuo kunnalle sitä enemmän rahaa mitä parempiin paikkoihin ja mitä
enemmän se kaavoittaa kohteita, joista ollaan valmiita maksamaan. Toisaalta maksu
alentaa maasta maksettavia hintoja eli viime kädessä sen maksaa maanomistaja,
jonka saamaa arvonnousua syntyy vähemmän. Urbaanit ongelmat tulee yleisestikin
hinnoitella kuhunkin kohteeseen sopivilla maksuilla (parkkimaksut, ympäristömaksut
jne.) tai tuilla eikä hoitaa rajoittamalla kaupunkialueen kasvua.

6. Kohdenna julkista rahoitusta eniten sinne, missä on parhaat kasvun edellytykset

Kasvun kierteen luominen ja investointien saaminen edellyttää, että paikkakunnalla tai
kaupunkiseudulla on hyvät innovatiivisen toiminnan edellytykset. Tarvitaan
koulutusta, tutkimusta ja kulttuuria. Alueen sisäisten, kansallisten ja kansainvälisten
yhteyksien pitää toimia hyvin. Paikkakunnalla pitää olla riittävän suuri väestöpohja ja
sen tuoma markkinapotentiaali. Pitää olla myös muita yrityksiä ja/tai alan klusteri
lähellä. Lisäksi tarvitaan houkuttelevaa, käveltävää kaupunkiympäristöä! Nämä tekijät
tekevät kaupungista kiinnostavan kohteen sekä uusille ulkopuolelta tuleville
yksityisille investoinneille että valtiovallan panostuksille infrastruktuuriin ja
koulutukseen.

Kaavoittajan on vaikea tietää yrityssektorin tulevia maan- ja tilankäyttötarpeita.
Elinkeinoelämän alueiden tarjoamisella hyvissä sijainneissa on myönteisiä vaikutuksia.
Hyviä sijainteja ovat liikennesolmujen lähistöt ja elinkeinoelämän ryppäät keskustan ja
alakeskusten rakenteessa. Lahden yleiskaavan elinkeinoelämän alueet sijaitsevat
paljolti edelle kuvatulla tavalla. Suurin osa alueista on kuitenkin jo toteutunut, eikä
laajentamisen varaa pinta-alan suhteen juuri ole. Elinkeinoelämän kasvun potentiaali
piilee ainakin osittain tilatarpeen muutoksessa väljästä tiiviimpään. On nähtävissä,
että myös Lahden elinkeinorakenne on muuttumassa tietointensiivisempään
suuntaan. Tietointensiiviset yritykset ja työpaikat vaativat vähemmän tilaa ja voivat
sijaita tiiviimmässä kaupunkirakenteessa kuin perinteinen teollisuus.

7. Elämisen perusedellytysten tuki asuinpaikasta riippumatta

Kuntien perustehtävä ei ole tulon- ja hyvinvoinnin jakaumasta huolehtiminen, se
kuuluu pääosin valtiovallalle, joka vastaa verotuksesta, tulonsiirroista ja omalta
osaltaan julkisesti rahoitetuista hyvinvointipalveluista. Maankäyttöratkaisuilla on
kuitenkin oma roolinsa hyvinvoinnin perusedellytysten luomisessa sillä ne vaikuttavat
yksityisten ja julkisten palvelujen verkostojen rakenteeseen, tuottavuuteen,
kustannustehokkuuteen ja saavutettavuuteen. Tiivis ja liikenteellisesti toimiva
kaupunkirakenne helpottaa perusedellytysten takaamista kaupunkialueella. Näillä
näkökohdilla näyttää olevan roolinsa myös Lahden yleiskaavatyössä.

Lopuksi
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Lopuksi

Lahden yleiskaavatyö on tavoitteiltaan ja ehdotuksiltaan oikean suuntainen, se tukee
ainakin useimpia esittämiäni suosituksia ja edistää kaupungin talouskehitystä sekä
työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuutta. Sen rullaava luonne tekee siitä
parhaimmillaan ketterän välineen sopeutua muutokseen silloin kun on hyvä syy
poiketa aiemmista linjauksista. Onnistuakseen näissä tavoitteissa maankäyttöpolitiikka
tarvitsee rinnalleen henkisen pääoman ohjelman. Nämä yhdessä voivat parantaa
kaupunkialueen menestystä. Niiden avulla talouden rakenne voi uudistua ja lisätä
Lahden vetovoimaa ja edellytyksiä toimia yhteistyössä sitä suurempien
yliopistokaupunkien kanssa.
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Kaupunkiympäristö on turvallinen ja viihtyisä jalankulkijan, pyöräilijän ja
julkisten kulkuvälineiden käyttäjän näkökulmasta. Polkupyörällä poljetaan
pyöräilyn pääreittejä pitkin kaupunginosista keskustaan. Pyöräilyn pääreitit
ovat nopeita, turvallisia, sujuvia ja hyvin kunnossapidettyjä reittejä, jotka
palvelevat ensisijaisesti työmatkapyöräilyä. Pyöräilyn pääreittien ja julkisen
liikenteen reittien solmukohdissa on pyörien pysäköintimahdollisuus ja
Lahdelle omaleimaisiksi muotoillut pysäkkikatokset. Lahdessa on laadukasta
kävely-ympäristöä sekä keskustassa että asuinalueilla.

Yleiskaavan tavoitteet (KV 16.12.2013 §143)

7.1 Kehitetään työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta kävellen, pyörällä ja
julkisilla kulkuvälineillä.
7.6 Kaupunkiympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan erityisesti
jalankulkijan, pyöräilijän ja julkisten kulkuvälineiden käyttäjän näkökulmasta.
7.7 Laaditaan liikenteen pääverkolle väyläkuvaukset ja suunnitteluohjeet.
7.8 Päivitetään yleiskaavaan Lahden kävelyn ja pyöräilyn
kehittämissuunnitelman (KäPy) mukaiset pyöräilyn pääreitit, nk. laatukäytävät.
 

Kävely ja pyöräily
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Kaupunginosista keskustaan on toteutettu pyöräilyn pääreitit ja poikittaisia alueellisia
pyöräily-yhteyksiä kaupunginosien välillä on parannettu. Matkakeskuksesta Niemeen
on toteutettu ”Lahen Baana”, pyöräilyn pääreitti, jota pitkin pääsee suoraan junalta
korkeakoulukampukselle Mytäjäisten ja Ankkurin kautta noin varttitunnissa.
Pyörätieverkosto on yhtenäinen ja esteetön ja se hahmottuu käyttäjälle hyvin.
Pyöräilyn pääreiteille on muotoiltu yhtenevät ja tunnistettavat valaisimet, opasteet ja
muut kadunkalusteet. Pyöräilyn pääreittien ja muiden tärkeiden reittien ja
bussiliikenteen runkolinjojen solmukohdissa on pyöräkatokset sekä pysäkeillä
reaaliaikainen linja-autojen aikataulu. Asiointi on helppoa ja houkuttelevaa pyörällä ja
jalkaisin sekä julkisilla kulkuvälineillä.

Jalankulun ja pyöräliikenteen väylien turvallisuuden ansiosta kaikenikäisiä
kaupunkilaisia on kannustettu liikkumaan joko jalan tai pyörällä. Verkoston
suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti lasten turvalliset koulumatkat. Pyöräily
on pääreiteillä erotettu sekä autoliikenteestä että kävelystä. Pyöräilyn

pääreittien ja autoliikenneväylien risteämiskohdissa pyöräilijät ovat pääasiassa etuajo-
oikeutettuja. Liikennevalot tunnistavat pyöräilijät automaattisesti ja pyytävät vihreää.
Pyöräilyn pääreittien talvikunnossapito on parasta hoitoluokkaa ja lumi- ja
liukkaustilanteesta tiedotetaan reaaliaikaisesti.

Pyöräily on Lahdessa saanut uusia muotoja. Akkukäyttöiset sähköpyörät ovat
yleistyneet: sähkömoottori avustaa polkijaa Lahden monissa mäissä. Nopeat
nojapyörät ovat yleistyneet työmatka- ja kuntopyöräilyssä. Perheet liikkuvat entistä
enemmän tavarapyörillä tai monipaikkaisilla pyörillä, joissa on myös säältä suojaava
kuomu. Uusien kulkuvälineiden pysäköinti- ja säilytystarpeet on otettu huomioon
pyöräpysäköinnin suunnittelussa.

Keskustan käveltävyyttä on parannettu rauhoittamalla keskustan autoliikennettä ja
ohjaamalla pysäköintiä kokonaisvaltaisen pysäköintipolitiikan avulla.
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Keskustan käveltävyyttä on parannettu laadukkaan katuympäristön lisäksi
huolehtimalla, että keskusta pysyy elävänä vuorokauden ympäri. Monipuolisten
kaupallisten palvelujen ja työpaikkojen lisäksi siellä on kulttuuri- ja vapaa-ajan
tarjontaa iltaisin. Keskustan asukasluku on myös jatkuvasti kasvanut
täydennysrakennushankkeiden myötä. Keskustan autoliikennettä on rauhoitettu ja
pysäköinti on ohjattu ensisijaisesti julkisiin pysäköintilaitoksiin. Kadunvarsipysäköinnin
suunnittelussa on otettu huomioon viihtyvyys kävelijän näkökulmasta.

Täydennysrakennushankkeet ovat parantaneet asuinalueiden käveltävyyttä. Alueille
on tullut lisää asukkaita, mikä on turvannut tärkeimmät julkiset ja kaupalliset palvelut -
alakoulut ja ruokakaupat - kävelyetäisyydellä suurimmalle osalle lahtelaisista.
Lahdessa on kiinnostavaa ja viihtyisää katuympäristöä myös keskustan ulkopuolella.
Kaupallisten palveluiden kävely-ympäristön viihtyisyyttä on parannettu mm.
viherrakentamisen keinoin. Asuinalueille on syntynyt uutta kaupunkielämää
kulmakahviloihin ja asukkaiden itse luomiin sosiaalisen kohtaamisen
paikkoihin. Kävelymahdollisuuksia ja erilaisia kokemuksia tarjoaa myös niin
keskustaan kuin asuinalueisiin kytkeytyvä luonnonympäristö virkistysalueineen.
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Lisää kävelyä ja käveltävyyttä!

Kävelemisen merkitys on viime vuosina alettu tunnistaa sekä kaupunkien
liikennejärjestelmän että kestävien, viihtyisien ja terveellisten
elinympäristöjen yhtenä kulmakivenä. Kaupungissa käveleminen vähentää
autoilun ympäristöhaittoja, liikkumattomasta elämäntyylistämme koituvia
terveysongelmia ja ruuhkia. Kävellen koettu ja eletty kaupunkitila luo
monenlaisia kohtaamisia ja sosiaalisempaa elämänmuotoa kuin
autokaupunki. Käveltävyys on myös kaupungin vetovoimaisuutta lisäävä
tekijä. Kävelijät elävöittävät sekä julkista että kaupallista elämää erityisesti
keskusta-alueilla.

Asukkaalle kävellen saavutettavat palvelut sujuvoittavat arkea ja lisäävät
elämänlaatua. Lisäksi jalkaisin kulkeva kaupunkilainen kokee asuinalueensa ja
arkiympäristönsä läheltä; oppii tuntemaan sen pienipiirteiset ominaisuudet ja
vaihtelevat tapahtumat. Käveleminen luo näin siteitä alueen luontoon ja rakennettuun
ympäristöön.

Kävelyn ja käveltävyyden nostaminen strategisen suunnittelun teemaksi tarjoaa
Lahdelle mahdollisuuden kehittyä jopa käveltävyyden suunnittelun edelläkävijäksi
suomalaisessa kaupunkikontekstissa.

Taustatietoa kävelystä ja pyöräilystä
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Kävelemiseen sopiva kaupunki

Jeff Speckin mukaan neljä yleistä periaatetta luonnehtivat käveltävää
kaupunkiympäristöä. Ensiksi, monenlaisia toimintoja ja palveluita on tarjolla
kävelyetäisyydellä kotoa. Toiseksi, ympäristö on kävelijälle turvallinen. Kolmanneksi,
katu- ja korttelirakenne sekä laadukas väylästö tekevät kävelemisestä helppoa,
sujuvaa ja mukavaa. Lopuksi, mutta ei vähäisempänä tavoitteena; kävely-ympäristön
on oltava viihtyisää ja kiinnostavaa. Rakennetun ympäristön, arkkitehtuurin ja
katuelämän on tarjottava kävelijälle erilaisia virikkeitä ja myönteisiä kokemuksia.
Lisäksi myös osaksi kaupunkia sovittuva luonto voi tuottaa kävelijöille vaihtelua ja
kävelyyn kannustavia kokemuksia.

Määreitä toteuttavat parhaiten suhteellisen tiiviit monitoimintoiset alueet, joilla on
tiheä katuverkko monine reittivaihtoehtoineen sekä suhteellisen pieni korttelikoko ja
muutoinkin inhimillinen, kävelijälle sopiva mittakaava. Jotta palvelut ja joukkoliikenne
pystytään tarjoamaan, tarvitaan myös riittävä asukasmäärä. Määreet voivat kuitenkin
vaihdella erilaisissa konteksteissa ja erikokoisissa kaupungeissa. Periaatteessa
käveltävä naapurusto voi sijaita sekä keskustassa että rakenteen reunoilla. Keskustan
ulkopuolella on varottava, ettei se jää irralliseksi saarekkeeksi tai toiminnoiltaan
yksipuoliseksi. Kävelyn potentiaaleille tulee raivata tilaa kasvaa esiin mahdollisimman
monista kaupunkirakennetyypeistä. Suunnittelun haasteena on haarukoida erilaisiin
ympäristöihin sopivia, realistisia kehittämistavoitteita.

Kymmenen askelta käveltävään kaupunkiympäristöön
Speck, J. (2012) The Walkable City. How Downtown Can Save America One Step
at a Time.

Kävelymatkan pitää olla hyödyllinen, turvallinen, mukava ja kiinnostava.

Hyödyllisyys

1. Rauhoita autoliikenne
2. Sekoita toiminnot
3. Ratkaise pysäköinti oikein
4. Panosta joukkoliikenteeseen

Turvallisuus

5. Suojele kävelijää
6. Suosi pyöräilyä

Mukavuus

7. Muotoile tila
8. Istuta puita

Kiinnostavuus

9. Luo ystävällisiä ja ainutlaatuisia julkisivuja
10. Valitse voittajat.

Toteuta kohdat 1-9 niissä kohteissa, joissa pystyt parantamaan käveltävyyttä
eniten vähimmällä panoksella.
 

Hyvän pyöräilykaupungin avaimet

Kaupungin strategisena tavoitteena on nostaa arjen matkoilla pyöräilyn
kulkutapaosuus nykyisestä 13 prosentista 20 prosenttiin vuoteen 2025
mennessä. Lahdessa lyhyet etäisyydet tukevat pyöräilyä, mutta toisaalta
mäkinen maasto ja talviolosuhteet syövät sen suosiota. Eheä ja tiivis
kaupunkirakenne luo edellytykset pyöräliikenteen kehittämiselle.

Pelkkä toimintojen sijoittelu ei riitä takaamaan pyöräilyn kilpailukykyä, vaan eri
kulkutapojen liikenneverkko tulee suunnitella pyöräilyä suosivaksi. Lähiympäristön on
lisäksi oltava viihtyisä, jotta ihmiset kävelisivät ja pyöräilisivät. Pyöräilyn edistäminen
vaatii poliittista tahtoa ja laajaa näkemystä eri kulkutapojen tavoitteellisesta roolista
erilaisilla liikkumisvyöhykkeillä. Toisinaan pyöräilyn suosiminen voi merkitä myös
autoliikenteen rauhoittamista. Pyöräliikenne on erittäin kapasiteettitehokasta
kaupunkiliikennettä.

Toimivat julkisen liikenteen, pyöräilyn ja kävelyn verkostot
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kannustavat ihmisiä liikkumaan kestävämmin. Autottomien kulkumuotojen näkyvyyttä
voidaan parantaa opasteiden, pysäkkien, valaistuksen ja pyöräparkkien muotoilulla ja
hyvällä kunnossapidolla. Pyörien pysäköintipaikkojen tulee olla katettuja. Ei riitä, että
eri toiminnot sijaitsevat oikeissa paikoissa suhteessa toisiinsa.

Pyöräilyinfrastruktuurin laadulla on merkittävä vaikutus pyöräilyn määrään - aluksi on
tärkeää toteuttaa korkeatasoiset pääväylät asuinalueilta keskuksiin ja
työpaikkakeskittymiin, minkä jälkeen laatutasoa tulee laajentaa koko verkolle.
Väyläsuunnittelun perusratkaisut on haettava Alankomaista ja Tanskasta, joissa
pyöräilyinfrastruktuurin laatu ja suunnitteluperiaatteet ovat parhaimmalla tasolla.
Pääverkon toteuttaminen vaatii pitkäjänteistä panostusta suunnittelusta
rakentamiseen ja ylläpitoon. Lisäksi korkealaatuisen pyöräpysäköinnin järjestäminen
matkan alku- ja loppupäässä on olennaista. Yleiskaavan valmistuttua laaditaan
suunnitteluohje, joka havainnollistaa tavoitteita.
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Pyöräilyn hyötyjä euroopan taloudelle

(Euroopan pyöräilyjärjestön ECF:n presidentti Mannfred Neun Velo-City -
konferenssissa 27.5.2014)
Euroopan tasolla pyöräilyn taloudelliset hyödyt lasketaan miljardeissa euroissa.
Yhteensä 217,3 mrd. € vuodessa
Terveysvaikutukset 121 mrd. €
Pyöräilymatkailu 44 mrd. €
Ruuhkien väheneminen 24 mrd. €
Pyöräteollisuus 18 mrd. €
Polttoainesäästöt 6 mrd. €
Hiilidioksidipäästöjen väheneminen 3 mrd. €
Ilmansaasteiden väheneminen 1 mrd. €
Melusaasteen väheneminen 0,3 mrd. €

Kööpenhamina on yksi maailman tunnetuimpia pyöräilykaupunkeja. Asukkaat ovat
perustelleet pyöräilyä seuraavasti:

Ympäristösyyt (1 %)
Taloudelliset syyt (6 %)
Terveydelliset ja liikunnalliset syyt (20 %)
Arjen matkojen vaivattomuus (kaksi kolmesta) - pyöräily on helppoa ja sujuvaa

Pyöräilyn kulkutapaosuuksia eri maissa

(Eurobarometri 2014)
Alankomaat 36% 
Tanska 23%
Unkari 22%
Ruotsi 17%
Suomi 14%
Saksa 12%
Ranska 4%
Espanja ja Iso-Britannia 3%
Lahti on 14%:n kulkutapaosuudellaan suomalaisen keskiarvon tasolla.

Liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes maamme
kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 prosenttia ei-päästökauppasektorin
päästöistä. Lisäksi autoliikenne aiheuttaa muita päästöjä ja ilman epäpuhtauksia.
Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan kotimaan liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä
(verrattuna vuoteen 2005). EU:ssa käydään parhaillaan neuvotteluja vuoden 2030
tavoitteista.

Lisätietoja

Segment - kävelyn ja pyöräilyn viestinnän työkalu

Lahden kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma

Verkkokysely pyöräilystä, joulukuu 2014
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Tukeeko yleiskaava kävelyn lisääntymistä tulevaisuuden
Lahdessa?

Yleiskaavan tavoitteeksi asetettu yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja
kaupunkimaisen rakenteen laajentaminen mm. täydennysrakentamalla
johtaa todennäköisesti kävelyn ja pyöräilyn osuuksien kasvuun. Tavoitetta
uhkaa se, mikäli kaupunkikudoksesta ja palveluista irralliset reservialueet
otetaan käyttöön liian varhain, sekä niiden liian väljä rakentaminen.

Uhkana on myös väestön kasvu kaupungin laidoilla alueilla, jotka eivät sijaitse
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kannalta otollisesti. Kävelyn osuutta
kulkumuotojakaumassa voidaan kuitenkin lisätä myös kauempana keskustasta olevien
alueiden kaupallisia ja julkisia palveluita ja kävely-ympäristön toimivuutta ja
viihtyisyyttä kehittämällä. Yleiskaava-aineistojen perusteella ei ole kuitenkaan voi
arvioida, onko tämä mahdollista ja miten kaupunkikudos yhdistää asumisen ja
palvelut keskustan ulkopuolella.

Toinen tärkeä strateginen tavoite on saada monipuoliset palvelut kaupunkilaisten
saavutettaviin jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä sekä asuinalueiden
lähikauppojen lisääntyminen. Yleiskaava mahdollistaakin kaupallisia palveluita myös
eri puolilla kaupunkia olevilla asuinalueilla enimmillään 10 000 km2. Toisaalta
kaupalliset palvelut ovat osin melko keskittyneitä ja visiossa isommat ostokset
tehdään keskustassa ja marketalueilla. Kävelyn ja pyöräilyn kannalta on hyvin
myönteistä, että vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tulevaisuudessa
keskustakehän sisäpuolelle. On kuitenkin havaittu, että suuryksiköt ohjaavat paitsi
sijaintinsa, myös muun muassa rakennustyyppinsä määrittämän lähiympäristön ja
konseptinsa kautta autoiluun (mm. suuret pysäköintialueet, suuri kertaostos). Jos
ostosten tekeminen hypermarketissa ohjaa autoiluun, saatetaan arjessa helpommin
valita auto myös kokonaisille matkaketjuille. Lisäksi uhkana on, että lähikaupat

jäävät kannattamattomiksi, jos isommat ostokset tehdään voittopuolisesti autolla
saavutettavista hypermarketeista. Yleiskaavassa voitaisiin siis ottaa strategisesti
ohjaavampi rooli ja pyrkiä selkeämmin tukemaan aluekeskuksia sekä keskikokoisten
ja valikoimaltaan hyvien päivittäistavarakauppojen tiheää verkkoa autolla
saavutettavien marketalueiden sijaan.

Yleiskaavaratkaisussa kaupungin julkisten palveluiden verkko tiivistyy eli
palvelupisteet vähenevät. Palveluverkon pohdinnassa on kuitenkin ollut esillä myös
käveltävyyden tavoite, erityisesti koulumatkoilla. Mahdollisesti syntyvä ristiriita on
käsiteltävä läpinäkyvästi ja konkreettisia keinoja kävellen, pyörällä ja
joukkoliikenteellä saavutettavuuden varmistamiseksi tulisi pohtia lisää. Toimipisteiden
palveluiden sisällön muuntuminen joustavammin asukkaiden elämänvaiheiden
erilaisiin tarpeisiin on otettu huomioon.

Asuinalueiden suositeltava mitoitus on määritelty yleiskaavassa ja se auttanee
palveluiden kehittämisessä. Kävelyn kannalta olennaista on kuitenkin myös se, että
uudet alueet rakennetaan kaupunkimaisiksi ja kävelijöille viihtyisiksi. Pelkkä mitoitus
ei luo käveltävyyttä vaan kävelyn houkuttelevuuteen, mukavuuteen ja turvallisuuteen
liittyviä tekijöitä ratkaistaan pitkälti myöhemmässä suunnittelussa. Keskustaa,
kaupallisten palveluiden alueita, elinkeinoelämän alueita sekä asuinalueita koskevat
yleiskaavamääräykset ja suunnitteluohjeet nostavatkin Lahdessa esiin myös kävelijän
näkökulman. Tämä on strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta lupaavaa.
Mikäli kuitenkin syntyy ristiriitoja esimerkiksi autoilun ja kävelyn sujuvuuden välillä,
olisi hyvä todeta myös vyöhykkeet ja toiminnot, joilla tietty kulkumuoto on etusijalla.
Keskustassa tämä onkin ollut esillä.

Kävelyyn kannustavia ympäristöjä – minne ja kenelle?

Lähtökohtaisesti käveltävät elinympäristöt parantavat liikkumismahdollisuuksien
tasapuolisuutta. Silti vaikutukset myös eriytyvät, sillä aina tehdään myös
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valintoja siinä, millaisille alueille ja millaisiin toimintoihin käveltävyyteen tähtäävät
toimet kohdistetaan. Vaikutuksetkin eriytyvät sen mukaan, kehitetäänkö
virkistysliikkumiseen soveltuvia reittejä, keskustan kivijalkaputiikkeja ja katuelämää,
lähiöiden lähipalveluita vai koulumatkojen turvallisuutta.

Mikäli kävelyä onnistutaan edistämään jo yleiskaavatasolla monipuolisesti esimerkiksi
palveluiden sijoittamisella, kaupan sijainnin ja mitoituksen ohjauksella,
keskustakehittämisellä ja eri puolilla sijaitsevien asuinalueiden suunnittelulla,
pystytään palvelemaan myös erilaisia väestöryhmiä. Lahden yleiskaavassa
käveleminen onkin monipuolisesti ja läpileikkaavasti huomioitu tavoite. Kohdennuksia
on kuitenkin myös tehty ja ne ovat melko hyvin läpinäkyviä kaava-aineistossa.
Käveltävyyttä edistäviä tavoitteita on keskitetty erityisesti koulujen ympäristöihin ja
keskusta-alueelle (sekä implisiittisemmin keskustavyöhykkeen reunan asuinalueille).
Näin on huomioitu erityisesti lasten ja keskustaan asioimaan, työhön tai vapaa-ajan
viettoon ja viihtymään tulevien tarpeet. Lasten näkökulmaa tarkastellaan kattavasti.
Keskustan tärkein käyttäjäryhmä koostunee erityisesti nuorista aikuisista ja
työikäisistä.

Erityisesti Lahden keskustaa koskeva visio on kävelemisen kannalta pitkälle viety,
monipuolinen ja kunnianhimoinenkin. Tavoitteet on uskallettu asettaa selvästi kohti
houkuttelevaa käveltävää keskustaa ja yleiskaavassa esitetään myös paljon hyviä
konkreettisia, innovatiivisiakin, keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Mahdolliset
kävelyn reitit, painopistealueet ja akselit on otettu keskustassa huomioon.

Lisäksi tulisi kuitenkin kriittisesti tarkastella, otetaanko käveltävyys riittävästi
huomioon lähiöiden elinympäristöjen kehittämisessä (täydennysrakentaminen) sekä
kauempana keskustasta sijaitsevien alueiden kytkemisessä kaupan alueisiin.
Ottamalla nämä näkökohdat huomioon käveltävyyden kehittämisestä hyötyisivät myös
erityisesti pienempituloiset, ikääntyneet, ei-työssäkäyvät ja ne, jotka eivät asu
pyöräilyetäisyydellä keskustasta. Näin käveltävyys loisi sosiaalisesti tasa-arvoisempaa
kaupunkia. Pyöräilyn pääreittien tapaan voitaisiin osoittaa erityisen laadukkaita
kävelyalueita myös aivan ydinkeskustan ulkopuolelta.

Lahden erityispiirteenä – potentiaalina ja samalla tiivistämisen haasteena

– on yleiskaavassa tunnistettu läheinen yhteys luontoon ja virkistysalueille.
Käveltävän kaupungin kehittämisessä luonnon rooli on kuitenkin otettu huomioon vain
virkistysalueina. Kun tiivistäminen ja urbaanin, käveltävän kaupungin luominen
näyttäytyy kestävyyden kannalta olennaisena haasteena, on syytä monipuolistaa
kävelijän luontosuhteen perustoja. Tämän ei tarvitse aina tarkoittaa laajoja
ulkoilualueita. Pienet lähivirkistysalueet, puistikot ja luonnon tuominen
kaupunkiympäristöön sisään ovat kävelijöille viihtyisyyttä lisääviä tekijöitä. Luonto ja
kaupunkimaisuus eivät ole vastakkaisia tavoitteita.

Päätelmät kävelystä ja suosituksia jatkosuunnitteluun - mitä
seuraavaksi?

Joistakin kriittisistä huomioista huolimatta Lahden yleiskaavassa käveleminen on
huomioitu palveluiden sijoittamiselle, kaupan sijainnin ja mitoituksen ohjaukselle,
keskustakehittämiselle ja asuinalueiden suunnittelulle asetetuissa strategisissa
tavoitteissa varsin kattavasti. Siten myös vaikutuksien voidaan olettaa ulottuvan
laajasti niin ympäristö-, terveys- kuin sosiaalisiin ja taloudellisin vaikutuksiin.

Arviointiprosessi on näyttäytynyt eri näkökohtia avoimesti huomioon ottavana ja myös
itseään korjaavana. Kun strategisia tavoitteita lähdetään toteuttamaan, prosessiin olisi
hyvä integroida myös lahtelaisten kävelijöiden kokemus ja asiantuntemus. Sama
koskee jälkikäteistä arviointia ja seurantaa.

Siinä missä kävely- ja pyöräilymäärien vaikutuksia esimerkiksi kaupungin
energiankulutukseen ja tai yksilön terveyteen voidaan arvioida, on hankalampaa
mitata sitä, kuinka kävelyyn soveltuvan kaupungin rakentaminen lisää asukkaiden
kokemaa elämänlaatua ja kaupungin viihtyisyyttä, tai millaisia sosiaalisia ilmiöitä se
ruokkii. Tämän kävelyn toisinaan vähälle huomiolle jäävän merkityksen kehittämisessä
esimerkiksi erilaiset kävelykierrokset, kävelytyöpajat ja kävelyhaastattelut sekä
seurantatutkimukset täydennettävillä alueilla voivat olla hyvä keino. Lahti voisi toimia
tässäkin suunnan näyttäjänä.

Gehl, Jan (2010) Cities for people. Island Press, Covelo, CA, USA
Kuoppa, Jenni (2015) Kävelyn lupaukset kaupunkisuunnittelussa.
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Millaiset vaikutuksen yleiskaavalla on pyöräliikenteeseen?

Matkan pituus on oleellinen liikkumistarpeeseen ja kulkutavan valintaan
vaikuttava seikka. Yleiskaavan keskeinen ohjauskeino on
liikkumistarpeeseen vaikuttaminen. Tiivis maankäyttö ja arjen lähipalvelut
lyhentävät kulkuetäisyyksiä, mikä on kävelyn ja pyöräilyn suosion
kasvattamisen lähtökohta.

Lahden yleiskaavan tavoitteeksi on asetettu yhdyskuntarakenteiden tiivistäminen ja
kaupunkimaisen rakenteen laajentaminen. Tavoitteena on ollut jalankulku- sekä
jalankulun reuna- ja joukkoliikennevyöhykkeillä asuvan väestön osuuden lisääminen.
Ruutupohjainen analyysi näyttää tukevan tavoitetta: asukkaiden keskimääräinen
etäisyys Lahden keskustasta kasvaa, kuten myös asutettujen ruutujen keskimääräinen
väestötiheys.

Liikkumisennusteen perusteella lahtelaisten liikkumistarve ja keskimääräinen
matkapituus näyttää yleiskaavatilanteessa kasvavan nykytilanteeseen verrattuna (3,9
km à 4,1 km) – muutos ei ole kovin suuri, mutta suunta on tavoitteeseen nähden
vastakkainen. Yleiskaavassa väestön kasvu kohdistuu osin ruutukaavan tuntumaan ja
pyöräilyvyöhykkeelle, mutta suurelta osin myös alueille (Renkomäki, Karisto), jotka
eivät sijaitse kestävien liikkumismuotojen kannalta enää kaikkein otollisimmalla
vyöhykkeellä.

Kävelylle ja pyöräilylle sopiva yhdyskunta- ja palveluverkko merkitsee arjen
palveluiden (lähikauppa, koulu, päiväkoti, terveyspalvelut) löytymistä läheltä kotia,
mitä myös palvelukyselyyn vastanneet kaupunkilaiset pitävät erityisen tärkeinä.
Julkisten palvelujen verkon tiivistyminen ja toimipisteiden vähentäminen keskittää
palveluja, millä on kahdensuuntaisia vaikutuksia: yksikkökokojen

kasvattaminen lisää vetovoimaa, mikä parantaa saavutettavuutta. Toisaalta
etäisyyksien kasvattaminen heikentää saatavuutta ja saavutettavuutta.

Palveluverkon liikenteellisten vaikutusten osalta ei mallinnuksessa ja arvioinnissa ole
valitettavasti ollut käytettävissä konkreettista suunnitelmaa, joten päätelmät
liikkumistarpeen kokonaismuutoksesta pohjautuvat ainoastaan väestön painopisteen
ja liikennejärjestelmän muutoksen yhteisvaikutukseen. Palveluverkkojen kuvausten
osalta myös tuloksiin sisältyy väistämättä epävarmuutta.

Pyöräilyn pääverkon kaavamerkinnät vahvistavat
pyöräliikenteen asemaa

Tehokkaimpana pyöräilyn edistämisen ohjauskeinona on yleiskaavakartan merkintä
pyöräilyn pääreiteistä ja aluereiteistä, mikä oikeusvaikutteisen kaavan osana parantaa
pyöräilyn institutionaalista asemaa eri kaavoitustasoilla ja liikennesuunnittelussa.
Pyöräilyn pääreitit pääkartalla määräyksineen ja selostuksessa taustoineen pyrkivät
varmistamaan yhtenäisen ja korkealaatuisen toteutuksen.

Pää- ja aluereittien varret lähialueineen edesauttavat myös pyöräilyintensiivisten
toimintojen (koulut ja opiskelupaikat) ja myös sellaisiksi mahdollisesti tavoiteltujen
palveluiden (ostospaikat, harrastus- ja vapaa-ajan paikat) toteuttamista.
Väylähierarkian tunnistaminen helpottaa alemman verkkotason suunnittelua.
Tavoiteverkko ohjaa myös teknisten ratkaisujen suunnittelua sekä reittien hoidon ja
ylläpidon priorisointia.

Pyöräliikenteen laatureitit luovat yhteyksiä keskustan ja
asuinalueiden välille

Pyöräilyn pää- ja aluereittien funktiona on tarjota sujuvat ja turvalliset yhteydet
merkittävimpiin liikennettä synnyttävien toimintojen ja palveluiden välille. Pyöräilyn
pääreittien suunnittelussa on otettu huomioon yleiskaavaehdotuksen mukaiset
maankäytön tihentymät, työpaikka- ja asuinalueet, nykyiset palvelut, koulut sekä
nykyiset jalankulku- ja pyörätiet ja pyöräilyverkon kysyntäpotentiaali. Pääreitit
yhdistävät pyöräilyetäisyydellä olevat aluekeskukset kaupunkikeskukseen,
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ja reitit johdetaan työpaikka- tai asutuskeskittymien läpi. Esitetty pyöräilyn pääverkko
toteuttaa hyvin sille asetettuja keskeisiä toiminnallisia vaatimuksia sekä täyttää varsin
onnistuneesti jatkuvuuden ja yhdistävyyden tavoitteita.

Laatu- ja pääreittien myötä eri toimintojen saavutettavuus pyörällä paranee, jolloin
mahdollisuudet tehdä matkoja pyörällä paranevat selvästi nykyisestä. Lisäksi
pyöräilyverkoston yhtenäistäminen ja laatukäytävien osoittaminen yleiskaavassa
sujuvoittaa pyöräilyä ja vähentää epäjatkuvuuksia, mikä vahvistaa pyöräilyn asemaa
erityisesti työ- ja asiointimatkoilla. Keskustan pyöräilysaavutettavuus myös
autovyöhykkeiltä paranee tuntuvasti, sillä pää- ja aluereitit ulottuvat myös kauempana
sijaitseville asuinalueille

Pyöräilyn aluereitit on suunniteltu niin, että ne vastaavat merkittävimpiin päivittäisen
liikkumisen tarpeisiin ja palvelevat mahdollisimman hyvin itsenäiseen liikkumiseen
kykeneviä ja erityisesti noin 5 kilometrin etäisyydellä keskustasta asuvia.
Liikkumisennusteen mukaan yli puolet kaikista pyörällä tehtävistä matkoista käyttää
pää- ja aluereittejä eli suunnitellut pyöräilyn pääreitit palvelevat valtaosaa pyöräilyn
kokonaiskysynnästä. Pää- ja aluereitit näyttävät hyödyttävän erityisesti pyörällä
tehtäviä työmatkoja, joista noin kaksi kolmasosaa tukeutuu jossain määrin pää- ja
aluereitteihin. Koulumatkoista noin 40 % hyödyntää pyöräilyn pääverkkoa.

Liikkumisennusteen perusteella pyöräliikenteen verkoston ja yhteyksien kehittäminen
ei näyttäisi kompensoivan kaupunkirakenteen laajenemisesta aiheutuvaa haittaa,
mistä syystä ei ole osoitettavissa merkittävää kasvua pyöräliikenteen suosiossa.
Laatukäytävien ja pääreittien sujuvuus ja turvallisuus ovat viime kädessä riippuvaisia
väylien ja risteysjärjestelyiden teknisestä toteutuksesta, infran tasalaatuisuudesta,
hyvästä ylläpidosta ja hoidosta, jotka ratkaistaan yleiskaavaa tarkemmilla
suunnittelutasoilla.

Suosituksia yleiskaavatyöhön ja yksityiskohtaiseen
suunnitteluun

Pyöräliikenteen edistäminen edellyttää näkemystä eri kulkutapojen roolista erilaisilla
liikkumisvyöhykkeillä, vaikka liikenneverkkojen toiminnallinen luokittelu

osaltaan asiaa pyrkii jäsentämään. Lisäksi yleiskaavaa täydentävät väylä- ja
aluetyyppikohtaiset toteutustapaohjeet antavat yleispiirteisiä suuntaviivoja, mutta
tarkempi arviointi kaipaisi perusteltua kuvausta eri liikennemuotojen prioriteeteista eri
liikkumisvyöhykkeillä ja -alueilla. Kompromissi on liikennesuunnittelussa huono
lähtökohta. Kartalle viety esitys eri kulkutapojen keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä
konkretisoisi liikennepoliittista tahtotilaa ja auttaisi esimerkiksi ohjaamaan
väylätyyppien ja liittymien suunnitteluratkaisuiden valinnassa

Työssä ei ole kyetty arviomaan palveluverkkokonseptin vaikutuksia liikkumiseen,
koska konkreettista suunnitelmaa ei ole ollut saatavilla. Palveluverkkojen
muodostamisen ja arviointien yhteydessä kannattaa myöhemmin hyödyntää jo
laadittua yksilötason liikkumismallia, joka sisältää jokaisen lahtelaisen päivittäisen
liikkumisen. Julkisten palveluverkkojen kohdalla olisi varsin yksinkertaista aloittaa
tietystä teemasta, esimerkiksi kouluverkkotarkastelusta.

Suunnitelmallisella ja jatkuvalla seurannalla voidaan arvioida tavoitteiden
toteutumisen suuntaa ja nopeutta. Liikkumisen seurannan kannalta on olennaista
saattaa myös kävelyä ja pyöräilyä koskevat määrälliset laskentatiedot autoliikenteen
tasolle, koska ainakin toistaiseksi määrä merkitsee myös merkittävyyttä. Seudullisten
laajojen ja raskaiden liikkumistottumustutkimusten rinnalle on hyvä tuoda kevyempiä
tutkimusmenetelmiä, joilla saadaan kustannustehokkaasti selville liikkumisessa
tapahtuneita muutoksia.

Yleiskaavatyön henki pyöräilyn edistämisen näkökulmasta

Pyöräilykaupungiksi ei nousta hetkessä eikä edes muutamassa vuodessa, vaan se
vaatii määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä. Yleiskaavan selostus tukee vahvasti
kaupungin strategisia tavoitteita, sillä käveltävyys ja pyöräiltävyys ovat yleiskaavassa
monipuolisesti ja läpileikkaavasti huomioon otettuja tavoitteita. Siten niillä voidaan
lähtökohtaisesti olettaa olevan suotuisia vaikutuksia ympäristöön, terveyteen,
sosiaalisuuteen, taloudellisuuteen, elinvoimaisuuteen, liikkumismahdollisuuksiin ja
liikkumisen tasa-arvoon. Lahden yleiskaavan laadintatapa ja arviointiprosessin
moniulotteisuus antavat joka tapauksessa lupaavia viitteitä siitä, että suunta kohti
valittuja tavoitteita on Lahdessa oikea.
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Vuonna 2025 Lahti on lapsiystävällinen kaupunki, joka on 2010-luvulta
lähtien saanut muuttovoittoa lapsista. Lapsiperheitä asuu sekä keskustassa
että muissa kaupunginosissa ja lapset ovat aktiivisia toimijoita
kaupunkiympäristössä.

Yleiskaavan tavoitteet (KV 16.12.2013 §143)

1.4 Kaupungin houkuttavuutta kehitetään tarjoamalla tasapainoinen kokonaisuus
asuin- ja työympäristöjä sekä vapaa-ajan ympäristöjä.
1.5 Kaupunkirakennetta tiivistetään ja täydennetään. 
1.6 Kaupunkia tiivistettäessä ja täydennettäessä parannetaan samanaikaisesti
sen viihtyisyyttä. Tiivistämiselle asetetaan reunaehtoja, joiden avulla pyritään
parantamaan elinympäristön viihtyisyyttä ja esteettömyyttä.
1.11 Eri toimintoja, kuten asumista, palveluita ja työpaikkoja, sijoitetaan
mahdollisimman lähelle toisiaan. Yhdyskuntarakennetta pyritään sekoittamaan
sijoittamalla alueelle sellaisia toimintoja, joista ei ole toisilleen häiriötä.
Huolehditaan myös kaupungin sosiaalisesta sekoittuneisuudesta tarjoamalla
asuinalueilla erilaisia asumismuotoja.
1.16 Lasten ja nuorten osallistumisen mahdollisuuksia parannetaan. Järjestetään
lapsille ja nuorille suunnattuja paikkatietokyselyjä ja työpajoja yhteistyössä
kasvatus- ja nuorisopalveluiden kanssa.
1.17 Lasten ja nuorten omaehtoiset liikkumismahdollisuudet turvataan.
Kouluverkon suunnittelussa otetaan huomioon lasten itsenäinen liikkuminen.
Kävelyn ja pyöräilyn sekä julkisen liikenteen kehittämisessä otetaan huomioon
erityisesti lapset liikenteessä. 
1.18 Asuinalueiden lähiympäristöjen turvallisuutta ja hahmotettavuutta
parannetaan. Huolehditaan kävely- ja pyöräilyreittien viherympäristöstä.
1.19 Lapsiperheiden arjen sujuvuutta tuetaan yhdyskuntarakenteen ratkaisuilla.

6.6 Koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelussa otetaan huomioon viheralueiden
saavutettavuus päivän aikana.
7.6 Kaupunkiympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan erityisesti
jalankulkijan, pyöräilijän ja julkisten kulkuvälineiden käyttäjän näkökulmasta.
Kävelyn ja pyöräilyn verkostoa yhtenäistetään ja sen hahmotettavuutta
parannetaan. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kiinnitetään huomiota
turvallisuutta luoviin tekijöihin kuten valaistukseen.
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Lähikoulujen verkko on pystytty turvaamaan alakouluikäisille lapsille, jotka kulkevat
koulumatkansa itsenäisesti suomalaisessa kulttuurissa totuttuun tapaan. Lähipalvelut
toimivat lasten kohtaamispaikkoina, joiden väliset turvalliset kävely- ja pyörätiet
tekevät mahdolliseksi lasten itsenäisen liikkumisen ja seikkailun kaupungissa. Piha- ja
hidaskaduilla leikit ovat levittäytyneet osittain myös katutilaan.

Erityisesti keskustan kaupunkiympäristöä on kehitetty yhteistyössä nuorten kanssa.
Nuoret viihtyvät keskustassa yhdessä muiden ikäryhmien kanssa ja kokevat olevansa
sinne tervetulleita. Nuorille on luotu paikkoja, jossa he voivat kohdata toisiaan joko
kaupunkitilassa tai heille erityisesti varatuissa tiloissa. Joukkoliikennettä ja muuta
liikenneympäristöä on kehitetty siten, että ne tukevat nuorten itsenäistä liikkumista.
Lapsille ja nuorille suunnatuista palveluista on tehty mobiilisovellus. Sen avulla lapset
ja nuoret voivat olla sekä aktiivisia kaupunkiympäristön ja palveluiden käyttäjiä että
niiden kehittäjiä.

 

Kouluverkon kokonaisvaltaisen tarkastelun avulla on saavutettu lasten ja nuorten
palveluissa korkealaatuinen pedagoginen ja lapsilähtöisen toiminta. Koko kaupunki
toimii lasten ja nuorten luovuutta ruokkivana oppimisympäristönä ja lapset ovat
aktiivisia toimijoita elinympäristössään.

Lähiluonto tarjoaa lapsille mahdollisuuksia vapauden tunteen kokemiseen,
seikkailuun, esteettisiin kokemuksiin sekä omiin oloihin vetäytymiseen. Leikkipuistot
sulautuvat luontevaksi osaksi muuta ympäristöä. Koulujen ja päiväkotien pihoja on
kehitetty lasten kanssa ja ne ovat lasten ja nuorten käytössä myös iltaisin ja
viikonloppuisin.

Lähimetsiä käytetään opetuskohteina varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
Kaupunkimetsiä hoidetaan lapsille merkityksellisiä luonnonympäristön piirteitä
vaalien. Laajojen luonnontilaisten alueiden hahmottuvuutta on kehitetty luomalla
sinne maamerkkejä. Lahtelaiset lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa ulkona leikkien,
pelaten ja oleillen joko yksin tai kavereiden kanssa. Kaupunkiluonto tuottaa lapsille ja
nuorille terveyttä ja hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen.

 

Lapset ja nuoret kokevat olevansa tervetulleita yhteiseen
kaupunkitilaan.
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Prof. Marketta Kyttä, Aalto-yliopisto

Ympäristön lapsiystävällisyys kiinnostaa kaupunkeja eri puolella maailmaa.
Lapsiystävällisyys on tärkeä kaupunkien vetovoimatekijä erityisesti nuorille
työikäisille asukkaille, joita moni kaupunki havittelee asukkaikseen. Nuorten
aikuisten tekemät asumisvalinnat myös tyypillisesti venähtävät pitkiksi,
koska perheellistymisen myötä perhearjen muuttaminen hankaloituu (Kyttä
ym. 2010). Lapsiystävällisyyden on osoitettu jopa sitouttavan ulkomaalaisia,
luovan luokan edustajia perheystävälliseen Suomeen (Forsander ym. 2004).

Kiinnostuksen taustalla on myös huoli ympäristön lapsiystävällisyyden rapautumisesta
viime vuosikymmeninä. Tämä liittyy erityisesti lasten kaventuneisiin mahdollisuuksiin
liikkua ja käyttää omaehtoisesti ympäristöä, mikä puolestaan voi johtaa sekä
haitallisiin fyysisiin terveysvaikutuksiin että sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen
ja lasten ympäristötietoisuuden kehittymisen vaikeutumiseen (Kyttä ym. 2012).
Joissakin maissa, kuten Britanniassa ja Saksassa lasten poissaoloon julkisessa tilassa
havahduttiin jo 1980-luvun lopussa ja toisissa maissa, esimerkiksi

USA:ssa vasta viime vuosina. Kansainvälisten vertailututkimusten mukaan
suomalaisten kaupunkien lapsiystävällisyys on kuitenkin huippuluokkaa ainakin mitä
tulee lasten omaehtoisen liikkumisen vapauteen (Shaw ym. 2015). Muiden maiden
esimerkki osoittaa, että tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin. Siksi on erittäin
hienoa, että ympäristön lapsiystävällisyyden vaaliminen ja parantaminen on nostettu
keskeiseksi tavoitteeksi Lahden kaupungin strategiassa.

Ympäristön lapsiystävällisyyttä on tutkimuksissa ja kehityshankkeissa lähestytty
pääosin kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä lapsiystävällisyyttä on tarkasteltu
kansanterveydellisestä näkökulmasta, jolloin kasvuympäristön terveellisyys,
turvallisuus ja riskittömyys korostuvat. Tällöin painotetaan erityisesti fyysistä terveyttä,
liikalihavuuden välttämistä ja riittävän aktiiviseen arkiliikkumiseen rohkaisevaa
elinympäristöä. Toinen näkökulma ympäristön lapsiystävällisyyteen, mikä määrittelee
esimerkiksi Unicefin Lapsiystävällinen kaupunki –verkoston työtä, korostaa lapsia
tasavertaisina kansalaisina, lasten oikeuksia ajaa omia asioitaan ja osallistua
ympäristön suunnitteluun. Lahden yleiskaavatyössä yhdistyvät mielestäni molemmat
näkökulmat, koska työssä on panostettu lasten osallistumismahdollisuuksiin samalla
kun elinympäristön terveellisyys ja liikkumismahdollisuudet nähdään keskeisinä
lapsiystävällisyyden koetinkivinä.

Jos kaupungin lapsiystävällisyysstrategiatyötä halutaan arvioida tarkemmin, voi apuna
käyttää esimerkiksi Whitzman ym. (2010) arviointikehikkoa (Taulukko 1). Kehikko on
rakennettu hyödyntäen laajasti alan tutkimuskirjallisuutta ja sitä on käytetty viiden
australialaisen kaupungin lapsiystävällisyysstrategian arvioinnissa. Vaikka hyödynnän
Lahden yleiskaavatyön arvioinnissa tätä kriteeristöä, pidän sitäkin keskeisempinä niitä
kriteereitä, joita synnytettiin Lahden monisektoriaalisen yhteistyöryhmän kanssa. Itse
asiassa se, että yleiskaavaa arvioidaan yhteistyössä synnytetyillä kriteereillä toteuttaa
mielestäni mitä parhaiten yhden Whitzmanin kuudesta kriteeristä, nimittäin
vaatimuksen eri sektoreiden mukanaolosta tavoitteita määriteltäessä. Myös monta
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muuta Whitzmanin listan kriteeriä toteutuu eittämättä Lahden yleiskaavatyössä:
kaupungin lapsiystävällisuusstrategian olemassaolo, eri sektorien mukanaolo myös
tavoitteiden toteutuksessa ja lasten tunnistaminen intressiryhmäksi ovat Lahdessa
kiistattomia lapsiystävällisen yleiskaavatyön lähtökohtia.

Lahden toimijoiden omista kriteereistä ensimmäinen, Pystyykö lapsi liikkumaan
itsenäisesti? ja toinen Onko lapsille houkuttelevia kohteita myös muualla kuin
leikkipaikoilla? liittyvät tiiviisti lasten oikeuteen julkiseen tilaan. Näitä kriteerejä on
myös tutkimuksissa pidetty ympäristön lapsiystävällisyyden kannalta kaikkein
keskeisimpinä (Kyttä, 2013).

Broberg, A. (2015) They’ll never walk alone? The multiple settings of children’s active
transportation and independent mobility. Aalto University publication series, Doctoral
dissertations, 94/2015.

Forsander, A. Raunio, M. Salmenhaara, P. & Helander, M. (2004) Sykettä ja
suvaitsevaisuutta - Globaalin osaamisen kansalliset rajat. Helsinki: Edita.

Jacobs, J. (1961) The Death and Life of Great American Cities. New York: Random
House.

Kyttä, M. (2008) Children in outdoor contexts. Affordances and independent mobility

in the assessment of environmental child friendliness. Saarbr cken, Germany: VDM
Verlag Dr. M ller.

Kyttä, M. Broberg, A. & Kahila, M. (2012) Urban Structure Factors Motivating Active
Lifestyle among Children and Youth: A Case Study in the City of Turku, Finland.
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Kyttä, M. Hirvonen, J. Pirjola, I. Laatikainen, T. & Rudner, J. (2015) The last free-range
children? Children’s independent mobility in Finland in 1990’s and 2010’s. Journal of
Transport Geography, 47, 1-12.

Kyttä, M. Pahkasalo, K. & Vaattovaara, M. (2010) Asuminen – eletty unelma [Housing –
a dream lived through]. In Juntto, A. (eds.) Asumisen unelmat ja arki. Tallinna:
Gaudeamus, pp. 91 – 150.

Leskinen, A. (2015) Kaupunki lasten kokemana. Lahtelaisten lasten kokemuksia
jalankulku, joukkoliikenne ja autovyöhykkeiltä. Maisema-arkkitehtuurin diplomityö.
Aalto yliopisto.
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Kaupunki lasten kokemana

Yleiskaavan luonnosvaiheessa tehtiin selvitys lapsiystävällisestä
kaupunkiympäristöstä Aalto-yliopiston diplomityönä (Aino Leskinen, 2015). Kaupunki
lasten kokemana -julkaisu.

Tutkimuksessa selvitettiin, mitä lähiympäristön piirteitä lapset pitävät merkityksellisinä
(tarjouma). Tutkimuksessa oli mukana vain neljä koulua, mutta paikannetut tarjoumat
sijaitsevat laajalla alueella eri puolilla kaupunkia. Koulujen lähiympäristössä niitä on
erityisen paljon. Tarjouma on ympäristön yksilölle tarjoama fyysinen, emotionaalinen,
sosiaalinen tai sosio-kulttuurinen toimintamahdollisuus tai rajoitus. (Kyttä & Kahila
2006).

Paikannetut tarjoumat teemoittain 250 x 250 m tilastoruuduissa
jalankulkuvyöhykkeellä eli keskustassa ja sen läheisyydessä. 1 km bufferi kuvastaa
keskustavyöhykettä ja 2 km bufferi keskustan reunavyöhykettä. (Leskinen, A. 2015)

Kooste verkkokyselystä "Lapsiystävällisyys yleiskaavaluonnoksessa", joulukuu 2014
 

 

Yleiskaavaselostus

Lahden kaupunki

38

http://issuu.com/ainoleskinen/docs/kaupunkilastenkokemana_ainoleskinen


Yleiskaavaselostus

Lahden kaupunki

39

http://lahdenvuosi.fi/filebank/81-Lasten_paikantamat_tarjoumat.jpg


 

Yleiskaavaselostus

Lahden kaupunki

40

http://lahdenvuosi.fi/filebank/84-Paikannetut_tarjoumat_jalankulkuvyohykkeella.jpg
http://lahdenvuosi.fi/filebank/81-Lasten_paikantamat_tarjoumat.jpg


Prof. Marketta Kyttä, Aalto-yliopisto

Miten Lahden yleiskaava pyrkii varmistamaan sen, että lapsilla on
houkuttelevia kohteita, tarjoumia, myös muualla kuin leikkipaikoilla? Tiivis
yhdyskuntarakenne lisää parhaimmillaan tarjoumien kirjoa ainakin jos
yhdyskuntarakenteessa sekoittuvat asuminen, palvelut ja viherrakenne
monisyiseksi, saavutettavaksi kokonaisuudeksi.

Yleiskaavan asuinalueiden (A) suunnitteluohjeisiin on kirjattu, että lähipalveluiden
ympäristön suunnittelussa tulee ottaa huomioon paikan merkitys lapsille ja nuorille.
Samoin se, että keskustan suunnittelu ja viimeistely tulee toteuttaa lasten mittakaava
huomioon ottaen, kävelijöiden ja pyöräilijöiden ehdoilla, vahvistaa lasten asemaa
keskustassa. Uusia yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevien kauppakeskuksia ei
rakenneta: ne eivät mahdollista lasten ja nuorten itsenäistä käyttöä. Kaupunkiluontoon
pääsyä edistetään maamerkkien ja polkujen avulla. Varhaiskasvatuksessa käytetyt
lähivirkistysalueet on otettu huomioon yleiskaavan suunnitteluohjeissa, jotka tukevat
rakentamattomien alueiden ja kaupunkiluonnon hyödyntämistä opetuksessa ja
kasvatuksessa ja edistävät lasten herkistymistä lähiympäristön moninaisille
mahdollisuuksille. Kokonaisuudessaan yleiskaava edistää vahvasti sitä näkemystä,
että kaikkien julkisten tilojen tulee olla lasten ja nuorten saavutettavissa ja koko

kaupunki toimii lasten leikkikenttänä ja oppimisympäristönä. 

Kolmatta Lahden yhteistyöryhmän määrittelemää kriteeriä, Mahdollistaako yleiskaava
lapsiystävällisten yhteisöjen muodostumisen? ei mainittu Whitzmanin kriteeristössä.
Tämä kriteeri onkin tärkeä lisä ympäristön lapsiystävällisyyden arviointiin. Kriteerin
toteutumista on tosin vaikea arvioida yleiskaavan pohjalta, koska yleiskaavan
vaikutukset lapsiystävällisen yhteisön syntymiseen ovat välilliset. Katutilassa kävellen
liikkuvat ja viipyilevät ihmiset lisäävät yhteisöllisyyttä. Jos kaupunkiympäristössä
liikkuminen ja siellä oleilu on sallittua myös lapsille ja nuorille, voi syntyä yhteisöjä,

joihin myös lapset ja nuoret kokevat kuuluvansa. Yhdyskuntarakenne mahdollistaa eri
sukupolvien ja erilaisuuden kohtaamisen ja "yhdessä erikseen" tekemisen, kun
toimintoja yhdistetään ja sijoitetaan lähelle toisiaan. Tähän ohjaa mm. yleiskaavan
asuinalueita (A) koskeva määräys toimintojen sijoittelusta kävely- ja
pyöräilyetäisyydelle toisistaan. Asuntotarjonnan kirjo ja sopivuus perheille
mahdollistavat perheiden juurtumisen alueelle, koska perheiden ei ole pakko muuttaa
toiselle alueelle elämäntilanteiden ja asumistarpeiden muuttuessa. Juurtuneisuus
edistää myös jaetun vastuuntunteen kulttuurin muodostumista, mikä taas on tärkeä
lapsiystävällisten yhteisöjen piirre.

Vaikka en voi arvioida suoraan Whitzmanin listan viimeistä kriteeriä, eri toimijoiden
koulutusta lasten kanssa olemiseen, Lahden yleiskaavatyön poikkeuksellinen
panostus lasten osallistumiseen puhuu selvää kieltään. Osana yleiskaavatyötä on
toteutettu laaja, paikkatietopohjainen kysely lähes 300 alakoululaiselle (Leskinen,
2015), 55 päiväkodissa on kartoitettu lasten ympäristökasvatuksessa käytettyjä metsiä
ja noin tuhannelta teini-ikäiseltä on kyselty mielipiteitä parhaista ja ikävimmistä
paikoista. Ainoana puutteena voi nimetä lukio-ikäisten nuorten osallistumisen
niukkuuden. Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen Lahdessa näinkin mittavasti
vaatii toimijoilta kykyä toimia lasten ehdoilla ja se on osoitus lasten osaamisen
arvostamisesta ja heille varatuista mielekkäistä rooleista yhteisössä. Parasta on, että
lasten osallistuminen ei ole jäänyt terapeuttiselle tai kosmeettiselle tasolle vaan lasten
ja nuorten tuottamaa tietoa hyödynnetään kaavatyössä.

Yleiskaavan vaikutukset kaupungin lapsiystävällisyyteen
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Jotta Lahden yleiskaavan lapsiystävällisyyden toteutumista voitaisiin todella arvioida,
täytyy arvioinnin ulottua kaavan periaatteista niiden käytännön toteutumiseen. On
siksi seurattava, toteutuvatko tavoitteet, kuka vastaa toteutuksesta ja millä
aikataululla. Tutkimustietoa tarvitaan paljastamaan, ottavatko lapset ja nuoret haltuun
julkista laajasti ja tilaa aktiivisesti ja edistävätkö kaavalliset ratkaisut lasten ja nuorten

hyvinvointia. Jos seurantatieto osoittaa ongelmia joidenkin periaatteiden
toteutuksessa, kuinka asiaan voidaan puuttua. Eletty arki viime kädessä paljastaa
suunnittelun onnistuneisuuden. Kun Whitzman kumppaneineen arvioi viiden
australialaisen kaupungin lapsiystävällisyyttä määrittelemillään kriteereillä, yksikään
kaupunki ei saanut korkeita arvioita. Lahden yleiskaavatyö ei vain täyttänyt kaikkia
Whitzmanin kriteereitä vaan ylitti ne. Siten kaava tarjoaa kaikki edellytykset sille, että
Lahden lapsiystävällisyys edustaa lähitulevaisuudessa maailman huippuluokkaa.
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Uusiutuvan energian käyttö ja energiaomavaraisuus ovat kasvaneet. Kujalan
jätekeskuksen alueelle rakennetun biokaasulaitoksen tuottama kaasu samoin kuin
jätteen läjitysalueelta kerättävä kaasu syötetään Lahti Energian kaasuverkkoon.
Kujalan käytöstä poistuneelle jätteen läjitysalueelle on vuonna 2025 suunnitteilla
aurinkovoimala. Teollisuuden hukkalämpö ja kaukojäähdytys hyödynnetään.

Vuonna 2025 lahtelaiset rakennukset lämpiävät edelleen suurelta osin
kaukolämmöllä. Kaukolämpöverkko on saatu entistä tehokkaampaan käyttöön
tiivistämisen ja täydennysrakentamisen myötä, kun uusia rakennuksia liitetty
kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpö tuotetaan tehokkaasti Lahti Energian kahdessa
voimalaitoksessa.

Voimalaitoksista Kymijärvi II käyttää polttoaineenaan pääasiassa yhdyskuntajätteestä
erotellusta energiajätteestä muodostettua kaasua. Vuonna 2020 valmistunut, vanhan
Kymijärvi I -voimalan korvannut Kymijärvi III käyttää puolestaan pääasiassa
biopolttoaineita. Voimala on rakennettu nykyiselle voimalaitosalueelle. Hennalassa on
biopolttoaineen varastointialue.

Kymijärven voimalaitos kesällä 2014. © Lentokuva Vallas / Lahden kaupunki.

Kaikki uudet talot rakennetaan lähes nollaenergiarakennuksiksi eli ne tuottavat
vuositasolla lähes yhtä paljon energiaa kuin kuluttavat. Niin sanotut
passiivienergiarakennukset, joiden ulkoisen lämmitysenergian tarve on hyvin pieni,
ovat myös yleistyneet. Hajautettu energian tuotanto esimerkiksi lämpöpumpuilla,
aurinko- ja pientuulivoimaloilla tai erilaisilla uusiutuvan energian yhdistelmäratkaisuilla
on lisääntynyt, mikä on vähentänyt kaukolämmön kysyntää. Energiansäästö ja
siirtyminen uusiutuviin energianlähteisiin energiantuotannossa ovat auttaneet
merkittävästi päästövähennystavoitteen saavuttamisessa. Asukaskohtaiset
kasvihuonekaasupäästöt ovat pienentyneet vuoden 1990 tasosta 40 %.

Energiahuolto ja yhdyskuntatekniikka
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Jätehuolto

Yhdyskuntajätteen käsittely on Lahdessa maailman huipputasoa. Kujalasta on
kehittynyt monipuolinen jätteiden jalostukseen ja hyödyntämiseen keskittynyt
teollisten symbioosien alue, jossa yritykset tekevät laajasti yhteistyötä. Toimialasta, ja
kiertotaloudesta yleisemminkin, on kehittynyt merkittävä osa lahtelaista
elinkeinoelämää ja se on lisännyt Lahden tunnettuutta ympäristökaupunkina.

Biojätteet ja seudun vedenpuhdistamolietteet käsitellään biokaasulaitoksessa ja
kompostointilaitoksessa. Lopputuloksena saadaan kompostia ja biokaasua. Biokaasu
käytetään liikennepolttoaineena.

Alueen vireän elintarviketeollisuuden sivuainevirtoja osataan hyödyntää sekä
energian että uusien tuotteiden valmistuksessa. Näin syntyvät teolliset symbioosit
muuttavat teollisuuden jätteitä käyttökelpoisiksi resursseiksi ja raaka-aineiksi.

Ihmiset lajittelevat kaikki jätteet kotona ja työpaikalla. Kujalan jätekeskuksen
hajuhaitat ovat vähentyneet, koska vanhat täyttöalueet on saatu suljettua tiiviisti
käyttäen hajuhaittoja vähentäviä cleantech-ratkaisuja. Kujalan jätekeskuksen alueella
ei ole enää lainkaan jätteen loppusijoitusta.
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Energiaa kuluu sähkönä, rakennusten ja tuotantotoiminnan lämpönä sekä liikenteen ja
muitten toimintojen polttoaineina. Primäärienergian, eli lämmön, sähkön ja liike-
energian tuotantoon käytetyn alkuperäisen energianlähteen, kulutus oli vuonna 2013
Lahdessa yhteensä 3,79 TWh (Nurminen 2014). Suurin osa Lahden alueella käytetystä
energiasta tuotetaan keskitetysti sähkön ja lämmön yhteistuotantona, ja kaupungissa
on maakaasuverkosto ja laaja kaukolämpöverkko. Lahti Energia Oy tuotti Lahden
voimalaitoksissaan vuonna 2013 sähköä noin 750 Gwh ja kaukolämpöä
yhteistuotantona noin 1200 Gwh. Energianlähteitä käytettiin Lahdessa vuonna 2013 7
% enemmän kuin vuonna 1990 ( Nurminen 2014). Väestönkasvuun suhteutettuna
primaarienergian kulutus kuitenkin pieneni 4 % vuosien 1990 ja 2013 välillä.

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää sekä sähkön että lämmön tuotannossa.
Auringosta saapuvan säteilyenergian määrä optimaalisella kallistuskulmalla (41
astetta) on 1092 kWh/m2 vuodessa Lahden alueella ( Energiakolmio Oy 2014).
Säteilymäärä vaakatasoon on 904 kWh/m2, joka Lahden maapinta-alaan
suhteutettuna tarkoittaa 122,09 TWh:n vuotuista energiamäärää. Primäärienergian
kulutus oli vuonna 2013 Lahdessa noin 3 % auringon säteilyenergian määrästä.
Energiakolmio Oy:n laatima Uusiutuvan energian kuntakatselmus vuodelta 2014
osoittaa, että aurinkosähkön tuotanto on kannattavaa jo tällä hetkellä. Katselmukseen
on listattu myös muiden uusiutuvan energian lähteiden energiantuotanto- ja
hyödyntämispotentiaaleja Lahden alueella.

 

Jo nykyisellään lahtelaiset ovat Suomen ahkerimpia jätteen lajittelijoita. Vuonna 2014
asumisen jätteistä hyödynnettiin yli 95 %.

Hajuhaittoja aiheutuu orgaanisen jätteen hajoamisesta hapettomassa
kaatopaikkapenkassa sekä mittavasta biojätteen käsittelystä ja kompostoinnista.

Energian kulutus ja tuotanto Lahdessa 
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Yleiskaavaselostus

Lahden kaupunki

48

https://www.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoSite/Documents/Lahden%20uusiutuvan%20energian%20kuntakatselmus.pdf
http://lahdenvuosi.fi/filebank/759-LSYP_141021_LahtiKHK2013.pdf


Kasvihuonekaasupäästöt Lahdessa

Lahden kaupungin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 685 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv) ja asukaskohtaiset päästöt 6,6 tonnia CO2-
ekv vuonna 2013 (Nurminen 2014). Kasvihuonekaasupäästöistä 93 % oli peräisin
energiankäytöstä. Tiedot perustuvat vuonna 2013 tehtyyn energiatase- ja
kasvihuonekaasuselvitykseen. Lahden KHK-päästöjen laskennassa on hyödynnetty
Kuntaliiton KASVENER-mallia, joka perustuu Tilastokeskuksen kansalliseen
päästöinventaarioon ja noudattelee hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n
laskentaperiaatteita. Laskentalinjauksia on jonkin verran muutettu aiemmista Lahden
laskennoista, jotta tulokset olisivat kansainvälisesti vertailukelpoisempia. KHK-
päästölaskentaan liittyy epävarmuustekijöitä ja virheen mahdollisuuksia. Lahden
päästölaskennan virhemarginaali on suuruusluokkaa ±5 %.

Lahden päästöistä 2013 45 % liittyi rakennusten lämmitykseen sekä teollisuuden ja
maatalouden tarvitseman lämmön tuotantoon. Kiinteistön lämmitystarpeesta katettiin
83 % kaukolämmöllä, jonka tuotannosta syntyi 33 % alueen päästöistä. Kivihiilen
käyttö kaukolämmön tuotannossa on vähentynyt ja laskennallinen kaukolämmön
päästökerroin onkin supistunut 1990 ja 2013 välillä 12 %.

Tie- ja raideliikenteen päästöt olivat 22 % kokonaispäästöistä. Vuonna 2013
kaupungin rajojen sisällä tapahtuneen liikenteen päästöt olivat 10 % suuremmat kuin
vertailuvuonna 1990. VTT:n mallin perusteella liikennesuoritteen määrä oli kasvanut
samalla aikavälillä Lahdessa yli 50 %. Päästöjen kasvua on jarruttanut autokannan
uusiutuminen ja polttoainetehokkuuden parantuminen. Ajoneuvomäärän jatkuva
kasvu ja lisääntyvä auton käyttö syövät energiatehokkuuden paranemisesta saatavaa
hyötyä.

Eniten päästöjä aiheuttava kulutussektori on kotitaloudet. Vaikka kotitalouksien
asukaskohtaiset päästöt vähenivät 12 % vuodesta 1990, kotitaloussektorin

päästöosuus kasvoi samana aikana kaksi prosenttia. Kotitalouksissa on koko ajan
enemmän sähkölaitteita käytössä ja sähköä käytetään enemmän lämmitykseen.
Kotitalouksien osuus on kasvanut, koska Lahden elinkeinorakenne on 1990-lähtien
muuttunut voimakkaasti. Lahti on muuttunut teollisuuspaikkakunnasta palveluiden
keskittymäksi, mikä näkyy myös yksityisten palvelujen khk-päästökehityksessä.
Lahden kaupunkikonsernin oman toiminnan laskennalliset päästöt ovat vähentyneet
19 %. Kaupungin osuus kokonaispäästöistä oli vajaat 4 %.

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa energiankulutukseen ja päästöihin. Koko maan
kasvihuonekaasupäästöistä rakennukset aiheuttavat 32 %, liikenne 19 % ja
rakentaminen 6 % (Vehviläinen ym. 2010). Merkittävimmät päästöt vuonna 2007
syntyivät liikenteessä kuluneesta polttoaineesta sekä rakennuksissa käytetystä
sähköstä ja lämmöstä. Vaikka uusien alueiden rakentaminen lisää aina päästöjä,
energiatehokkuuden parantuminen ja ominaispäästöjen pieneneminen voi yleisesti
kompensoida uuden rakentamisen ja väestönkasvun aiheuttamia päästöjä. Nykyinen
päästöjä aiheuttava yhdyskuntarakenne tiivistyy, energian tuotanto ja kulutus
muuttuvat ja päästöjä syntyy vähemmän. Investoinnit sähkön ja lämmön
yhteistuotantoon leikkaavat merkittävästi CO2-päästöjä. Kaukolämpöä tuotetaan
tulevaisuudessa Lahdessa yhä enemmän biomassalla, joka kivihiileen tai muihin
fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna auttaa merkittävästi vähentämään päästöjä.
Uusien ja perusparannettavien rakennusten energiatehokkuus paranee seuraavan 10
vuoden aikana merkittävästi. Henkilöautoliikenteen autokohtaiset päästöt ovat
pudonneet ensirekisteröityjen autojen osalta noin 26 % vuosien 2006 ja 2013 välillä
(Trafi 2015), mutta Suomen autokanta uudistuu erittäin hitaasti (Rauma 2014).

Yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi -raportti 2015

Yleiskaavan ilmastovaikutukset
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Kaupungistuminen asettaa haasteita luonnonympäristön
monimuotoisuudelle ja ekosysteemipalveluille. Lahti on kuitenkin
luonnonläheinen kaupunki. Rakentamattomat alueet ja rakennettujen
alueiden kaupunkiluonto tuottavat kaupungin tarvitsemia
ekosysteemipalveluita; virkistysmahdollisuuksia, puhdasta ilmaa ja vettä.
Lahden viheralueet ovat monimuotoisia ja muodostavat toimivan ekologisen
verkoston.

Yleiskaavan tavoitteet (KV 16.12.2013 §143)

1.7 Tiivistettäessä otetaan huomioon olemassa olevan kaupunkiympäristön,
maiseman ja luonnon  ominaispiirteet sekä suojelu- ja virkistysarvot.
1.8 Tiivistettäessä kaupunkirakennetta turvataan myös rakennettujen alueiden
ekosysteemipalveluiden tuotanto jättämällä riittävästi tilaa viheralueille,
kasvillisuudelle ja katupuille.
1.9 Pohjavesialueelle rakentamista vältetään.
1.10 Hulevesien hallinnan vaatimukset otetaan huomioon sekä
täydennysrakentamisessa että uusilla alueilla.
1.11 Eri toimintoja, kuten asumista, palveluita ja työpaikkoja, sijoitetaan
mahdollisimman lähelle toisiaan.
1.12 Selvitetään käyttötarkoituksen muutostarpeita rakennetuilla alueilla.
1.29 Tarkistetaan pohjavesialueiden rajauksia ja pohjaveden ottamoiden suoja-
alueita uusimman selvitystiedon perusteella.
 

Ekosysteemipalvelut
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Yhdyskuntarakenteen tiivistymisen ansiosta laajat yhtenäiset metsät ovat säilyneet.
Metsiä hoidetaan tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuvin menetelmin niin, että niiden
arvo hiilinieluna kasvaa. Pirstaleisemmat ja lajistoltaan suppeammat lähimetsät ovat
virkistyskäytössä. Alueen pääteiden ja junaradan viheralueita pilkkovaa vaikutusta on
vähennetty viherkäytävillä sekä vihersilloilla.

Rakennetuilla alueilla on istutettu ja säilytetty puustoa, erityisesti katupuita, sekä
lisätty monimuotoisuutta käyttämällä viherkerroinmenetelmää ja -mittareita.
Viherkattojen käyttö rakennuksissa on lisääntynyt.

Luonnon itseisarvon lisäksi Lahdessa on ymmärretty myös ekosysteemipalveluiden
taloudellinen merkitys. Terveyttä ja hyvinvointia luonnosta -teeman matkailusta on
syntynyt liiketoimintaa. Myös lähiruuan arvostus on nousussa niin harrastajien kuin
ammattimaisten tuottajien piirissä.
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Kaupunkihydrologia: Pohja-, pinta- ja hulevedet
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Kaupunkihydrologia: Pohja-, pinta- ja hulevedet

Lahdesta otetaan edelleen runsaasti hyvälaatuista pohjavettä, josta kaupunki on tullut
kansainvälisestikin tunnetuksi. Kaupungistumisen seurauksena pohjavesien
nuhraantuminen on lisääntynyt, kun uudisrakentaminen peittää jatkuvasti uusia
alueita. Pohjaveden muodostumisalueilla ei ole sallittu sellaista teollista toimintaa tai
varastointia, joka voisi vaarantaa pohjaveden laadun. Myös asuinalueilla pohjaveden
laatuun ja muodostumiseen on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota.

Riittävä pohjaveden saanti turvataan tulevaisuudessa myös Renkomäen sorakuopan
alueella siten, että alue voidaan ottaa asteittain virkistyskäyttöön maa-aineksen oton
päätyttyä. Valtatie 12:n raskaan liikenteen haittavaikutukset Salpausselän pohjaveden
muodostumisalueeseen ovat vähentyneet, kun eteläinen kehätie on valmistunut.

Ilmastonmuutokseen on sopeuduttu selvittämällä tulva-alueet ja jättämällä ne
rakentamatta. Valuma-alueille on tehty hulevesien hallintasuunnitelmat
yleiskaavamittakaavassa. Hulevedet käsitellään valuma-alueittain luonnollisin
menetelmin lähellä niiden syntypaikkaa imeyttäen tai viivyttäen. Hulevedet ovat osa
kaupunkiluontoa. Hulevesikosteikkoja ja -painanteita on suunniteltu ja rakennettu
viheralueiden maisemaa ja katumiljöötä rikastuttaviksi aiheiksi.

Niin omakotitalojen kuin taloyhtiöidenkin piha-alueille on rakennettu viihtyisiä
sadevesipuutarhoja, jotka imeyttävät sadevesiä. Uusille asuinalueille suunnitellaan
aina mahdollisimman luonnonmukaiset hulevesien käsittelyjärjestelmät.

Uusille katualueille on varattu tilaa luonnonmukaiseen hulevesien käsittelyyn niin, että
kaduilta ja pinnoitetuilta alueilta ei huuhtoudu likaista vettä luonnonvesistöihin.
Tämän ansiosta Lahden pienvesistöjen veden laatu on parantunut ja kaupunkitulviin
on varauduttu.

Lahdessa toimii eri kokoisia yrityksiä, joille puhtaan pohjaveden saanti on olennainen
sijaintietu. Kaupunki ja yritykset suojelevat yhteistyössä pohjavettä ja turvaavat
pohjavesivarantojen uudistumisen.

 

Vettä on kaikkialla ennen kuin se valuu jonnekin. - Herbert
Dreiseitl
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Yleiskaavan lähestymistapa luonnonympäristöön on ihmiskeskeinen, koska kaupunki
on ensisijaisesti ihmisten elinympäristö. Terve, tasapainoinen ja monimuotoinen
luonto on kuitenkin myös ihmiselle välttämätön. Ekosysteemi ja sen sisältämän
luonnon monimuotoisuuden tuottamat hyödyt kuten ravinto, raaka-aineet, puhdas vesi
ja ilma luovat pohjan kaikelle ihmisen toiminnalle. Näitä hyötyjä kutsutaan
ekosysteemipalveluiksi.

Ihmisen luonnosta saamat aineelliset ja aineettomat hyödyt ovat ihmiselle
korvaamattomia.Ilman ekosysteemipalveluja emme pysy hengissä. Luonnonvaroista
saamme myös toimeentulomme, vaikkakin nykyään useimmiten välillisesti.
Ekosysteemipalvelut jaetaan kolmeen luokkaan: tuotantopalveluihin, sääteleviin ja
kulttuurisiin palveluihin.

Lahden kannalta tärkeimmät ekosysteemipalvelut ovat:

puhdas ilma
puhdas juomavesi
ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet

Näitä ekosysteemipalveluja tarjoavat Lahdessa:

maaperä
vesistöt
metsät

 

Mitä ovat ekosysteemipalvelut?
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Näiden tärkeimpien ekosysteemipalvelujen laatu tulee turvata myös tiivistyvässä ja
kasvavassa kaupungissa. Tällöin voidaan puhua kaupungin eheytymisestä. Lahden
kaupunki on pitkälti rakentunut pohjavesialueen päälle, jonka vuoksi veden kiertoon
liittyviä ekosysteemipalveluita ei voi ulkoistaa kaupunkialueelta.

Kaupunkihydrologia eli veden luonnonmukainen kiertokulku kaupunkimaisessa
ympäristössä tulee turvata. Maaperän pinnoittaminen vettä läpäisemättömillä
materiaaleilla ehkäisee pintavesien imeytymistä maaperään, mikä saa aikaan
hulevettä sateella. Pohjavettä muodostuu vain vähän tiiviisti rakennetussa
kaupungissa. Kaupungin pohjavedenottamoilta saadaan laadultaan hyvää vettä.
Paikoin pohjaveden laatu on kuitenkin heikentynyt ihmisen toiminnan seurauksena.
Lahden pohjaveden laatua heikentävät katujen ja teiden suolaus, liuotinaineet ja
aiemmin käytössä olleet torjunta-aineet, bensiinin lisäaineet sekä maa-ainesten otto.

Kaupunkirakennetta tiivistettäessä huomioidaan hulevesien hallinta Lahden
hulevesiohjelman (2011) mukaisesti. Enisisijaisena tavoitteena on imeyttää sadevedet
maahan niin, että hulevettä ei synny. Yleiskaavaa varten on selvitetty vesistöjen
valuma-alueet ja tulva-alueet. Tulva-alueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle ja
valuma-alueet on kirjattu vesialueiden (W) aluekuvauksiin ja suunnitteluohjeisiin.

Järvien ja jokien vapaat rantavyöhykkeet on varattu viheralueiksi. Jatkossa
varaudutaan laajemmin myös rankkasateiden aiheuttamiin kaupunkitulviin.

Laajat metsäiset viheralueet tuottavat monipuolisesti ekosysteemipalveluja. Vanhoihin
metsiin on sitoutunut paljon ilmakehän hiiltä. Lahden kaupungin omistaman metsän
arvo hiilinieluna on arvioitu noin 3,3 miljoonaan euroon. Myös metsän läpäisevä
maaperä puhdistaa sadevettä ja muodostaa pohjavettä. Nämä biologiset toiminnot
ovat avainasemassa, kun Lahden kaupunki pyrkii lieventämään ilmastonmuutosta ja
vähentämään sen kielteisiä vaikutuksia. Metsät myös sitovat ilman pienhiukkasia ja
muita epäpuhtauksia. On arvioitu, että kaupunkiympäristössä tämä
ekosysteemipalvelu on jopa tärkeämpi kuin metsien hiilinieluvaikutus. Lahden
kaupungin metsillä on arvoa luonnon monimuotoisuuden kannalta ja jatkossa
enenevästi myös vanhojen metsien lajien suojelun näkökulmasta.

 

Ekosysteemipalveluja koskevia yleiskaavamerkintöjä ja -määräyksiä
Pohjavettä ja sen suojelua koskevat merkinnät ja määräykset

Salpausselkä. Elinvoimaisen ympäristökaupungin perusta. Maankäytön
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon reunamuodostuman
merkitys maiseman, geologian, pohjaveden, luonnonympäristön, ilmaston,
kulttuurihistorian ja virkistyksen kannalta.

pv: Luokitellun pohjavesialueen raja. Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan
vedenhankinnan kannalta tärkeät alueet. Asemakaavoitettavalla alueella tai
rakennuspaikalla tulee selvittää pohjaveden taso. Suojaetäisyyden pohjaveden
pintaan tulee olla riittävä maaperän laatu ja maankäyttö huomioon ottaen.
Kiinteistöjen viemäröinti ja jätehuolto tulee järjestää siten, että jäteveden
imeytyminen vettä läpäisevään maaperään ja pohjaveteen ei ole mahdollista.
Pohjavesialuetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on kuultava kunnallista
ympäristönsuojeluviranomaista.

pvm: Pohjaveden muodostumisalueen raja. Merkinnällä osoitetaan
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ne pohjavesialueiden osat, joilla on erityistä merkitystä pohjaveden
muodostumisen kannalta. Yhdyskuntarakenteen laajentamista luonnonmukaisille
asemakaavoittamattomille alueille vältetään. Pohjaveden suojelemiseksi alueella
on erityisesti kielletty sellaisen uuden laitoksen perustaminen, joka käyttää tai
varastoi pohjaveden pilaantumista aiheuttavia kemikaaleja tai polttoaineita. Maa-
ainesten ottoa tulee välttää. Muiden maa-ainesten kuin puhtaan soran tai hiekan
varastointi on kielletty. Puhtaat hulevedet kuten kattovedet ja pientaloalueiden
pihavedet imeytetään maaperään mahdollisimman lähellä syntypaikkaa.
Asuinalueilla suositaan vettä läpäiseviä pinnoitteita. Likaiset hulevedet
johdetaan sade- tai jätevesiviemäriin. Pohjaveden muodostumisaluetta
koskevista maankäyttösuunnitelmista on kuultava kunnallista
ympäristönsuojeluviranomaista.

pvs: Pohjavedenottamon lähisuoja-alueen raja. Merkinnällä osoitetaan
pohjaveden laadun kannalta erityisen herkät alueet vedenottamoiden
läheisyydessä. Pohjaveden suojelemiseksi alueella on kielletty asutuksen ja
tuotantotoimintojen laajentaminen, maa-ainesten otto ja maantäyttö sekä muu
toiminta, josta voi aiheuttua pohjaveden likaantumista tai joka on kielletty myös
pohjaveden muodostumisalueella. Pohjavedenottamon lähisuoja-aluetta
koskevista maankäyttösuunnitelmista on kuultava kunnallista
ympäristönsuojeluviranomaista.

TY: Elinkeinoelämän alue. Alue varataan yrityksille ja työpaikoille, joille
pohjaveden suojelu ei aseta erityisiä vaatimuksia.
- Merkinnällä on osoitettu pohjaveden muodostumisalueella olevat
elinkeinoelämän alueet.

Pohjaveden muodostumisalueella oleville asuinalueille (A) on annettu
aluekohtainen suunnitteluohje: Pohjaveden muodostumisalueella (pvm)
hulevedet imeytetään tontilla. Korkeintaan 10 % tontin rakentamattomasta pinta-
alasta saa päällystää vettä läpäisemättömillä materiaaleilla. Kellarin rakentamista
tulee välttää.

Nykyiset asuinalueet, joista ainakin osa on pohjaveden muodostumisalueilla: A-
1–A-8, A-15, A-17, A-25, A-26, A-34–A-36.

Nykyiset, pohjaveden muodostumisalueella laajenevat asuinalueet: A-13, A-15-A-
17, A-25, A-34.

Kokonaan uudet asuinalueet, joista ainakin osa on pohjaveden
muodostumisalueella: A-11, A-38.

Pohjavesialuetta on 34,9 % kaupungin pinta-alasta. Kolmannes
pohjavesialueesta on asemakaavoitettu. Pohjaveden muodostumisaluetta on
17,6 % kaupungin pinta-alasta. Osa pohjavesialueista sijaitsee vesialueilla.
 

 

Yleiskaavassa metsiä koskevat merkinnät ja määräykset
SL: Luonnonsuojelualue. Alue on suojeltu tai tarkoitettu suojeltavaksi
luonnonsuojelulain (tai maankäyttö- ja rakennuslain) nojalla. Alueella ei saa
ryhtyä toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa suojeluarvot.

VR: Retkeily- ja ulkoilualue. Merkinnällä osoitetaan kaupunkirakennetta jakavat
luonnontilaiset viheralueet. Maiseman ja luonnonympäristön ominaispiirteitä
vaalitaan, jotta luonnon monimuotoisuus ja alueen erityisasema
ekosysteemipalveluja tuottavana laajana viheralueena säilyvät. Alueella on
voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus ja MRL 43.2 §:n mukainen
rakentamisrajoitus.

VL: Lähivirkistysalue. Merkinnällä osoitetaan rakennettujen alueiden
läheisyydessä sijaitsevat luonnonmukaiset viheralueet ja laajat rakennetut
puistot, jotka on tarkoitettu ulkoiluun, virkistykseen ja luonnon kokemiseen.
Maiseman ja luonnonympäristön ominaispiirteitä tulee vaalia hoidettaessa
metsää ja rakennettaessa virkistysalueita ja -reittejä. Virkistysreitit tulee
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liittää toisiinsa ja kevyen liikenteen verkostoon. Alueella on voimassa MRL 128
§:n mukainen toimenpiderajoitus ja MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

VU: Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Merkinnällä osoitetaan alueellisesti ja
seudullisesti tärkeät urheilu- ja virkistyspalvelut. Rakennetun ympäristön tulee
liittyä hienovaraisesti ympäröivään maisemaan ja luontoon.

M: Maa- ja metsätalousalue. Alue pidetään maisemalliset

arvot turvaavassa käytössä. Alueella ei saa suorittaa yli hehtaarin suuruisia
avohakkuita ilman MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa. Peltoa ei saa
metsittää ilman maisemallisten vaikutusten arviointia. Maa- ja metsätalousalueilla
tulee vaalia maiseman ja luonnonympäristön ominaispiirteitä.

Kaupunkimetsiä on myös asuinalueilla (A), joilla olevat luonnonympäristön ja
maiseman arvot on otettu huomioon aluekuvauksissa ja suunnitteluohjeissa.
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Vaikutusten arvioinnissa ekosysteemipalvelut on jaettu kolmeen luokkaan: 1)
tuotantopalvelut, 2) säätelevät palvelut ja 3) kulttuuriset palvelut.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee arvioida yleiskaavan vaikutukset (MRA 1§):
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon,
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin,
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen,
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Lahden yleiskaavassa 2025 on näiden lisäksi otettu ekosysteemipalveluiden
näkökulma vaikutusten arviointiin. Ekosysteemit ja niiden tuottamat palvelut ovat niin
tärkeitä ihmisen olemassaololle ja kaikelle toiminnalle, että lopulta kaikki edellä
luetellut vaikutukset kytkeytyvät ekosysteemiin ja sen kykyyn tuottaa palveluja.

Vaikutukset ekosysteemin tuotantopalveluihin
Pohjavesi

Vaikutusalue on laajempi kuin Lahti, jopa koko Etelä-Suomi. Yleiskaavaluonnoksessa
esitetty maankäyttö saattaa aiheuttaa pohjaveden likaantumista erityisesti
Salpausselän itäpään elinkeinoelämän alueilla. Vaikutus on otettu huomioon
yleiskaavaehdotuksessa TY-merkinnällä ja pohjavettä koskevilla määräyksillä.

Raaka-aineet

Puun tuotanto vähenee uusilla, rakentamiseen osoitetuilla alueilla, jotka ovat nykyisin
metsäisiä.

Vaikutukset ekosysteemin sääteleviin palveluihin
Hulevedet

Nykyisillä alueilla yleiskaavaratkaisuilla ei ole merkittävää vaikutusta, hulevesien
luonnonmukaista käsittelyä on vaikea järjestää jo rakennetuissa ympäristöissä. Uusilla
alueilla hulevesien käsittely voidaan järjestää luonnonmukaisin menetelmin.
Renkomäen savisilla alueilla hulevesien imeyttäminen on haasteellista ja
Porvoonjokeen voi huuhtoutua hienoainesta ja likaista vettä. Hulevedet tulee käsitellä
ennen jokeen ohjaamista. Hulevettä koskevat merkinnät, määräykset ja
suunnitteluohjeet ovat täsmentyneet vaikutusten arvioinnin tuloksena.

Ilma ja ilmasto

Lahden kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vähentyvät 26 % ja asukaskohtaiset
päästöt pienenevät 40 % vuoden 1990 tasosta. Yleiskaavan sisältämän uuden
rakentamisen ja asukaslisäyksen aiheuttamien päästöjen osuus on noin 9 % vuoden
2025 arvioiduista kokonaispäästöistä.

Yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi -raportti

Kasvihuonekaasujen nieluina ja varastoina toimivat metsät vähenevät uusilla,
rakentamiseen osoitetuilla nykyisin metsäisillä alueilla. Hiilinieluja muodostuu
kuitenkin myös rakentuville alueille viherrakentamisen myötä, vaikka niiden
nieluvaikutus onkin pienempi kuin metsäisillä alueilla.

Renkomäen uudet asuinalueet ovat alavia ja kasvillisuudella on merkitys asumiseen
suotuisan pienilmaston kannalta.

Vaikutukset ekosysteemin kulttuurisiin palveluihin

Yleiskaavan vaikutukset ekosysteemipalveluihin
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Vaikutukset ekosysteemin kulttuurisiin palveluihin
Virkistysalueverkosto ja ekologiset yhteydet

Viheralueet muodostavat melko yhtenäisen virkistysalueverkoston. Viheralueet
tarjoavat luontoelämyksiä, hiljaisuutta ja luonnonrauhaa, ovat tiedon ja oppimisen
lähteitä, puhdistavat ilmaa ja sitovat hiilidioksidia, suodattavat pohjavettä ja
puhdistavat hulevesiä. Viheralueiden multifunktionaalinen merkitys on tuotu esiin
aluekohtaisissa suunnitteluohjeissa. Viheralueohjelmassa (2013 ) on esitetty
yleiskaavaan perustuvat viheralueiden hoito- ja kehittämistavoitteet. Herkimmillä ja
arvokkaimmilla luontoalueilla väestönkasvun myötä kasvava virkistyspaine voi
vaikuttaa kielteisesti. Ihmiset kuluttavat polkuja ja niiden ympäristöä luonnossa
liikkuessaan; lajisto köyhtyy ja luonnon monimuotoisuus vähenee. Toisaalta
luonnontilaisen ympäristön tilalle saadaan kaupunkimaisia viheralueita, joiden
virkistysarvo voi jopa olla aiempaa suurempi.

Siirtolapuutarhat ja viljelypalstat

Palstaviljelyalueet ja siirtolapuutarhat tarjoavat kaupunkilaisille mahdollisuuden
virkistykseen ja pienimuotoiseen lähiruuan tuotantoon. Siirtolapuutarhat ovat hyvä
esimerkki siitä, miten ihminen voi toiminnallaan rikastuttaa kaupunkiympäristöä ja
monipuolistaa kaupunkiluontoa. Yleiskaavaehdotukseen on merkitty uusi
siirtolapuutarha-alue, jolla suositaan luonnonmukaista viljelyä.

Luonnonrauha-alueet

Yleiskaavan tavoitevuoteen 2025 mennessä supistuvat luonnonrauha-alueet
Renkomäessä ja Karistossa. Tavoitevuoden jälkeen luonnonrauha-alueet

pienenevät Jokimaalla, Ämmälässä ja Kunnaksessa. Vaikka Lahti kaupungistuu ja
varsinaiset luonnonrauha-alueet supistuvat, rauhaa ja hiljaisuutta voi löytyä
kaupunkiympäristöstäkin. Kasvavassa kaupungissa voidaan luoda kaupunkilaisille
uusia rauhallisia ja hiljaisia mielipaikkoja ja esimerkiksi liikenteen aiheuttamaa häiriötä
voidaan torjua monin eri keinoin jo suunnitteluvaiheessa.

Ympäristön esteettiset arvot

Valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiden rakennettujen
ympäristöjen ominaispiirteet säilyvät. Muinaismuistoalueet (SM) ovat usein myös
kauniita ympäristöjä ja niiden säilyminen on turvattu. Tunnetut muinaismuistokohteet
on myös merkitty kartalle, jotta ne tulevat otetuiksi huomioon asemakaavoituksessa ja
rakentamisessa. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat
kulttuurimaisemat on niin ikään osoitettu yleiskaavassa (MA). Maiseman avoimena
pysymisen kannalta parempi merkintä olisi maa- ja metsätalousalue (M), koska se
turvaa paremmin alueen pysymisen viljeltynä. Peltoja koskevat merkinnät ja
määräykset otetaan uudelleen käsittelyyn 2013 alkavassa yleiskaavaprosessissa.

Elinkeinoelämän ja kaupan alueille tuleva suuren mittakaavan rakentaminen ja
kaupallinen viestintä voivat rumentaa kaupunkikuvaa. Pääteiden varsilla olevilla
elinkeinoelämän (T, TY) ja kaupan (P, Pkm) alueilla tulee kiinnittää huomiota
ympäristön viihtyisyyteen niin autoilijan, pyöräilijän kuin jalankulkijankin
näkökulmasta. Kaikkiin maankäyttöluokkiin on lisätty edellisen kaltaiset elinympäristön
esteettistä laatua edistävät nk. Apoli-määräykset.
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Yleiskaavan luonnosvaiheessa 2014 esitettiin kolme maankäytön vaihtoehtoa
Renkomäessä maa-aineksen ottoalueella toimivan betonituotetehtaalle. Vaihtoehdot
ja niiden vaikutusten arviointi on esitetty tässä luvussa. Yleiskaavaehdotukseen on
valittu vaikutusten arvioinnin perusteella vaihtoehto kolme.

VE 1: Virkistysalue
Vaihtoehdon 1 kuvaus

Voimassa olevan Lahden yleiskaavan 2025 mukainen

maa-aineksen oton päätyttyä koko alue maisemoidaan virkistyskäyttöön.

Orimattilankadun varressa on asumisen aluetta (A) ja täydennysrakentaminen on
mahdollista, mikäli liittymiä kadulle voidaan järjestää.

Vaihtoehdon 1 vaikutukset

Vaikutukset pohjaveteen ovat myönteiset, kun myös betonitehtaan alue saa
kasvillisuuspeitteen ja betonituotetehtaan toiminta poistuu.

Vaikutukset virkistykseen ovat myönteiset, kun VR-1 ulkoilu- ja retkeilyalue voi laajentua
koko alueelle.

Vaikutukset maisemaan ovat myönteiset, kun sorakuopan maisemoinnin myötä
maisemavaurio ajan saatossa pienenee / korjautuu.

Liikenteelliset vaikutukset lähialueen asumiselle ovat myönteiset raskaan liikenteen
poistuessa alueelta kokonaan.

Melua aiheuttavat toiminnot poistuvat

Renkomäen maankäytön vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
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Työpaikkojen määrä vähenee.

Betonituotetehtaan sulkeminen vaikuttaa kielteisesti rakennusmateriaaliteollisuuteen
kaupunkiseudulla.

VE 2: Virkistysalue + elinkeinoelämän alue
Vaihtoehdon 2 kuvaus

Maa-aineksen oton päätyttyä alue maisemoidaan virkistyskäyttöön muilta osin kuin
betonitehtaan alueelta.

Betonitehdas voi jatkaa toimintaansa ja maa-aines tuodaan muualta.

Maa-aines ajetaan nykyisen betonituotetehtaan liittymän kautta

Vaihtoehdon 2 vaikutukset

Vaikutukset pohjaveteen ovat myönteiset, mutteivät yhtä myönteiset kuin vaihtoehdossa

1. Pohjavesialueelle jää edelleen betonitehtaan toimintaa ja sen aiheuttamaa raskasta
liikennettä.

Vaikutukset virkistykseen ovat myönteiset, mutteivät yhtä hyvät kuin vaihtoehdon 1.
Betonitehtaan alueen vaikutus virkistykseen voidaan arvioida sinänsä pieneksi; raskaalla
liikenteellä voi olla vähäinen vaikutus virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisemaan ovat myönteiset. Maa-aineksen ottoalue voidaan maisemoida
eikä betonitehdas näy kaukomaisemassa.

Liikenteelliset vaikutukset lähialueen asumiselle ovat kielteisemmät kuin vaihtehdon 1.
Betonitehtaan raskas liikenne ei poistu Orimattilankadulta. Betonituotetehtaan aiheuttama
liikenne on kuitenkin vain noin 5-10% nykyisestä maa-aineksen oton aiheuttamasta
liikennemäärästä.

Vaikuttaa myönteisesti rakennusmateriaaliteollisuuteen Lahden talousalueella.

Vaikutus työllisyyteen on myönteinen.

VE 3: Virkistysalue + asuinalue
Vaihtoehdon 3 kuvaus

Maa-aineksen oton päätyttyä alue maisemoidaan virkistyskäyttöön muilta osin kuin
betonitehtaan alueelta

Betonitehtaan alue osoitetaan asumisen alueeksi (A-17), jolle mahtuu arviolta 10-14
asuntoa.

Asumisen alue (A-17) mahdollistaa muitakin toimintoja kuin asumisen, mutta niistä ei
saa olla haittaa asumiselle. Vaihtoehto siis mahdollistaa betonituotetehtaan toiminnan
jatkumisen.
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 Vaihtoehdon 3 vaikutukset

Vaikutukset pohjaveteen ja virkistykseen ovat myönteisemmät kuin vaihtehdossa 2 (ei
raskasta liikennettä tilanteessa, jossa betonituotetehtaan toiminta lakkaa ja alue muuttuu
asumiseen), mutteivät yhtä myönteiset kuin vaihtoehdossa 1, jossa koko alue on osoitettu
viheralueeksi.

Toiminta sinänsä ei häirinne merkittävästi virkistystä. Uudet asukkaat (arviolta 10-14
asuntoa) aiheuttavat jonkin verran lisäpainetta virkistysalueelle.

Vaikutukset maisemaan ovat samat kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2.

Liikenteelliset vaikutukset ovat myönteisemmät kuin vaihtoehdossa 2, koska asumisen
alue (A-17) ei aiheuta raskasta liikennettä.

Asuinalueen tonttiliikennettä tulee jonkin verran, mutta Orimattilankadun
kokonaisliikennemäärissä vaikutus lienee vähäinen.

Vaikutukset työllisyyteen ja rakennusmateriaaliteollisuuteen ovat neutraalit niin kauan
kuin betonituotetehdas jatkaa toimintaansa.
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Keskusta on elinvoimainen; siellä asutaan, käydään työssä ja vietetään
vapaa-aikaa shoppaillen ja ravintoloissa tai kahviloissa seurustellen.
Keskustan kehä ja kävelypainotteinen alue on toteutettu. Keskustan kehän
sisäpuolelle jäävässä ydinkeskustassa on maakunnan keskuksen tasoiset
palvelut: erikoisliikkeitä, kahviloita ja ravintoloita, tori ja kauppahalli,
monipuoliset julkiset palvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä hyvin hoidetut
puistot. Keskustan asukasmäärä on myös kasvanut ja siellä on elämää läpi
vuorokauden. Lahti on oikea kaupunki.

 

2.1 Keskustaa kehitetään kaupunkielämän sydämenä. Monipuolinen
kaupunkielämä ja palvelut keskustassa edellyttävät, että siellä asutaan ja siellä
on elämää vuorokauden kaikkina aikoina. 
2.2 Osoitetaan keskustan läheisyyteen kaupunkimaista pientaloasumista.
2.3 Keskustaan rakennetaan lisää asuntoja. 
2.4 Parannetaan keskustan saavutettavuutta.
2.5 Parannetaan keskustan sisäisiä liikenneyhteyksiä ja esteettömyyttä.
2.6 Keskustan alueelle muodostetaan yhtenäinen kävelyalue.
2.7 Luodaan edellytyksiä uusien vetovoimaisten kaupallisten palveluiden
syntymiselle keskustan alueelle.
2.8 Luodaan keskustaan kohtaamisen mahdollisuuksia.
2.9 Kaupunkiympäristön ominaispiirteet säilytetään ja ympäristön laatuun

kiinnitetään erityistä huomiota keskustan alueella.
2.10 Yleiskaavaehdotuksesta keväällä 2012 saatujen lausuntojen perusteella
kehitettäviä teemoja Lahden keskustassa ovat mm. keskustan saavutettavuus,
huoltoliikenteen toimivuus, liikenneturvallisuus ja esteettömyys.
2.11 Kävelyaluetta täsmennetään teemakartalla ja ydinkeskustan (C-1)
suunnitteluohjeessa päivittyneiden keskustaa koskevien suunnitelmien
johdosta.  
 

Keskusta-alue on laajentunut, keskustan ja Vesijärven välille on muodostunut
kaupunkitilallisesti ja toiminnallisesti rikas akseli, joka parantaa Lahden imagoa ja jolla
on matkailullista merkitystä. Kävely-yhteys Aleksanterinkadulta Ranta-Kartanoon
kulkee uudelleen muotoillun, viihtyisämmän Paasikivenaukion kautta, jossa
autoliikenne on rajattu selvästi. Kaupallinen painopiste on keskustakehän sisäpuolella
ja matkakeskuksen läheisyydessä. Ydinkeskustassa sijaitsevat tavaratalot,
ostoskeskukset ja hypermarketit samoin kuin isot viihdekeskukset.

Keskustan ja Vesijärven sataman välistä kävely-yhteyttä on vahvistettu kehittämällä
matkailun kävelyreitti. Vesijärvenkatua pitkin liikennöi myös tiheällä vuorovälillä
Satamabussi, joka yhdistää matkakeskuksen, ydinkeskustan ja sataman. Kuskiton
bussi on uusimman joukkoliikenneteknologian näyteikkuna ja erottuu muista
joukkoliikennevälineistä.

Lahden keskustan yhteys luontoon on ainutlaatuinen. Yhteys ydinkeskustasta
Salpausselän ulkoilualueille on palautettu rakentamalla näyttävästi muotoiltu puusilta
Hollolankadun yli Radiomäeltä urheilukeskukseen päin. Lähellä keskustaa olevien
viheralueiden matkailullinen arvo on hyödynnetty suunnittelemalla ja opastamalla
uusia kävely- ja maastopyöräilyreittejä. Vesijärven virkistyskäyttöä sekä kesällä että
talvella on markkinoitu aktiivisesti. 

Lahden keskusta
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Kaupunki, yksityiset rakentajat ja kiinteistöjen omistajat ovat noudattaneet Lahden
arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa erityisen tarkasti ydinkeskustan alueella, mikä on
parantanut koko kaupungin imagoa ja vetovoimaisuutta.

Keskustan katu- ja aukiotiloissa on houkuttelevia oleskelupaikkoja, joissa
viihtymisestä ei tarvitse maksaa. Kävelyalueella on myös viihtyisiä kahviloita ja
ravintoloita, jotka levittäytyvät kesäisin kadulle. Eri puolilla keskustaa on säännöllisesti
erilaisia kaupunkitapahtumia. Terasseille on muotoilukilpailussa suunniteltu yhteiset
periaatteet ja taide on luonteva osa rakennusten ja katutilan suunnittelua. Keskusta
on koko kaupungin olohuone, joka elää jokaisena viikonpäivänä ja kaikkina
vuodenaikoina.

Keskustan kävelypainotteisille alueille on kehitetty kaupunkimaisen pihakadun
lahtelainen malli. Kävelijät, pyöräilijät ja autoilijat ovat näillä kaduilla tasavertaisessa
asemassa. Autoliikenteen siirtyminen pääväylille on vähentänyt liikenteen päästöjä ja
melua ja parantanut liikenneturvallisuutta. Rautatienkatua on kehitetty
kävelypainotteisena katuna ja Aleksanterinkadun autoliikennettä on rauhoitettu.

Kävelyn ja pyöräilyn osuuden lisäännyttyä keskustan pääväylien autoliikennemäärät
ovat vähentyneet. Katutilaa on voitu osoittaa autoliikenteestä erotetuiksi
pyöräkaistoiksi ja tilaa on jäänyt vielä uusille kadunvarren pysäköintipaikoille, jotka
palvelevat erityisesti kotipalveluiden tarjoajia, kimppa-autojen käyttäjiä ja muita
erityisryhmiä. Uudet liikennejärjestelyt ovat myös mahdollistaneet uusien
kaupunkimaisten viheryhteyksien ja hulevesikanavien toteuttamisen keskustaan.
Kaupunkiluonnon monimuotoisuus on lisääntynyt ja ympäristökaupunki-imago
vahvistunut.

Keskustan huoltoliikennettä on kehitetty toimivammaksi siten, että keskusta on
edelleen houkutteleva liikepaikka. Samalla huoltoliikennettä on sovitettu yhteen
kävelijöiden turvallisuuden ja viihtyisyyden kanssa. Huoltoajo on kävelypainotteisilla
alueilla aamupäivisin ja keskustaan ajavat lähinnä pienet jakeluautot.
Huoltoliikenteelle on osoitettu selviä, turvallisia purku- ja lastauspaikkoja.

Keskustan saavutettavuus on parantunut kaikilla kulkumuodoilla. Matkakeskuksen
rakentamisen jälkeen keskusta on paremmin saavutettavissa pääkaupunkiseudulta ja

koko Päijät-Hämeestä seudullisella joukkoliikenteellä. Matkakeskus mahdollistaa
sujuvan ja esteettömän siirtymisen kulkumuodosta toiseen. Keskustan laajeneminen
radan eteläpuolelle on tuonut matkakeskuksen läheisyyteen uusia asukkaita,
työpaikkoja ja palveluja. Uusi palvelukeskittymä yhdistää radan eri puolilla olevia
kaupunginosia.

Keskustasuunnitelman mukaisten liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen rakentamisen
myötä keskustaan pääsee helpommin autolla, mutta samalla jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden asema aivan ydinkeskustassa on vahvistunut. Joukkoliikenne yhdistää
toisiinsa tärkeimmät julkiset palvelut, keskustan itä- ja länsiosat sekä ylittää harjun.
Keskustaan pääsee aiempaa sujuvammin kaupunginosista myös pyörällä viihtyisiksi ja
turvallisiksi kehitettyjä pyöräilyn pääreittejä pitkin. Myös keskustan läpi pääsee
pyöräilemään sujuvasti, helposti hahmottuvia ja yhtenäisiä pyöräilypainotteisia reittejä
pitkin.

Keskustaan saavutaan Lahden seudulta junalla tai bussilla. Kaikki Lahden sisäinen
joukkoliikenne kulkee Vesijärven ja Aleksanterinkadun kulmauksessa sijaitsevan
vaihtopysäkin ja matkakeskuksen kautta. Vesijärvenkadusta on muodostunut
keskustan pääjoukkoliikennereitti. Autolla keskustaan tulevat pysäköivät keskustan
kehällä oleviin pysäköintilaitoksiin, toriparkkiin tai muihin pysäköintilaitoksiin.

Kävelijät ja pyöräilijät saavat nauttia entistä viihtyisämmästä keskustan
kävelyalueesta. Aleksanterinkatu on Vesijärvenkadulta Rauhankadulle kävely- ja
joukkoliikennepainotteinen katu, jolla on laadukkaat pinnoitteet ja istuskelupaikat,
AleksiBoksit, Lahden omat linja-autokatokset, roska-astiat ja pyörätelineet sekä
huolellisesti suunniteltu, houkutteleva valaistus ja paljon vihreää. Kesäisin
kävelyalueella on näyttäviä istutuksia, talvisin sinne toteutetaan jää- ja lumitaidetta.

Lahden keskustarakentamiselle ominaisia valopihoja on kunnostettu, katettu
lasikattein ja otettu monipuolisempaan käyttöön. Kaupunkilaisille on tullut uusia
viihtyisiä ja elämyksellisiä kävelyreittejä ja oleskelupaikkoja keskustan kortteleiden
sisään. Valopihoista on tullut kiinteä osa kävelypainotteista keskustaa.
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Keskustan toteutusohje

Matkailun kävelyreitti

Matkakeskuksesta Rautatienkatua ja Aleksanterinkatua Ranta-Kartanon kautta pääsee
Vesijärven satamaan matkailun kävelyreittiä pitkin. Reitti jatkuu edelleen Vesijärven
rantoja pitkin Niemen kautta Mukkulan kartanon matkailualueelle. Matkailun
kävelyreitin toinen haara johtaa matkakeskuksesta Rautatienkadun ja Harjukadun
kautta Urheilukeskukseen. Etelän suuntaan matkailun kävelyreittiä pitkin pääsee
Launeen vapaa-ajan keskuksen monipuolisten palveluiden alueelle. Reitti erottuu
katutilassa erityisesti muotoillun ilmeensä ansiosta. Keskustassa ja matkailureittien
varrella sijaitsevat hotellit tarjoavat monipuolisia majoituspalveluja.

Tornitalot

Paavolaan Kauppakadulle on rakennettu 15–20 kerroksen korkuisia asuintornitaloja,
joiden katutasossa ja alimmissa kerroksissa on liiketilaa. Tornitalojen lähiympäristöt
ovat erityisen huolellisesti suunniteltuja. Tornitalojen vaatima pysäköinti on järjestetty
erilliseen pysäköintitaloon tai maan alle. Tornitalon asukas saa nauttia tavallista
kerrostaloa paremmista talon yhteisistä tiloista, jotka on ollut mahdollista toteuttaa
suuren kerrosalan puitteissa.

Paavolan tornitaloselvitys osa 1, Paavolan tornitaloselvitys osa 2

Lahden keskustan radanvarsi

Radanvarsi ja asemanseutu Mytäjäisistä Upon alueelle on rakentumassa sijaintinsa
ansiosta tehokkaaksi yrityksiä ja työntekijöitä houkuttelevaksi alueeksi, jossa on
työpaikkojen lisäksi asumista, palveluja ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Alueesta
on muodostunut ympäristö- ja resurssitehokkaan rakentamisen sekä kestävien
liikenne- ja kaupunkiratkaisujen edelläkävijäalue: näyteikkuna houkuttelevaan ja
elinvoimaiseen ympäristökaupunkiin.

Liikennejärjestelyissä etusijan ovat saaneet kävely, pyöräily ja joukkoliikenne.
Nykyaikainen keskustan läheinen asuinrakentaminen on houkutellut uusia asukkaita
Lahteen. Uudet yritykset ovat sijoittuneet modernille, ekotehokkaalle ja viihtyisälle
alueelle, josta on hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle, maakuntaan ja eri puolille
Lahtea.
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Keskustatoimintojen alueella on monenlaisia toimintoja: asumista, palveluja,
työpaikkoja, kauppaa jne. Yleiskaavaehdotuksessa (Y-202) on osoitettu
keskustatoiminnoille (C) yhteensä 271 hehtaaria maata; 18 hehtaaria
enemmän kuin voimassa olevassa Lahden yleiskaavassa 2025 (Y-201).

Keskusta-alue on laajentuntut länteen, Ståhlberginkadun kampusalueelle ja
urheilukeskukseen näiden alueiden joustavamman asemakaavoituksen
mahdollistamiseksi.

Keskustassa ovat päällekkäin jalankulkukaupunki, joukkoliikennekaupunki ja
autokaupunki. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa painon pitäisi olla
jalankulkukaupungin eli käveltävyyden suunnittelussa, koska siihen sisältyvät myös
pyöräily ja joukkoliikenne. Käveltävässä keskustassa huolehditaan kävelijöiden
kannalta järkevistä pysäköintiratkaisuista, Lahden pysäköintipolitiikan mukaisesti.

Lisätietoa keskustan liikenneratkaisuista löytyy keskustan yleissuunnitelman
liikenneverkko-luvusta.

Taustatietoa
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Kaupunkitaloustieteilijä Christopher B. Leinbergerin mukaan mikään ei vedä vertoja
laadukkaalle kävelykeskustalle: "All the fancy economic development strategies, such
as developing a biomedical cluster, an aerospace cluster, or whatever the current
economic develoment ’flavor of the month’ might be, do not hold a candle to the
power of a great walkable urban place.” (teoksessa Speck, J. 2012. The Walkable City.
How Downtown Can Save America One Step at a Time.)

Jeff Speck Lahdessa 8.4.2016: The Walkable City - Lessons from the US (YouTube-
video, 1:52:37)
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Yleiskaavan vaikutukset keskusta-alueeseen ovat pitkälti kaupunkitaloudellisia (ks.
Kaupunkitalousvaikutukset Kestävästi kasvava Lahti -luvussa).

Uusien toimintojen sijoittuminen nykyisen keskusta-alueen yhteyteen vahvistaa ja
monipuolistaa Lahden keskustaa. Keskustan houkuttelevuus ja vetovoimaisuus
kasvavat. Erityisesti keskusta-alueen yhdistyminen Ankkurin alueeseen ja Vesijärvelle
muodostaa vahvan potentiaalin kaupungin ja kaupunkikuvan kehittämiselle.

Radan eteläpuolelle ei tule sijoittaa uusia suuria kaupan keskittymiä. Radanvarren
alueen (C-3) suunnitteluohjeeseen on kirjattu, että alueen kaupalliset palvelut
keskitetään matkakeskuksen läheisyyteen.

Keskustan ja sen lähialueiden tiivistyminen ja täydentyminen muuttaa
asuinympäristöjen luonnetta, monipuolistaa asuntotarjontaa ja mahdollistaa paremmat
palvelut. Keskustan reunavyöhykkeelle tulee laatia täydennysrakentamisstrategia,
jotta väestöennusteen mukainen negatiivinen väestökehitys saataisiin käännettyä
kasvuun.

Vaikka keskustan ja sen lähialueiden kehittäminen ei varsinaisesti uhkaa tärkeitä
kaupungin reunoilla olevia luontoalueita, keskusta-alueen tiivistymisen ja luonnon
välillä on kuitenkin ristiriita. Keskustassa ja sen lähialueilla liikkuu lepakoita ja liito-
oravia. Tiivistäminen uhkaa heikentää jo ennestään olemattomia viheryhteyksiä, joista
kriittisin lienee yhteys Teivaanmäeltä Pesäkallioon.

Yleiskaavan vaikutukset keskustaan
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Vuoteen 2025 mennessä Lahden väkiluku on kasvanut noin 20 000 uudella
asukkaalla, joista noin 15 000 asukasta tuli Nastolan ja Lahden
muodostaessa uuden Lahden kaupungin vuonna 2016. Kasvu on jakautunut
melko tasaisesti eri puolille kaupunkia.

Yleiskaavan tavoitteet (KV 16.12.2013 §143)

1.22 Nuorelle työikäiselle väestölle tarjotaan asuntoja maakuntakeskuksen
palvelujen ääressä.
1.23 Lahdesta tehdään houkutteleva asuinpaikka viihtyisän elinympäristön,
hyvien palveluiden ja sujuvan arjen avulla.
3.1 Kaupungin houkuttavuutta kehitetään tarjoamalla tasapainoinen kokonaisuus
asuin- ja työympäristöjä sekä vapaa-ajan ympäristöjä.
3.2 Suositaan kaupunkimaista pientalorakentamista ja lisätään erilaisten
talotyyppien ja asumismuotojen tarjontaa.
3.3 Erillispientalojen tontit ovat keskimäärin alle 800 m²: n kokoisia.
3.4 Uudet kerrostalot rakennetaan keskustan tai olemassa olevien
kerrostaloalueiden yhteyteen.
3.5 Kannustetaan maanomistajia tiivistämiseen.
3.6 Tarkistetaan Hennalan puolustusvoimien alueen (EP-1) maankäyttöä.
 

Uusia asuinalueita on syntymässä Renkomäkeen, Ämmälään, Karistoon ja Koiskalaan,
mutta kerrostalolähiöitä ei ole rakennettu. Uudet pientaloalueet ovat huomattavasti
aiempaa tiiviimpiä ja ekotehokkaampia. Lahden tasaiset maa-alueet on käytetty
tehokkaasti hyödyksi tiiviin ja matalan rakentamisen alueina. 

Keskustan läheisillä omakotitaloalueilla on tiivistetty yhdyskuntarakennetta jakamalla
tontteja. Lähellä keskustaa tontit ovat kooltaan keskimäärin 700 m2. Myös kauempana
keskustasta sijaitsevilla uusilla alueilla tontit ovat aiempaa pienempiä: maapohjan
ominaisuuksista riippuen korkeintaan 800–900 m2. Asemakaavoissa uusien alueiden
keskimääräiseksi tonttitehokkuudeksi on vakiintunut 0,35.

Uuden talon hankinta avaimet käteen -periaatteella on kasvattanut suosiotaan.
Etenkin pienille tonteille sopivia talotyyppejä rakennetaan yhä enemmän avaimet
käteen -periaatteella. Lahden seudun rakennusliikkeet ovat olleet kehityksessä
vahvasti mukana. Kauempana keskustasta sijaitseville isommille tonteille rakennetaan
edelleen myös hartiapankkimenetelmällä.

Asumisen Lahti
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Vuosittain rakennetaan keskimäärin noin 400–500 kerrostaloasuntoa ja 200–300
pientaloasuntoa. Kerrostaloasumiseen on tullut pientalomaisia ominaisuuksia ja siitä
on tullut entistä houkuttelevampi asumismuoto perheille. Pientaloalueiden yhteyteen
on rakennettu yhteisöllistä elämää tukevia perhekerrostaloja. Niissä yhdistyy monia
yhtiömuotoisen asumisen ja pientaloasumisen hyviä piirteitä. Lahtelaisten
elinympäristö on kaupunkimainen mutta viihtyisä, ja paikasta toiseen siirtymiseen
kuluu vain vähän aikaa ja energiaa. Energiaa säästyy myös uudisrakentamisen
matalaenergiaratkaisujen sekä kaukolämpöverkon tehokkaamman käytön ansiosta.

Kaupunkirakennetta eheytetään täydennysrakentamisella

Olemassa olevia kerrostaloalueita ja väljiä pientaloalueita on eheytetty
täydennysrakentamisella. Palvelut on helpompi saavuttaa ja joukkoliikenne toimii
paremmin. Myös jalankulku ja pyöräily ovat lisääntyneet, koska palvelut sijaitsevat
turvallisten ja esteettömien yhteyksien päässä. Eheyttävän täydennysrakentamisen

ansiosta alueet ovat säilyneet luonnonläheisinä ja laajemmat virkistysalueet ovat
asukkaiden helposti saavutettavissa.

Kiinteistönomistajien kanssa on kehitetty toimintamalleja tonttien jakamiseksi ja
täydennysrakentamiseksi. Asukkaat ovat entistä myötämielisempiä
täydennysrakentamishankkeille, jotka kohdistuvat sellaisille korttelirakenteessa kiinni
oleville lähivirkistysalueille, joille on vain vähän virkistyskäyttöä ja joilla ei ole
merkittäviä luontoarvoja. Vanhoille kerrostaloalueille rakennettuihin
perhekerrostaloihin on muuttanut lapsiperheitä ja näin vanhojen alueiden väestö
kasvaa jälleen.

Lähiöprojektin yhteydessä selvitetyistä täydennysrakentamismahdollisuuksista
Kivimaalla, Metsäkankaalla, Möysässä, Tonttilassa ja Riihelässä on toteutunut
yhteensä noin 25 000 k-m2 kerrostaloasumista valmiiseen kaupunkiympäristöön ja
palvelujen äärelle. Lähipalveluiden tarjonta on monipuolistunut ja lähikauppoja on
tullut lisää, kun asuinalueille on tullut uusia asukkaita. Kerrostalorakentaminen
toteutuukin sekä uudis- että täydennys- ja muutosrakentamisena nykyisen
taajamarakenteen sisällä. Sen sijaan pientalorakentamisesta noin kaksi kolmasosaa
toteutuu uusille alueille ja noin yksi kolmasosa nykyisen rakenteen sisään.

Vanhoja asuntoja poistuu aiempaa enemmän mm. uusien energiamääräysten
johdosta. Erityisesti yhden kiinteistönomistajan kohteita puretaan runsaammin.
Yhdyskuntarakenne tiivistyy, kun purkukohteiden tonteille laaditaan aiempaa
merkittävästi tehokkaampia asemakaavoja. Tiivistymistä on edistänyt myös se, että
asumisväljyys ei enää kasva. Ihmisten elintavat ovat muuttuneet vähemmän energiaa
kuluttaviksi. Uudet omakotitalot ovat keskimäärin pienempiä kuin aiemmin.
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Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt, kohdeluettelo
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Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt, kohdeluettelo

Kiinteät muinaisjäännökset, kohdeluettelo

Keskusta-asuminen on suosittua ja kohtuuhintaista

Lahden keskusta on pysynyt elävänä, koska asioinnin ja työssäkäynnin lisäksi siellä
myös asutaan. Ydinkeskustan alueella on enimmäkseen yhden ja kahden hengen
talouksia. Keskustan reunavyöhykkeellä asuu myös perheitä, jotka ovat valinneet
kaupunkimaisen elämäntyylin: palvelut ovat lähellä eikä perheessä tarvita autoa.

Keskusta ja sen tuntumassa sijaitsevat alueet uudistuvat vähitellen. Keskusta-
asuminen on suosittua hyvän palvelutarjonnan vuoksi ja vilkas
täydennysrakentaminen keskustassa ja lähialueilla on pitänyt hintatason
kohtuullisena. Keskustan asukasluku kasvaa ja vahvistaa entisestään palveluita ja
muuta liiketoimintaa.

Uudistamismahdollisuuksia on tutkittu myös Sopenkorvessa,
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Niemessä ja Pohjois-Paavolassa. Pohjois-Paavola on uudistunut säilyttäen alueen
liiketoiminnan ja työpaikat, samalla lisäten asukkaita. Matalien liikerakennusten tilalle
on rakennettu yhdistettyjä liike- ja asuinkerrostaloja. Osa rakennetuista taloista on
jopa 15–20-kerroksisia tornitaloja.

Kaupunkimainen elämäntyyli pientalossa

Vuonna 2025 lapsiperheet haluavat pienen oman pihan, mutta tontin ei tarvitse olla
suuri. Kaupunkimainen pientaloasuminen on suosittua erityisesti keskustan läheisillä
alueilla ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähellä. Keskimäärin noin 700 neliön
tontilla on tilaa ulko-oleskelulle ja lasten leikille. Talon ja kadun välisellä tontin osalla
asukkaat hoitavat kauniita puutarhoja koko alueen asukkaiden iloksi. Talon takana on
taloon kytketty terassi tai viherhuone ja pihan perällä pieni hyötypuutarha, jossa
asukkaat kasvattavat puhdasta lähiruokaa.

Omakotitalot rakennetaan puusta. Asumisväljyyden kasvu on taittunut ja neljän
hengen perheellä on asuintilaa noin 150 neliötä. Asuintilat ovat kahdessa tai kolmessa
kerroksessa. Käytännöksi on muodostunut hissivarauksen suunnitteleminen myös

pientaloihin. Lisäksi tontilla on noin 40 k-m2 kokoinen erillinen talousrakennus, jota
käytetään työ- ja harrastetilana tai perheen isovanhemman tai nuoren asuntona.

Yhtiömuotoinen pientaloasuminen paritaloissa ja erillispientaloissa on entistä
suositumpaa. Tavaksi on tullut rakentaa kahdelle tai kolmelle perheelle yhteinen
talousrakennus, jossa on sauna ja kodinhoitotiloja. Uusille pientalovaltaisille alueille
on rakennettu myös rivitaloja ja kaupunkimaisia pientaloja. Alueelle muuttavat
asukkaat voivat siis löytää samalta alueelta asunnon myöhemmässä
elämänvaiheessa, kun omakotiasuminen käy liian raskaaksi. Pitkään alueella asuneilla
ihmisillä on usein voimakkaat siteet omaan ympäristöönsä ja heille on tärkeää löytää
elämäntilanteeseen ja fyysiseen kuntoon sopiva koti omasta kaupunginosasta.
Vanhoille pientaloalueille on rakennettu uutta yhtiömuotoista asuntokantaa iäkkäiden
asukkaiden tarpeisiin. Asuinalueilla on monipuolinen tarjonta eri kokoisia ja tyyppisiä
asuntoja sekä eri hallintamuotoja jopa samassa korttelissa.

Kerrostaloasumista lapsiperheille

Lahdessa on kehitetty uudenlaisia puurakentamisen ja yhteisöllisemmän asumisen
konsepteja osana asumisen kärkihankkeita ja lähiöuudistusta. Perhekerrostaloja on
rakennettu tiivistettäville kerrostaloalueille hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle
muun muassa Mukkulaan, Liipolaan, Metsäkankaalle ja Keijupuiston lähelle.
Perhekerrostaloja on sijoitettu vanhusten palvelutalojen läheisyyteen niin, että
lapsiperheet voivat käyttää esimerkiksi samoja siivous- ja ruokapalveluja. Tämä on
tukenut myös palveluiden kannattavuutta ja lisännyt niiden tarjontaa.
Perhekerrostalossa asuvalla lapsiperheellä ei ole omaa pihaa, mutta on suojaisa
asuntokohtainen ulkotila; kookas parveke tai maan tasossa oleva terassi. Lisäksi talon
yhteinen piha on suunniteltu lapsiperheiden elämää varten niin, että siellä on
turvallista pientenkin lasten leikkiä.

Taloyhtiöllä on yhteisiä tiloja kuten askartelutila ja pyykkitupa. Saunaosastoja on
useita, niin että saunavuoron saa aina halutessaan. Saunaosastojen yhteydessä on
oleskelutilaa, jonka asukas voi myös varata käyttöönsä. Asuntokohtaista varastotilaa
on maan tasossa. Perhekerrostaloissa käytetään rakennusmateriaalina runsaasti
puuta. Innovatiivisen rakentamisen ja asumisen konseptit ovat tehneet Lahtea
tunnetuksi Suomessa ja maailmallakin.
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Asuinalueilla (A) pääkäyttötarkoitus on asuminen, mutta alueilla on myös
esimerkiksi palveluita ja kaupan toimintoja. Asuinalueita on 5000 ha, josta
noin 1500 ha on asemakaavoittamatonta. Uudet asuinalueet sijoittuvat
pääosin nykyisen yleiskaavan teollisuusalueille sekä maa- ja
metsätalousalueille, jotka on varattu asumisen reservialueeksi. Asumista on
myös keskustassa (C) ja yhdistetyillä elinkeinoelämän ja asumisen alueilla
(T/A).

Muutos verrattuna voimassa olevaan Lahden yleiskaavaan 2025 (Y-201) on noin 77
hehtaaria ja johtuu mm. Hennalan maankäytön muutoksesta ja Kariston alueen
yleispiirteisemmästä esittämistavasta.

Asuinalueiden viihtyisyys ja monipuoliset asuntomarkkinat ovat työpaikkojen ohella
ydinkysymyksiä strategian mukaisen väestötavoitteen saavuttamisessa. Prosentin
vuotuinen väestönkasvutavoite edellyttää noin 4200 kerrostalo-, 1550 rivitalo- ja 1350
omakotitalon rakentamista. Raakamaata tarvittaisiin noin 700 hehtaaria.

Vuosina 2004–2013 rakennettiin keskimäärin 655 uutta asuntoa vuodessa. Uusia

asuntoja tarvitaan enemmän kuin väestönkasvu edellyttää asuntokuntakoon
pienenemisen, asumisväljyyden kasvun ja asuntopoistuman vuoksi.

Asuinalueilla on paljon muutakin kuin asumista, mutta muut toiminnot eivät saa
aiheuttaa haittaa asumiselle. Esimerkiksi kaikkia julkisia palveluita, kuten kouluja ja
päiväkoteja, ei ole yleiskaavakartalla esitetty. Uusien lähipalveluiden sijainti tarkentuu
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Aluevarauksen indeksin takaa löytyy tarkempi
kuvaus alueen ominaispiirteistä ja mm. siitä, mitä palveluja alueella jo on ja mitä sinne
suunnitellaan.

Toimiva joukkoliikenne edellyttää vähintään 15–20 asukasta hehtaarille, mikä
tarkoittaa enintään 600–800 m2 tonttikokoa pientalorakentamisessa. Lisäksi tarvitaan
tehokkaampaa kerrostalorakentamista ja mm. tornitaloja.

Kun asuinalueella on paljon asukkaita, on mahdollisuuksia järjestää parempia
lähipalveluita ja toimivampi joukkoliikenne, jotka puolestaan vähentävät
liikkumistarvetta ja autoriippuvuutta tai moniautoistumista.

Taustatietoja asumisesta
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Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja
kulttuurihistoriallisiin arvoihin

Kaupungin kasvaessa rakennettu ympäristö muuttuu. Yleiskaava kuitenkin
mahdollistaa rakennetun ympäristön arvojen säilymisen. Valtakunnalliset
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennetun ympäristön alueet on merkitty
kaavakartalle ma-rajauksella. Maakunnalliset ja paikalliset rakennetun ympäristön
arvot on oheisen teemakartan lisäksi kuvattu aluevarauksittain. Arvokkaita
rakennettuja ympäristöjä sisältäville alueille on annettu suunnitteluohje:
”Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön tai sen läheisyyteen
kohdistuvat muutokset tulee suunnitella paikan henkeä kunnioittaen.”

Yleiskaavoitettujen asuinalueiden käyttöön ottamisesta
johtuvat vaikutukset

Vuoteen 2025 mennessä voimakkaimmat luontoon kohdistuvat vaikutukset ovat
Kymijärven ympäristössä Karistossa (A-13), Kaukkarissa ja Koiskalassa (A-37) sekä
Kytölässä (A-33) ja Renkomäessä (A-17). Kaukkarissa ja Karistossa on lepakoiden
elinympäristöjä, Koiskalassa taas on uuden asumisen lähellä linnustollisesti arvokasta
aluetta. Rakentamisen seurauksena menetetään nykyistä luonnonympäristöä.
Aluekuvauksissa kunkin alueen arvot on tunnistettu ja suunnitteluohjeet edistävät
uusien ekosysteemipalveluiden syntyä asuinalueille.

Yleiskaavan reservialueiden avaamisesta johtuvat vaikutukset

Asuinalueiden toteuttamisen merkittävimmät ja vakavimmat luontoon kohdistuvat
vaikutukset toteutuvat vasta vuoden 2025 jälkeen, kun niin kutsuttuja asumisen
reservialueita Ämmälässä (A-16), Kujalassa (A-14), Jokimaalla (A-23) ja Lehmuksessa (A-
38) ryhdytään rakentamaan. Alueet ovat lähes luonnontilaisia

tai niillä on vain haja-asutusta. Alueilla on uhanalaisia kasveja, arvokasta linnustoa,
lepakoita ja liito-oravia. Eliölajien elinympäristöt pirstoutuvat ja ekologiset yhteydet
heikkenevät.

Alueille sijoittuu sijainnista ja maaston muodoista johtuen suhteellisen vähän väestöä,
minkä vuoksi lähipalveluja ei synny. Lisäksi kenties Ämmälää lukuun ottamatta alueet
on vaikea liittää nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikenteen järjestäminen
on haasteellista. Uudet asukkaat ovat riippuvaisia henkilöautosta, mikä lisää
kasvihuonekaasupäästöjä. Rakentamisen johdosta alueiden metsät hupenevat ja
metsien hiilinielu pienenee. Alueilla menetetään luontoarvoja, mutta
yhdyskuntarakenteellisetkaan tavoitteet eivät toteudu.

Yleiskaavan tavoitteiden ja kaupungin strategian toteutumisen kannalta on
ensiarvoisen tärkeää, että yleiskaavassa asumisen reservialueiksi osoitettuja alueita ei
oteta käyttöön ennen vuotta 2025.

Yleiskaavan vaikutuksia asuinympäristöihin
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Vuonna 2025 Lahden seutu tunnetaan ympäristö- ja yritysystävällisyydestä.
Kaupunkiseudulla on hyvä työllisyys ja yhtenäinen, hyvin saavutettava
työssäkäyntialue. Elinkeinoelämän alueet ovat laajentuneet vain vähän,
mutta työpaikkoja on tullut lisää yli kolme tuhatta elinkeinorakenteen
painopisteen muututtua perinteisistä teollisuuden työpaikoista teknologian,
suunnittelun ja palveluiden työpaikoiksi. Lahden liikenteellisesti hyvä sijainti
on houkutellut uusia, erityisesti ympäristöalan ja muotoilun yrityksiä Lahteen.
Elinkeinoelämän tarvitsemia osaajia on muuttanut Lahteen asumaan, ja Lahti
on vetovoimainen erityisosaamisen keskus Helsingin metropolialueella.

Yleiskaavan tavoitteet (KV 16.12.2013 §143)

1.1 Ympäristöosaamisen ja -liiketoiminnan kehittymisen mahdollisuudet
turvataan.
1.2 Ympäristöliiketoiminnan, muotoilun ja käytännönläheisen
innovaatiotoiminnan asemaa vahvistetaan maankäytön ratkaisuilla.
1.3 Yhdyskuntarakenteen ratkaisuilla vahvistetaan ympäristökaupunki-imagoa.
4.1 Ympäristöliiketoiminnan, muotoilun ja käytännönläheisen
innovaatiotoiminnan asemaa vahvistetaan maankäytön ratkaisuilla. 
4.2 Luodaan edellytyksiä korkean jalostusasteen työpaikkojen ja palveluiden
syntymiselle. 
4.3 Kaupungin houkuttavuutta kehitetään tarjoamalla tasapainoinen kokonaisuus
asuin- ja työympäristöjä sekä vapaa-ajan ympäristöjä.

4.4 Luodaan edellytyksiä uusien vetovoimaisten, maakunnallisten ja seudullisten
kaupallisten palveluiden syntymiselle keskustan alueelle.
4.5 Selvitetään luokitellulla pohjavesialueella sijaitsevien elinkeinoelämän
alueiden (TY) määräysten ja suunnitteluohjeiden tarkistamistarpeet uuden
selvitystiedon pohjalta.
4.6 Tarkistetaan Niemen elinkeinoelämän alueen (T-10) ja pohjoispuolen
asumisen alueen (A-27) sekä kaupallisten palveluiden alueen (P-9)
suunnitteluohjeita vastaamaan alueen ajankohtaisia suunnittelutarpeita.
4.7 Otetaan huomioon elinkeinoelämän kehittäminen Hennalan uusia
maankäyttöratkaisuja suunniteltaessa.
 

Yrityksiä on aktiivisesti houkuteltu sijoittumaan Lahteen. Sijoittumisprosessia on
virtaviivaistettu. Tontti- ja toimitilatarjonta on hyvä ja hintataso kohtuullinen. Lahteen
yrityksensä tuova yrittäjä löytää kaikki sijoittumiseen tarvitsemansa palvelut yhdestä
paikasta. Lahteen on helppo asettua ja löytää toiminnalle tarpeelliset verkostot.

Lahti on valtakunnallisesti ja Euroopan tasolla opittu tuntemaan viihtyisänä, vihreänä
ja turvallisena asumisympäristönä, jossa on aitoa kaupunkielämän sykettä ja kaikki on
lähellä. Lahdessa työmatkat sujuvat jalan, polkupyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Eri
alojen työpaikat sijaitsevat lähellä toisiaan ja kaupunkikeskustaa, mikä on saanut
aikaan luovia ympäristöliiketoiminnan ja muotoilun osaamisen keskittymiä. Lahti
tarjoaa innovaatioita edistäviä yritysympäristöjä.

Julkista tietoa on avattu yritysten käyttöön. Paikalliset yritykset ovat hyödyntäneet
merkittäviä aluerakentamiskohteita Ranta-Kartanossa, Niemessä ja Radanvarressa
ensimarkkinakohteina ympäristöteknologialle ja ympäristöalaan liittyville palveluille.
Radanvarsi ja asemanseutu Mytäjäisistä Upon alueelle on rakentumassa sijaintinsa
ansiosta yrityksiä ja työntekijöitä houkuttelevaksi alueeksi, jossa on uusia

Elinkeinojen Lahti
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yrityksiä, työpaikkoja ja asuntoja. Tavararatapihan toiminta on siirtynyt Hollolan
Nostavalle ja Nastolan Uuteenkylään.
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Työtä ja asumista lähellä toisiaan
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Työtä ja asumista lähellä toisiaan

Sopenkorven alue on vähitellen muuttumassa alueeksi, jossa on sekä työpaikkoja että
asuntoja samassa korttelissa. Arvokkaat vanhat teollisuusrakennukset on säilytetty ja
niihin on tullut katutasoon ja alakerroksiin teknologia-, suunnittelu ja palveluyritysten
toimitiloja. Ylempiin kerroksiin rakennetuille asunnoille on kova kysyntä. Alueella
asuvista ja siellä työssä käyvistä ihmisistä riittää asiakkaita muutamaan kahvilaan ja
ravintolaan, jotka ovat sijoittuneet vanhaan teollisuusrakennukseen ja ovat auki myös
iltaisin. Alueella on myös sekä ulko- että sisätilaa ihmisten kohtaamiselle luovien
kaupunkitapahtumien merkeissä.

Niemessä on vuonna 2025 Suomen johtava ja Euroopan tasolla tunnettu
ympäristöliiketoiminnan ja käyttäjälähtöisen muotoilun ympärille syntynyt monialainen
osaamiskeskus. Viihtyisä, alueen teollisen historian leimaama kaupunkiympäristö
Niemessä tukee luovuutta ja innovaatioiden syntymistä. Alue on houkutteleva ja
elinvoimainen, koska sinne on erinomaiset liikenneyhteydet keskustasta ja muista
kaupunginosista sekä kaupunkiseudulta.

Matkakeskuksesta pääsee Niemeen tiheän vuorovälin

bussilla tai suoraan asemalaiturien päästä pyöräilyn laatukäytävää Mytäjäisten ja
Ankkurin sataman kautta. Asemalaiturien läheisyyteen on sijoitettu tähän
tarkoitukseen pyöräpysäköintiä sekä kaupunkipyöriä.

Niemessä on työpaikkoja ja asumista lähellä toisiaan. Sinne rakennetut uudet
kerrostalot on toteutettu asumisklusterin ympäristöosaamisen näyteikkunoiksi. Ne
ovat nollanenergiataloja, joissa on käytetty innovatiivisia teknisiä ratkaisuja ja
arkkitehtuuria. Katot ovat viherkattoja. Katutilat, puistot ja muut julkiset tilat on
toteutettu teknisesti ja esteettisesti laadukkaasti ympäristökaupungin imagoa tukien.

Alueen pohjoisreunalle sijoittuvien asuinkerrostalojen ja elinkeinojen kortteleiden
väliin on rakennettu nykyaikainen kaupunkipuisto, josta on yhteys Vesijärven
rannassa kulkevalle ulkoilureitille. Puistoon on toteutettu laadukkaat hulevesikanavat.
Keskuspuisto on rakennettu viheralue, mutta se toimii myös ekologisena yhteytenä
ainakin pienille eläimille Holmasta Vesijärven rantaan.

Vanhat lahtelaiset teollisuusyritykset on haluttu pitää Lahdessa
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ja niiden toimintaedellytykset kaupunkirakenteessa on muutosten keskellä turvattu.
Perinteinen teollisuus nähdään osana oikeaa, elinvoimaista kaupunkia – myös
ympäristökaupunkia. Lahti on houkutteleva kaupunki, koska täällä on monipuolista
toimintaa. Laadukkaiden asumisympäristöjen ja viihtyisän keskustan ohella on rosoisia
teollisuusympäristöjä, kilkettä ja pauketta, ajoittain hajujakin.

Koiskalaan (T/A-3) ja Ämmälään (T/A-4) on suunnitteilla ja osittain toteutunutkin uusia
elinkeinoelämän alueita kiinteään yhteyteen asumisen kanssa.
Työpaikkarakentaminen on lähellä moottoritietä tai rataa ja suojaa asumista rata- tai
tieliikenteen häiriöiltä. Asuinrakentaminen puolestaan muodostaa sopusuhtaisen
reunavyöhykkeen arvokkaalle peltomaisemalle tai luonnonympäristölle.

Lahti tunnetaan matkailu- ja tapahtumakaupunkina

Vuonna 2025 Lahden seutu tunnetaan Suomessa ja ulkomailla monipuolisena
matkailukohteena. Perinteisen talviurheilun ja siihen liittyvien tapahtumien rinnalle on
tullut terveys- ja hyvinvointimatkailua. Kaupunkiseudulle on toteutunut

kylpylä- ja loma-asumisen palveluita. Ulkoilu- ja retkeilypalveluiden tarjoajat ovat
tehneet matkailutuotteita Lahden erinomaisten ulkoilu- ja retkeilyalueiden varaan.
Samat palvelut hyödyttävät myös kaupunkiseudun asukkaita. Salpausselän
valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys on vahvistanut Lahden keskustaan asti
ulottuvien luontoalueiden statusta.

Lahteen tulevat matkailijat pääsevät myös nauttimaan monipuolisesta kulttuuri- ja
ravintolatarjonnasta. Lahden ominaispiirteet on osattu hyödyntää palveluissa. Ihmiset
tulevat Lahteen konserttiin tai teatteriin nauttimaan Lahden monipuolisesta
tarjonnasta. Keskustan erikoisliikkeistä tullaan shoppailemaan lahtelaista muotoilua ja
muotia. Ravintoloissa saa nauttia puhtaista lähiseudun tuotteista valmistettua ruokaa.

Lahdessa voi viikonloppumatkan aikana ulkoilla ja retkeillä, käydä klassisen musiikin
konsertissa tai keikalla, syödä rennosti gourmet-tasoista ruokaa, shoppailla ja käydä
museoissa tai messuilla. Lahden vetovoima perustuu viihtyisään
kaupunkiympäristöön, ainutlaatuiseen maisemaan sekä aitoon, maanläheiseen
paikalliseen kulttuuriin.
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Elinkeinoelämän alueet (T, TY, T/A) osoitettu yhdellä pääkäyttötarkoituksella
ja sinisellä värillä. Alueiden elinkeinorakenteen luonne on kirjattu
aluekuvauksiin ja suunnitteluohjeisiin. Elinkeinoelämän alueita on 1264 ha.

Pohjaveden muodostumisalueella Salpausselällä olevat elinkeinoelämän alueet on
varattu yrityksille, jotka eivät aseta erityisiä vaatimuksia pohjaveden suojelulle (TY).
Alueelle voi sijoittua toimintaa, joka ei vaaranna pohjaveden laatua tai määrää.
Yhdistetyillä elinkeinoelämän ja asumisen alueilla on tavoitteena mahdollistaa
työpaikkojen sijaitseminen lähellä asumista. Elinkeinojen alueista on erotettu omaksi
pääkäyttötarkoituksekseen kaupalliset palvelut (P ja Pkm, oranssi) niiden aiheuttamien
suurien liikennevirtojen vuoksi.

Luovat alat ovat tulevaisuuden menestyksen luojia. Ekonomisti ja kaupunkitutkija
Richard Floridan mukaan lapsiperheisiin satsaaminen on tärkeää, mutta nuoret 18–29-
vuotiaat kaupunkilaiset ovat avainasemassa luovuuden kehittymisen kannalta.
Erilaisuuden suvaitseminen (diversity) on hyvä mittari sille, miten luova
kaupunkiyhteisö on kyseessä. Luovuutta syntyy suotuisassa kaupunkiympäristössä ja
ilmapiirissä, johon on helppo tulla ja ryhtyä toteuttamaan luovuuttaan. (Florida, 2011)

Harvardin kaupunkitaloustieteen professorin Edward Glaeserin mukaan inhimilliseen
pääomaan eli koulutukseen ja kouluihin sijoittaminen on myös elinkeinojen kannalta

ensiarvoisen tärkeää. Koulutustaso korreloi kaupungin menestymiseen. Koulutetut
perheelliset ihmiset muuttavat asumaan kaupunkiin ja pysyvät siellä, jos tarjolla on
hyvät koulut heidän lapsilleen. (Glaeser, 2011)

Lahden elinkeinorakenteen oletetaan muuttuvan jatkossa yhä korkeamman
jalostusasteen suuntaan ja enenevässä määrin palveluelinkeinoihin. Elinkeinot
muuttuvat yhä työvoimaintensiivisemmiksi ja vaativat yhä vähemmän maapinta-alaa.

Lisää tietoa elinkeinoista Kestävästi kasvava Lahti -luvun kaupunkitalous-osiossa.

Viitteet

Florida, Richard (2011) The rise of the creative class. Teoksessa The innovator's
cookbook: essentials for inventing what is next. Toimittanut Steven Johnson.
Riverhead Books, New York.

Glaeser, Edward (2011) Triumph of the city. How urban spaces make us human.
Macmillan, London.
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Yleiskaavan vaikutukset elinkeinoihin ovat pitkälti kaupunkitaloudellisia, samoin kuin
vaikutukset keskustatoimintoihin. Kokonaisarviointi kaupunkitaloudellisista
vaikutuksista on kirjattu Kestävästi kasvava Lahti -lukuun.

Valtateiden varsien, erityisesti vt 12 varren, laajat aluevaraukset ovat logistisesti
otollisia paikkoja elinkeinoelämälle ja kaupallisille palveluille. Samalla kuitenkin syntyy
ristiriita Lahden ympäristökaupunki-imagon kanssa, koska valtateiden varteen tulee
suuria, hallimaisia rakennuksia pitkille matkoille. Ne eivät ole omiaan luomaan kovin
houkuttelevaa ja edustavaa saapumista Lahden keskustaan. Elinkeinoelämän ja
kaupan alueiden kaavamääräyksiin on kirjoitettu alueen pääkäyttötarkoituksen lisäksi
ympäristön viihtyisyyttä edistävät lausekkeet, joissa on otettu huomioon maisema-
arvojen lisäksi myös pyöräilijän ja jalankulkijan näkökulma.

Ympäristökaupungin luonteeseen ei myöskään sovi pohjaveden laatua vaarantavan
elinkeinotoiminnan sijoittaminen Salpausselän pohjaveden muodostumisalueelle

(pvm). Kaavaehdotuksesta on poistettu pvm-alueelta sellaiset elinkeinoelämän alueet,
jotka eivät ole vielä toteutuneet ja ovat kaupungin omistuksessa. Jäljelle jääneet on
merkitty TY-merkinnällä (ks. yllä). Tämä lienee konkreettisin esimerkki elinvoimainen
ympäristökaupunki -sanaparin sisäisestä ristiriidasta ja aiheesta tulee keskustella
seuraavan strategian laadinnan yhteydessä. Yleiskaavallinen tavoite on, että pitkällä
tähtäyksellä myös TY-alueet poistuvat pohjaveden muodostumisalueelta.

Tiivis kaupunkirakenne lyhentää etäisyyksiä, matka-aikoja ja -kustannuksia. Samalla
pienennetään palkkapaineita ja parannetaan kilpailukykyä. Tiivis väestörakenne
synnyttää myös palveluja, joista osa on täysin uusia, mitä hajautuneessa rakenteessa
ei tapahdu lainkaan. Nämä ja muu uusi yritystoiminta ovat tarpeen Lahdessa, jonka
elinkeinorakenne on jo ollut murroksessa ja sen on uusiuduttava edelleen.

Yleiskaavan vaikutukset elinkeinoihin
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Vuonna 2025 kaupunki vastaa ihmisten erilaisiin tarpeisiin tarjoamalla
ajanmukaiset peruspalvelut. Julkiset palvelut saavutetaan monella tavalla.
Sähköiset palvelut ovat helppokäyttöisiä ja niiden itsenäistä käyttöä tuetaan.
Asiantuntijat ovat helposti tavoitettavissa sähköisten etäyhteyksien avulla,
jolloin asukkaan ei aina tarvitse mennä asiantuntijan luo. Teknologian avulla
ikäihmiset pystyvät asumaan turvallisesti kotonaan pidempään. Hyvinvointi-
ja sivistyspalvelut tuotetaan yhdessä lähellä toisiaan esimerkiksi
monitoimitaloissa, jonne on hyvät joukkoliikenne- ja pyöräily-yhteydet. Lahti
on myös tunnettu laadukkaista kulttuuri- ja liikuntapalveluistaan.

Yleiskaavan tavoitteet (KV 16.12.2013 §143)

5.1 Yhdyskuntarakennetta tiivistetään ensisijaisesti olemassa olevien
palveluiden läheisyydessä.
5.2 Asuinalueiden lähipalveluiden säilymistä ja monipuolistamista edesautetaan
tiivistämällä ja täydennysrakentamalla.
5.3 Lähipalveluita tarkastellaan joustavana kokonaisuutena, jonka sisältö voi
muuttua sen mukaan, millaista väestöä alueella kulloinkin asuu.
5.4 Varataan tilaa muös yritysten ja järjestöjen tuottamille hyvinvointipalveluille.
5.5 Parannetaan palveluiden saavutettavuutta kävellen, pyörällä ja julkisilla
kulkuvälineillä.
5.6 Seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan
maakuntakaavan keskustatoimintojen alueelle tai keskustatoimintojen

 

ulkopuolella maakuntakaavassa tähän tarkoitukseen erityisesti osoitetuille
alueille.
5.7 Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa sijoitetaan olemassa olevien
hyvin liikenneyhteyksien varrelle.
5.8 Kaupan palvelualueita koskevat merkinnät, määräykset ja suunnitteluohjeet
saatetaan ajan tasalle maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaisiksi.
5.9 Julkisia palveluita tarkastellaan Lahden palvelukonseptin ja uusimman
alueellisen väestöennusteen näkökulmasta.
 

Julkisia palveluita tarjotaan kolmella erilaisella laajuudella riippuen alueen luonteesta.
Palvelutarjonta on laajinta lähipalvelualueilla, joita ovat keskustan palvelukeskittymän
vaikutusalue (1), alueellisten palvelukeskittymien (2) ja lähipalveluyksiköiden (3)
vaikutusalueet. Näillä alueilla palvelut ovat hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä,
kävellen tai pyöräillen. Muut alueet ovat etäpalvelualuetta, jossa palvelut ovat
saavutettavissa omalla autolla, joukkoliikenteellä tai kuljetuksin. Lisäksi on harvaan
asuttua aluetta, jolla palvelut ovat saavutettavissa vain omalla autolla tai kuljetuksin.

Palveluiden ja kaupan Lahti

Viiden kilometrin etäisyydellä keskustasta asutaan
lähipalveluiden vyöhykkeellä ja sitä kauempana etäpalveluiden
vyöhykkeellä.
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Kaupungin peruskouluissa on keskimäärin kolme rinnakkaisluokkaa
ja päiväkodeissa 6-7 ryhmää. Koulut ja päiväkodit sijaitsevat keskustassa ja alueilla,
joissa on paljon lapsiperheitä ja väestö kasvaa edelleen. Uudet tai peruskorjatut
rakennukset vastaavat nykyaikaista lapsilähtöistä oppimiskäsitystä. Koulujen

ja päiväkotien yhteydessä tarjotaan myös kirjasto- ja hyvinvointipalveluita sekä
oleskelutiloja eri ikäryhmille vaihtelevasti alueen asukkaiden tarpeiden mukaan.
Asukkaat osallistuvat palveluiden sisällön suunnitteluun. Aiempaa isommilla palveluja
tarjoavilla yksiköillä on pidemmät aukioloajat.
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Keskustassa on laajin julkisten palveluiden tarjonta. Lahti-Pisteestä asukas saa tietoa
ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista, yleistä palveluneuvontaa sekä opastusta
sähköisten palveluiden käytössä. Valtion hallinnon palvelut, kuten poliisi tai
maistraatti ovat kiinteässä yhteydessä kaupungin palvelupisteen toimintaan. Lahti-
Pisteen yhteydessä on matalan kynnyksen asukasosallistumisen tila erilaisiin
keskustelutilaisuuksiin, työpajoihin tai näyttelyihin.

Keskustassa on uudenlainen, pedagogisesti korkeatasoinen yhtenäinen
peruskoulukampus. Koulujen henkilöstö, oppilaat ja huoltajat osallistuivat aktiivisesti
uuden koulun ja toimintakulttuurin suunnitteluun. Paavolassa on valtakunnallisesti
merkittävä taidepainotteinen lukiokampus.

Keskustan pääterveysasema palvelee noin puolta lahtelaisista. Päivystys ja
erikoissairaanhoito ovat Päijät-Hämeen keskussairaalassa, jonne on erinomaiset
julkisen liikenteen kulkuyhteydet keskustasta ja matkakeskuksesta. Keskustassa
pääsee liikkumaan esteettömästi palvelubussilla, joka kulkee matkakeskuksen,
keskustan pääterveysaseman ja Lahti-Pisteen kautta.

Kulttuuripalvelut tuovat keskustaan vierailijoita kaupungin rajojen ulkopuoleltakin.
Monipuoliset liikuntapalvelut edistävät kaupunkilaisten terveyttä ja houkuttelevat
kaupunkiin myös matkailijoita.

Keskustassa nuorisopalvelut ovat Sammonkadun nuorisokeskuksessa. Muissa
kaupunginosissa nuorisopalvelut ja niiden tilat on sijoitettu joustavasti muiden
toimintojen yhteyteen. Nuorilla on oleskelu- ja harrastustiloja, joissa voi kohdata oman
ja eri ikäryhmien ihmisiä. Lapset ja nuoret kehittävät kaupunkia luovasti omista
lähtökohdistaan esimerkiksi osallistumalla julkisten palveluiden tilojen suunnitteluun.

Vanhusten palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Kaupunginosissa on
vanhusten asumispalveluyksiköitä, joissa on saatavana monen tasoisia
hoitopalveluita. Asumispalveluyksiköiden läheisyydessä on esimerkiksi lähikauppa ja
yksityisiä hyvinvointipalveluja.

 

Keskustassa tarjotaan kaupunkitasoiset palvelut.

Lahdessa nuoruus on sallittu ja vanhuutta kunnioitetaan.
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Lahdessa on erinomaiset kaupalliset palvelut

Lahden asema maakunnan keskuksena näkyy kaupallisten palveluiden tarjonnassa ja
houkuttelee investoimaan kaupunkiin. Lahden kävelypainotteisen keskustan
erikoisliikkeet houkuttelevat ostoksille laajalta alueelta ja yrittäjät ovat kehittäneet
uusia toimintatapoja kuten pop-up-tapahtumia. On syntynyt uudenlaista
kaupunkikulttuuria, jota virtuaalimaailma ei korvaa. Keskusta ympäristönä houkuttelee
ihmisiä asioimaan ja viihtymään.

Keskustan ulkopuolelle ei ole rakennettu uusia ostoskeskuksia. Ostoskeskusten
lähiympäristöjen viihtyisyyttä on parannettu siten, että linja-autopysäkiltä pääsee
turvallista, esteetöntä ja helposti hahmottuvaa reittiä pitkin suoraan ostoskeskukseen.
Liiketiloissa on joukkoliikenteen reaaliaikainen aikataulunäyttö ja odotustilaa.

Lähikaupan myymälät sijaitsevat pääosin nykyisillä paikoillaan. Keskustan
ulkopuolisilla asuinalueilla lähikauppojen valikoima on laajentunut, kun asukkaiden
määrä on kasvanut tiivistämisen ja täydentämisen myötä.
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Liikerakentamisessa ja liikkeiden korjausrakentamisessa on kiinnitetty entistä
enemmän huomiota käveltävän kaupunkiympäristön luomiseen. Lahdessa on
kävelijän näkökulmasta kiinnostavaa ja viihtyisää katuympäristöä myös keskustan
ulkopuolella. Lahden perinteiset maamerkit ovat säilyttäneet hallitsevan

asemansa maisemassa ja kaupunkikuvaa on parannettu pitämällä pysäköintialueiden
viherympäristö ja liikerakennukset hyvässä kunnossa.
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Julkiset palvelut ja hallinto (PY) ja kauppa (P, Pkm, Pkm/T) on osoitettu
oranssilla ja violetilla värillä ja näitä alueita on yhteensä noin 400 ha. Myös
keskusta (C) ja asumisen alueet (A) sisältävät merkittävän määrän palveluita
ja kauppaa, jotka on kirjattu ko. alueiden kuvauksiin ja suunnitteluohjeisiin.

Julkisten palveluiden pinta-alaa on yleiskaavaehdotuksessa (Y-202) 17 ha vähemmän
kuin voimassa olevassa Lahden yleiskaavassa 2025 (Y-201) johtuen keskusta-alueen
laajentumisesta länteen Ståhlberginkadun kampukselle ja urheilukeskukseen. Kaupan
alueita on noin 32 ha enemmän johtuen mm. uudesta yhdistetystä kaupan ja
elinkeinoelämän alueesta (Pkm/T-1) Kujalassa.

Uusien palveluiden sijainti tarkentuu palveluverkon suunnittelussa ja
asemakaavoituksessa. Suunnitteluohjeissa on tunnistettu uudet alueet, joilla
palvelukysyntä kasvaa vuoteen 2025 mennessä. Yleiskaavakartalla on osoitettu
omina aluevarauksinaan (PY) seudullisesti merkittävät julkiset palvelut, esimerkkinä
Päijät-Hämeen keskussairaala (PY-9).

Elinkeinoelämälle suotuisa ilmapiiri on tärkeää kaupungin elinvoiman kannalta, mutta
vielä olennaisempaa on inhimillisen pääoman kasvattaminen (Florida 2011). Inhimillistä
pääomaa kasvattavat ajatukset ja ideat, joita syntyy kun suuri määrä ihmisiä on
läheisessä yhteydessä toisiinsa (Glaeser 2011). Pelkät virtuaaliyhteydet eivät riitä vaan
ihmiset tarvitsevat kohtaamiseen myös fyysisiä tiloja. Erityisestä huomiota tulee
kiinnittää nuorille 18–29-vuotiaille suunnattuihin kaupunkitiloihin sekä julkisiin ja
yksityisiin palveluihin.

Oma lahti -työpajoissa julkisista palveluista sanottua
Asukkaat toivovat monitoimi- ja yhteiskäyttötiloja, joissa eri ikäryhmät voivat
harrastaa monenlaista toimintaa saman katon alla: urheilua, jumppaa,

askertelua, kulttuuria, kahvittelua... Erityisesti Mukkulaan ja Länsiharjulle
kaivattiin monitoimitilaa. Mukkulan koulujen ja kirjaston toivottiin säilyvän.
Mukkulan ostoskeskuksen kehittämistä toivottiin.

Olemassa olevien tilojen monipuolisempaa ja tehokkaampaa käyttöä
kaupunkilaisten olohuoneina toivottiin. Koulujen keittiöitä toivottiin
hyödynnettävän esim. lapsiperheiden ja vanhusten ruuan jakeluun.

Kaupunkilaiset näkevät tarpeen kaupunginosakohtaisten terveyspalveluiden
keventämiseen. Tarvitaan sähköisiin palveluihin tukeutuvia matalan kynnyksen
palvelupisteitä, joissa on tarjolla neuvontaa. Toiminta voisi sijoittua joustavasti
monitoimitaloon tai -tilaan. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa ei haluta uusia
palveluita, vaan olemassa olevien kehittämistä ja uudelleen järjestämistä.
 

 

Oma Lahti -työpajoissa kaupallisista palveluista sanottua
Ostoskeskittymät ovat asukkaiden mielestä hyviä, mutta julkiset liikenneyhteydet
pitäisi saada paremmiksi. Myös kävellen pitää pärjätä kaupan keskittymissä.
Sama koskee esim. keskustan ulkopuolisia elektroniikkakaupan (erikoiskaupan)
keskittymiä. Kaupallisille alueille (esim. Launeen Citymarket – Gigantti) toivottiin
vehreyttä, jotta alue olisi viihtyisämpi kävelijöille ja pyöräilijöille.

Lähikauppoja pidettiin tärkeinä ja niitä toivottiin uusien kerrostalojen yhteyteen
(täydennysrakentaminen). Esim. Riihelään odotetaan lähikauppaa. Uusia
lähikaupan palveluita, kuten kotiinkuljetuksen järjestämistä ja ”konttikauppaa”
ideoitiin. Postin, apteekin ym. toimintojen toivottiin kehittyvän. Asuinalueille
toivottiin muun muassa kuntosalia ja kahvilaa.

Taustatietoa palveluista
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Oma Lahti -työpajat järjestettiin maalis-huhtikuussa 2014.
 

 

Palvelukysely 2014

Lahden kaupungin maankäyttö toteutti marras-joulukuussa 2014 kyselyn julkisista
palveluista. Palvelut Lahdessa nyt ja tulevaisuudessa -kyselyllä selvitettiin erityisesti
palveluiden saavutettavuutta ja julkisiin palveluihin liittyviä arvostuksia. Kysely
valmisteltiin maankäytössä, mutta sen suunnitteluun osallistuivat yleiskaavan
ohjausryhmä ja työryhmä. Tuloksia on hyödynnetty yleiskaavaehdotuksen
laatimisessa ja palveluverkkotyössä.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä Digium-työkalulla. Kysely oli kaikille avoin, ja siihen
saattoi vastata 13.11.–15.12.2014 välisenä aikana. Vastaamiseen opastettiin myös
lahtelaisissa kirjastoissa ja Trio-ostoskeskuksen INFO-palvelupisteessä. Kyselystä
tiedotettiin näkyvästi. Se sai näkyvyyttä paikallismediassa, verkkosivuilla ja
sosiaalisessa mediassa. Markkinoinnissa hyödynnettiin muun muassa julisteita ja
maksettuja Facebook-mainoksia.

Kyselyyn vastasi 1339 ihmistä. Vastaajat jakautuivat toivotulla tavalla eri alueille, ja
heitä oli myös eri ikäryhmistä. Nuoria, alle 30-vuotiaita, vastaajista oli 27 prosenttia. Yli
60-vuotiaita vastaajia oli noin 9 %.

Kyselyn avulla saatiin suuntaa-antavaa tietoa muun muassa siitä, mitkä palvelut
lahtelaisten mielestä on erityisen tärkeää sijaita omalla asuinalueella ja mitkä
palveluista taas oltaisiin valmiita hakemaan kauempaa, esimerkiksi Lahden
keskustasta. Vastaajat pitivät erityisen tärkeänä, että alakoulu, päiväkoti ja lähikauppa
sijaitsevat omalla asuinalueella. Kirjasto- ja terveyspalvelut sen sijaan jakoivat
vastaajien mielipiteitä. Kirjastokäyttäjistä 56 % oli sitä mieltä, että kirjastopalvelut on
erityisen tärkeää saada omalta asuinalueelta. 44 prosenttia käyttäjistä taas oli valmiita
hakemaan palvelut kauempaa. Terveyspalveluiden kohdalla vastaukset jakautuivat
samaan tapaan.
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Kaupunkitasoiset tiedot yläkouluista (7-9 lk.)

1339 vastaajasta 344 vastasi käyttävänsä palvelua (26 %).
Palvelua käytti päivittäin 91 %, viikoittain 7 % ja harvemmin 1 % vastaajista.
55 % käyttäjistä haki palvelun omalta asuinalueelta tai lähialueelta. Keskustasta
palvelun haki 35%.
Palvelu tavoitettiin yleisimmin bussilla (36 %). Kävellen palvelun tavoitti 29 %,
pyörällä 27 % ja autolla 4 % käyttäjistä.
18 % kaikista vastaajista pitää yläkoulua tärkeänä lähipalveluna ja 21 % vastaajista
olisi valmis hakemaan palvelun kauempaa.

 

Lisätietoja palvelukyselyn tuloksista löytyy alla olevasta linkistä.

Kooste palvelukyselyn tuloksista

Kaupallisten palveluiden taustatietoja

Maakunnan keskustaajamien kehittäminen turvaa päivittäistavarakaupan ostovoiman
kasvun kysyntää vastaavasti. Lahden asema koko maakunnan vähittäiskaupan
keskuksena vahvistuu edelleen. Runsaasta työmatkapendelöinnistä johtuen myös
päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä Lahteen säilyy. Asuinalueiden
täydennysrakentaminen ja asukkaiden ostoskäyttäytyminen tukevat
lähiöostoskeskusten uusiutumista ja lisärakentamista.

Kariston kauppakeskus, Renkomäen liittymäalueen sekä Holman alueen kaupalliset
keskukset muuttavat erityisesti autoilevien asiakkaiden ostosmatkojen suuntautumista
ja asettavat haasteen keskustan kaupallisten palvelujen kehittymisedellytysten
turvaamiselle. Kaupallisten selvitysten mukaan uusille keskustan ulkopuolisille
hypermarketkeskittymille ei ole tarvetta ainakaan vuoteen 2020 mennessä.

Vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevat yleiskaavamerkinnät ja -määräykset on
saatettu ajan tasalle uudistetun lainsäädännön ja maakuntakaavaehdotuksen kanssa.
Vähittäiskaupan suuryksiköille varatut alueet (Pkm) on mitoitettu (vuoteen 2025
sallittu vähittäiskaupan pinta-ala).

Viitteet

Florida, Richard (2011) The rise of the creative class. Teoksessa The innovator's
cookbook: essentials for inventing what is next. Toimittanut Steven Johnson.
Riverhead Books, New York.

Glaeser, Edward (2011) Triumph of the city. How urban spaces make us human.
Macmillan, London.

 

Yleiskaavaselostus

Lahden kaupunki

101

http://lahdenvuosi.fi/filebank/320-Palvelukysely_mista_ylakoulupalvelu_kartta.jpg
http://lahdenvuosi.fi/filebank/100-Liite11_Palvelut_kyselyraportti.pdf


Heikki Lonka, TkT, Granlund Oy

Palvelut ja yhdyskuntarakenne

Tiivistäminen ja täydennysrakentaminen ovat hyviä keinoja edesauttaa palveluiden
säilymistä ja lähipalveluiden monipuolistumista. Täydennysrakentamisella on mitä
ilmeisimmin myönteisiä vaikutuksia keskustassa, kenties myös Mukkulassa ja
Kytölässä. Keskusta-alueen vetovoima vahvistuu ja arjen sujuminen helpottuu etenkin
vanhuksille. Keskustan palveluita vahvistaa myös kaupunginosista ja maankunnasta
sinne suuntautuva asiointi. Asuinalueiden palveluiden tarkemmassa suunnittelussa ja
sijoittelussa tulee huomioida saavutettavuus turvallisesti ja esteettömästi jalan ja
polkupyörällä sekä ympäristön viihtyisyys.

Koiskalan ja Kariston itäosan asuinalueet ovat kaukana nykyisistä palveluista. Karisto
kasvanee riittävästi, jotta siellä voi olla monipuoliset lähipalvelut. Koiskalan asukkaat
käyttävät Ahtialan palveluita tai hakevat palvelut itsenäisesti edellä kuvatulla tavalla.
Saavutettavuuden kannalta on siis tärkeää, miten pystytään toteuttamaan hyvät
joukkoliikenneyhteydet alueille, joihin ei voida toteuttaa omia lähipalveluita tai
palvelut jäävät yksipuolisiksi.

Yleiskaavan vaikutukset palveluverkkoon

Yleiskaava ottaa selvästi kantaa palveluverkon rakenteeseen. Kaupunki jaetaan
lähipalvelualueisiin ja etäpalvelualueisiin, joissa palveluiden saavutettavuus vaihtelee.
Yleiskaavaehdotuksessa on tarkasteltu suurimman muutoksen vaihtoehtoa, jossa
julkisten palveluiden yksikkökokoa kasvatetaan merkittävästi. Tällöin kouluverkossa
siirryttäisiin keskimäärin 300 oppilaan peruskouluista 600 oppilaan peruskouluihin. ja
koulujen määrä vähenisi puoleen. Päiväkotien kokoa kasvatettaisiin keskimäärin 80
lapsen päiväkodeista 150 lapsen päiväkoteihin. Myös päiväkotien

määrä puolittuisi. Seuraavalla yleiskaavakierroksella 2017-2020 on tavoitteena
tarkastella myös muita vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia.

Muut palvelut integroidaan koulujen ja päiväkotien verkkoon. Nuorisopalvelut,
kulttuuripalvelut ym. pyritään yhdistämään em. palveluihin. Digitaalisia palveluita
kehitetään niin, että tarpeetonta liikkumista voidaan vähentää. Keskustasta kehittyy
monimuotoinen ja moderni digitaalisuuden varaan rakentuva palvelukeskittymä, jonka
vetovoiman varaan rakentuu Lahden kasvu alueellisena ja valtakunnallisena
keskuksena.

Kaavaselostuksen sanamuotoa voisi tarkentaa. Etäisyys keskustasta on hieman jäykkä
määritelmä sille, että jokin alue on lähipalvelualuetta. Myös keskustan läheisyydessä
voi olla alueita, jotka ovat etäpalvelualuetta. Ympyrärajauksen sijaan olisi hyvä olla
selkeät rajat, jotka piirretään kartalle. Kriteerinä voisi olla suunniteltu asukastiheys.
Tämä olisi hyvä ottaa huomioon viimeistään seuraavalla yleiskaavakierroksella. Työ
hallintokuntien kanssa rajauksien tekemiseksi ja verkon kustannusten laskemiseksi
olisi hyvä aloittaa heti.

Sanamuodon voisi muuttaa kuulumaan: ”Julkisia palveluita tarjotaan kolmella
erilaisella laajuudella riippuen alueen luonteesta. Palvelutarjonta on laajinta
lähipalvelualueilla, joita ovat keskustan palvelukeskittymä ja alueelliset
palvelukeskittymät, joihin on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Näillä alueilla palvelut
ovat saavutettavissa myös kävellen tai pyöräillen. Muut alueet ovat etäpalvelualuetta,
jossa palvelut ovat saavutettavissa omalla autolla, joukkoliikenteellä tai kuljetuksin.
Lisäksi on harvaan asuttu alue, jolla palvelut ovat saavutettavissa vain omalla autolla
tai kuljetuksin.”

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Yleiskaavan vaikutukset palveluihin
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen

Alue- ja yhdyskuntarakenteen näkökulmasta selkeä jako lähipalvelukaupunkiin,
etäpalvelukaupunkiin ja harvaan asuttuun alueeseen helpottaa palveluverkon
suunnittelua ja auttaa asukkaita arvioimaan palveluiden saavutettavuutta eri alueilla.
Tarkastelu mahdollistaa keskustelun palvelualueiden periaatteista, joita voivat olla
esim. palveluiden kustannus per asiakas, etäisyys palvelupisteisiin tai muut
palveluihin liittyvät tekijät. Olemassa oleva palveluverkko on syntynyt historiallisesti,
eikä se vastaa nykyistä palvelukysyntää kaikilta osin. Uusi malli mahdollistaa
palveluiden paremman kohdentamisen.

Aluerakenne tiivistyy, koska haja-asutusalueella asuminen ei ole yhtä houkuttelevaa.
Kun julkisten palveluiden verkkoa keskitetään, myös yksityisen palveluverkko
hakeutuu uusiin keskittymiin. Tämä lisää koko yhdyskuntarakenteen tiivistymistä.

Merkittävin vaikutus kaupungin talouteen tulee koulu- ja päiväkotiverkon
kehittämisestä. Voidaan arvioida, että toiminnan ja kiinteistöjen kustannukset
pienenevät vähintään 15 miljoonaa euroa vuodessa. Säästöt johtuvat siitä, että luokka-
ja ryhmäkokoja on helpompi hallita suuremmissa yksiköissä. Tukipalvelut ja
oppilashuolto ovat edullisempia. Kiinteistöjä ja hoidettavia neliöitä on vähemmän,
joten kiinteistökulut putoavat merkittävästi. Jos tilojen käyttöastetta saadaan nostettua
sijoittamalla useampia palveluita samaan rakennukseen, ovat kiinteistöjen säästöt
vielä isommat.

Lisäksi tulevat säästöt, jotka saadaan palvelukeskuksia palvelevasta infrasta. Jotta
verkko saadaan uusittua, on tehtävä investointeja, joiden suuruus riippuu siitä, kuinka
hyvin olemassa olevia yksiköitä voidaan hyödyntää. Tuloja tullaan saamaan
poistuvien palveluyksiköiden tonttien kehittämisestä ja myynnistä. Uudessa verkossa
ei myöskään ole kertynyttä korjausvelkaa, joka pitäisi poistaa. Menot ja tulot
huomioiden investointien takaisinmaksuajaksi on vastaavissa hankkeissa saatu 5–15
vuotta.

Vaikutus energiatalouteen olisi merkittävä. Kiinteistökanta pienenee noin 100 000
bruttoneliötä. Rakennukset kuluttavat 20 000 MWh vähemmän lämpöä ja 5000 MWh
vähemmän sähköä vuodessa. Lahden hiilijalanjälki pienenee 5000 CO2-
ekvivalenttitonnia vuodessa (keskimääräisellä suomalaisella tuotantorakenteella).
Myös liikenteen energiapäästöt pienenevät. Tiiviimmässä verkossa on vähemmän
palveluihin liittyvää liikennettä, koska liikenne kulkee pääväyliä pitkin.
Joukkoliikenteen käyttö lisääntyy.

Modulaarinen suunnittelu on hyvä lähtökohta uusien palvelukeskusten suunnittelulle.
Palveluverkon osissa voidaan käyttää samoja ratkaisua ja standardoinnin avulla
alentaa kustannuksia sekä yhdenmukaistaa toimintaa. Jos moduulit toteutetaan
siirrettävinä yksiköinä, tulevat kustannukset kasvamaan ja laatu heikkenee. Siirrettävät
yksiköt ovatkin ratkaisu vain tilanteessa, jossa palveluverkon pitkäjänteinen
suunnittelu on epäonnistunut.

Sosiaaliset vaikutukset
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Uudet koulu- ja päiväkotikeskukset pystyvät tarjoamaan paljon korkeatasoisempia
palveluita käyttäjille verrattuna nykyisiin toimipisteisiin. Ne ovat ammattimaisempia ja
tehokkaammin johdettuja. Oppilashuolto toimii paremmin. Lasten ja nuorten
syrjäytyminen vähenee paremman oppilashuollon ja suurempien yksiköiden
tarjoaman laajemman sosiaalisen kontaktipinnan ja parempien
harrastusmahdollisuuksien ansiosta.

Uudet koulut mahdollistavat uuden lapsilähtöisen pedagogiikan toteuttamisen.
Palveluverkosta saatavia säästöjä voidaan kohdentaa digitalisaation edistämiseen.
Tulevaisuudessa osa koulupäivästä voidaan suorittaa kotona. Uudet tilat
mahdollistavat yhteisöllisen toiminnan. Kun erilaisia palveluita (ruoka, liikunta,
harrastukset, nuorisotilat, kirjastot) tarjotaan samoissa rakennuksissa, on lasten ja
nuorten päivästä mahdollista tehdä yhtenäisempi. Yhdessä digitalisaation kanssa
tämä vähentää liikkumisen tarvetta.

Harveneva palveluverkko tarkoittaa vähemmän kouluja, mikä pidentää väistämättä
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lasten keskimääräisiä koulumatkoja. Tutkimusten mukaan lasten itsenäiseen
liikkumiseen vaikuttaa etäisyyden lisäksi myös matkan viihtyisyys, turvallisuus ja
ympäristön mielenkiintoisuus. Näihin seikkoihin on kiinnitetty huomiota yleiskaavan
keskusta- ja asuinalueiden sitovissa yleiskaavamääräyksissä ja asemakaavoitusta ja
kadunsuunnittelua ohjaavissa suunnitteluohjeissa.

Palveluverkon käsite laajenee tulevaisuudessa perinteisistä koulu- ja
päiväkotirakennuksista koko kaupunkirakenteeseen ja virtuaaliseen ympäristöön.
Metsät, puistot, torit ym. ovat oppimisen ja elämysten ympäristöjä. Tulevaisuuden
palveluverkko voi olla myös täysin hajautunut, nimettyjä rakennuksia ei tarvita
ainakaan nykyisessä mitassa. Lasten näkökulmasta sisällöt ovat tärkeämpiä kuin
rakenteet. Kaupunkisuunnittelu lähestyy helposti asioita vain rakenteiden
näkökulmasta. Käsillä oleva yleiskaava on tässä suhteessa tavanomaista parempi.

Kulttuuriset vaikutukset
Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Kaupunkikuva kehittyy yleiskaavan vaikutuksesta positiivisesti. Uudet
palvelukeskukset on mahdollista suunnitella merkittäviksi kaupunkikuvan
kiintopisteiksi, joiden ympärille kaupunkitila ja katuverkko jäsentyvät. Niiden
ympäristön rakenteiden on syytä viestiä urbaanista ympäristöstä verrattuna
asuinalueisiin ja haja-asutusalueisiin. Niiltä osin kuin palveluverkosta poistuu
toimipisteitä, niiden rakennushistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot ovat muiden
toimijoiden hyödynnettävissä ja löytävät paikkansa uuden, rakennuksen

luonteeseen paremmin sopivan toiminnan näyttämönä. Kaupunkikuvan kannalta
epätoivottavien rakennusten purkaminen antaa mahdollisuuden kohentaa
kaupunkikuvan laatua.

Palveluyksiköiden vähentäminen johtaa organisaatioiden ja niiden toimintakulttuurien
yhdistämisiin. Tämä voidaan nähdä toimintakulttuurin kannalta rikastuttavana tekijänä.
Voidaan olettaa, että parhaat toimintakulttuurit nousevat näissä yhdistymisissä
hallitseviksi ja näin organisaatiokulttuurin sopeutumista uuteen aikaan edistetään.

Vaikutus kaupallisiin palveluihin

Julkisen palveluverkon kehittämisellä ja tiivistämisellä voidaan nähdä kaupallisen
palveluverkon kannalta hyviä vaikutuksia. Uudet julkisen palvelun keskukset tuovat
enemmän asiakkaita samaan pisteeseen ja helpottavat näin liikepaikkasuunnittelua.
Julkisia ja yksityisiä palveluita on mahdollista myös rakentaa samaan yhteyteen ja
näin säästää molempien kustannuksia. On myös mahdollista siirtää osa palveluista,
esim. ruoka- ja liikuntapalvelut kokonaan yksityisen hoidettaviksi.

Yleiskaavan vaikutusalue

Palveluverkko ylittää monella tavalla kaupungin rajat. Palveluverkkoja suunniteltaessa
olisi hyvä ottaa mukaan tarkasteluun myös uudet liitosalueet. Yleisesti voidaan todeta,
että palveluverkon tehostuminen Lahdessa tukee myös laajemman alueen
palveluverkon kehittämistä.
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Kaupungissa on säilynyt yhtenäinen ja monipuolinen viheralueiden verkosto.
Kaupunkilaiset arvostavat laadukkaita viheralueita ja voivat nauttia päivittäin
kaupunkiluonnosta lähellä kotia. Yksityisten omistamissa metsissä voi liikkua
jokamiehen oikeuden puitteissa. Myös kuntarajat ylittäviä virkistysreittejä on
kehitetty. Viheralueilla, joissa on kovin kulutus, liikkumista ohjataan
merkityille reiteille, jotka ovat osin rakenteellisia.

Yleiskaavan tavoitteet (KV 16.12.2013 §143)

1.7 Tiivistettäessä otetaan huomioon olevan kaupunkiympäristön, maiseman ja
luonnon ominaispiirteet sekä suojelu- ja virkistysarvot.
1.8 Tiivistettäessä kaupunkirakennetta turvataan myös rakennettujen alueiden
ekosysteemipalveluiden tuotanto jättämättä riittävästi tilaa viheralueille,
kasvillisuudelle ja katupuille.
1.9 Pohjavesialueelle rakentamista vältetään.
6.1 Viheralueet ovat helposti asukkaiden saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai
julkisilla kulkuvälineillä.
6.2 Vielä rakentamattomat kaupungin omistamat rannat säilytetään yleisinä
alueina.
6.3 Säilytetään Lahden identiteettiä tukevat ja maisemallisesti sekä kulttuurisesti
arvokkaat ympäristökokonaisuudet, kuten Salpausselkä.
6.4 Tiivistettäessä kaupunkirakennetta varmistetaan viheralueiden
muodostaman verkoston säilyminen ja kehittäminen niin ekologisesti kuin

toiminnallisesti.
6.5 Tiivistettäessä otetaan huomioon olemassa olevan kaupunkiympäristön,
maiseman ja luonnon ominaispiirteet sekä suojelu- ja virkistysarvot.
6.6 Koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelussa otetaan huomioon viheralueiden
saavutettavuus päivän aikana.
6.7 Merkitään Pesäkallion luonnonsuojelualueen laajennus yleiskaavaan SL-
alueeksi perustamispäätöksen mukaisesti.
6.8 Täydennetään virkistysalueiden suunnitteluohjeita tuoreen
viheralueohjelman pohjalta.
 

Ekologisesti kestävästä lähimatkailusta on Suomessa tullut suosittua ja Lahdesta
kiinnostava kaupunkikohde, josta pääsee helposti luontoon. Retkeilymatkailuun
kaupungin alueella tehdyt investoinnit ovat matkailijoiden lisäksi hyödyttäneet
lahtelaisia, kun on kehitetty rengasmaisia ulkoilureittejä ja niihin liittyviä palveluja.
Reitit on merkitty hyvin ja niihin on hyvät opasteet kaduilta kevyen liikenteen väyliltä.
Retkeilymatkailua ja virkistystä tukemaan on tuotettu karttoja ja sähköistä aineistoa,
jonka avulla voi suunnitella ulkoilupäivänsä. Vilkkaimmilla retkeilyalueilla on
kuntoilulaitteita sekä aikuisten ja lasten seikkailuratoja. Salpausselän
retkeilymahdollisuuksia kehitetään kokonaisuudessaan, ja Tapanilan hiihtomaja
tarjoaa palveluita retkeilijöille ympärivuotisesti.

Lahtelaiset nauttivat kaupunkiluonnosta suoraan kotoa jalkaisin tai pyörällä. Matkailijat
pääsevät retkeilykohteisiin jalkaisin tai bussilla. Keskustan palvelulinjan jotkut vuorot
ohjataan viikonloppuisin kulkemaan sellaista reittiä, että keskustasta pääsee
laajempien ylimaakunnallisten retkeilyreittien päähän. Asukkaat nauttivat kauniista
asuinympäristöstään lenkkeillen ja pyöräillen.

Luonnonläheinen Lahti
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Luonnonsuojelu yleiskaavassa, kohdeluettelo
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Luonnonsuojelu yleiskaavassa, kohdeluettelo

Luonnon monimuotoisuus (LUMO), kohdeluettelo

Perinnebiotoopit, kohdeluettelo

Oma Lahti -asukastyöpajojen tuloksia kaupunkiluonnosta (kuva yllä).

Koska Lahti on vuonna 2025 entistä tiiviimpi ja kaupunkimaisempi, harvoilla
maaseudun kulttuurimaisemilla on entistä suurempi merkitys kaupunkilaisille myös
ulkoilun ja virkistyksen kannalta. Okeroisten, Ämmälän, Koiskalan ja Kujalan
kulttuuriympäristöt (MA) ovat säilyneet ehjinä kokonaisuuksina siitä huolimatta, että
lähialueille on rakennettu. Uusi rakentaminen on suunniteltu kulttuurimaiseman
ehdoilla, sen mittakaavaa ja muotoja kunnioittaen ja suosien puurakentamista.
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Lahdesta löytyy myös eläimille tärkeitä, laajempia luonnon ydinalueita, joissa myös
ihmiset voivat retkeillä ja nauttia luonnon rauhasta ja hiljaisuudesta. Lahdessa on
säilynyt hiljaisia alueita, joilla luonnon äänet ovat vallitsevia ja hiljaisetkin luonnon
äänet kuuluvat. Hiljaisia alueita on Pesäkalliossa, Alasenjärven rannoilla, Koiskalassa,
Karistossa, Kujalassa, Linnaistensuolla, Jokimaalla ja Salpausselällä. Vaihtelevan
levyiset ekologiset yhteydet eli metsä-pelto-ketjut yhdistävät luonnon ydinalueita ja
ylläpitävät niitä. Ekologisten yhteyksien alueita hoidetaan niin, että ne säilyvät
puustoisina.

Ekologisesti rikkaat ydinalueet ja niiden väliset ekologiset käytävät ovat säilyneet
riittävän leveinä. Nelostien ja eteläisen kehätien (vt12) yli on rakennettu vihersillat,
jotka yhdistävät laajoja viheralueita. Niin ihmiset kuin eläimetkin pääsevät liikkumaan
valtateiden yli siltoja pitkin. Myös muita ekologisen verkoston kannalta tärkeitä
yhteyksiä on pidetty yllä ja kehitetty mm. kasvillisuutta lisäämällä.

Salpausselän ja Porvoonjoen luontaiset viherakselit sekä Pesäkallion, Kerinkallion ja
Koiskalan kiilamaiset laajat metsäalueet ovat säilyneet laajempina retkeily- ja
ulkoilualueina (VR). Erityisesti on osattu vaalia Salpausselän metsäisiä selänteitä
niiden maisemallisten ja geologisten arvojen vuoksi. Ulkoilu- ja retkeilyalueiden
laajojen metsien suojassa menestyvät lepakot, liito-oravat samoin kuin monet
harvinaiset ja uhanalaiset linnut ja lehtokasvit.

Lahden metsiä ja luontoalueita hoidetaan myös erityisesti lasten ja nuorten tarpeet
huomioon ottaen. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytetään säännöllisesti
lähimetsiä oppimisympäristöinä ja hyödynnetään niiden runsaat tarjoumat lapsille.
Kaavoituksessa ja metsänhoidossa on kiinnitetty huomiota metsäalueiden
hahmotettavuuteen luomalla maamerkkejä virkistyspoluista ja luonnon elementeistä
kuten maisemapuista. Lapset uskaltavat mennä metsään ilman eksymisen pelkoa.

Kaupungin omistamat rakentamattomat ranta-alueet ovat säilyneet rakentamattomina
viheralueina ja asukkaat nauttivat eri puolella kaupunkia sijaitsevista viihtyisistä
uimarannoista. Vesijärven rantamaisema Lahdelle ominaisena piirteenä on säilynyt
ehyenä, ja siitä pääsee nauttimaan entistä paremmin. Vesijärven rannan ulkoilureittiä
on jatkettu Mukkulasta Kilpiäisten kautta Karjusaareen. Mukkulan ranta-aluetta on
kehitetty monipuoliseksi virkistys- ja tapahtuma-alueeksi kaupunkilaisille ja
matkailijoille.
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Luonnon monimuotoisuus ja rikkaus on turvattu vielä vuoden 2025 jälkeenkin.
Luonnonsuojelualueiden (SL) verkostoa on täydennetty jalopuumetsiköillä, jotka ovat
alueellisesti edustavia luontotyyppejä. Lähivirkistysalueilla on taajamaluonnon
avainbiotooppeja: pensaikkoja, niittyjä ja vanhoja puutarhoja.

Matkailu- ja retkeilyalueet ovat säilyneet ja niitä on kehitetty, uusi vapaa-ajan alue on
osoitettu Herrasmanniin Alasenjärven rantaan. Kotiniemen siirtolapuutarhan lisäksi on
perustettu uusi luonnonmukaiseen viljelyyn erikoistunut siirtolapuutarha-alue
Karistoon. Lahden keskustaajaman lähistöllä on pääasiassa ympärivuotista asumista.
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Luonnonläheinen Lahti -teema kattaa noin puolet kaupungin pinta-alasta.
Viheralueita (VL, VR, VU, SL ja EH) on yhteensä lähes 4600 hehtaaria. Maa-
ja metsätalousalueita (M) on yhteensä noin 1500 hehtaaria. Vesialueita (W) on
lähes 1900 hehtaaria.

 

Luonnonläheisten alueiden pinta-alassa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta
verrattuna voimassa olevaan Lahden yleiskaavaan 2025 (Y-201).
Yleiskaavaehdotuksessa on kuitenkin 236 ha enemmän luonnonsuojelualuetta (SL)
johtuen Pesäkallion luonnonsuojelualueen laajennuksesta ja Viuhan
luonnonsuojelualueen perustamisesta. Voimassa olevassa yleiskaavassa ko. alueet
ovat retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). Yleiskaavaehdotuksessa luonnonsuojelualuetta on
4,4 % kaupungin pinta-alasta, kun kaupungin suojelutavoite on 5 % pinta-alasta.

Viheralueiden verkoston muodostavat lähellä asutusta sijaitsevat lähivirkistysalueet
(VL) sekä niihin kytkeytyvät kaupunkia ympäröivät retkeily- ja ulkoilualueet (VR),
luonnonsuojelualueet (SL) ja maa- ja metsätalousalueet (M, yksityisessä
omistuksessa).

Lahden viherrakenteen arvoluokitus ja ekologinen verkosto -selvityksen (2011)
mukaan ekologisesti arvokkaimmat viheralueet ovat kaupungin reunoilla. Siellä on
laajoja luontokokonaisuuksia, joilla on vain vähän painetta ulkoiluun ja virkistykseen ja
joilla on Natura 2000 -kohteita, luonnonsuojelualueita ja luonnonsuojelulain nojalla
suojeltavia lajeja.

Selvityksen mukaan Lahden keskusta-alueella on vähemmän merkitystä
kaupunkiekologian kannalta, koska näillä viheralueilla on painetta ulkoiluun ja
virkistykseen. Yleiskaavan 2025 tiivistämisen ja täydennysrakentamisen toteutuessa
ekologiset yhteydet viheralueiden välillä muuttuvat pitkiksi ja kapeiksi. Tärkeää on
hoitaa näitä alueita niin, että ne säilyvät puustoisina eläinten turvallisesti liikkua.

Taustatietoa luontoon liittyvistä teemoista yleiskaavassa

Yleiskaavaehdotuksessa on 236 ha enemmän
luonnonsuojelualuetta.
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Lahden lintuatlaksen (2009-2011) mukaan Lahden vaihteleva maisemarakenne tarjoaa
linnuille erilaisia elinympäristöjä. Erityisesti järvien rantaniityt ja jokivarsien pensastot
ovat hyviä lintualueita. Myös avoimissa kulttuurimaisemissa elää rikas linnusto.
Lahdessa arvokkaat lintualueet painottuvat pohjoisessa Takkulan ja Salalammen
alueelle, idässä Koiskalaan ja Kujalaan ja etelässä Luhdanjokivarteen.

Lahden lepakkoselvityksen (2009) mukaan Lahdessa rikkaita lepakkoalueita on
Metsä-Hennalassa sekä Mytäjäisten ja Valkealammen ranta-alueilla. Lepakkoja voi
havaita muuallakin, eri puolilla kaupunkia. Merkittävimmät yksittäiset elinympäristöt
lepakoille ovat metsäiset alueet ja erilaisiin vesistöihin liittyvät maisemat. Eri
maisemanosia yhdistävät puukujat tai pensasaitarivit ovat lepakoille tärkeitä
ekologisia käytäviä, joiden avulla ne voivat suunnistaa ja liikkua turvallisesti. Liito-
oravat löytävät turvasataman Lahden virkistysalueilta, joita ei hoideta talousmetsinä.

Hiljaisten alueiden äänitaso on määritetty alle 45 desibeliin, joka on valtioneuvoston
ohjearvo taajaman ulkopuoliselle viheralueelle. Näillä alueilla kuuluvat hiljaisetkin
luonnon äänet kuten aaltojen liplatus, sateen ropina ja hento lintujen viserrys.

Tiiviissä kaupunkiympäristössä on erityisen tärkeää, että laajemmille ulkoilu- ja
virkistysalueille pääsee helposti ja että viheralueiden verkostot ovat yhtenäisiä.

Yleiskaavakartalle on merkitty myös pieniä lähivirkistysalueita, koska ne ovat entistä
tärkeämpiä tiivistyvässä kaupungissa.

Lahden alueella on Vesijärven lisäksi useita pienempiä järviä, jotka ovat tärkeitä
virkistyksen kannalta. Ne sijaitsevat lähellä asutusta, monet aivan keskellä kaupunkia.
Virkistyskäyttöarvo on kuitenkin ollut uhattuna viime vuosikymmeninä lisääntyneiden
rehevyyshaittojen takia.

Järviä ympäröivä maankäyttö rehevöittää järviä. Rehevöittäviä ravinteita tulee järviin
myös ilmakehästä. Lahden kaupungin alueella on runsaasti vesistöjä kuormittavaa
toimintaa. Rehevöitymisen aiheuttamat happitalouden ongelmat johtavat
pahimmillaan kalaston tuhoutumiseen. Kesän virkistyskäyttöä haittaavat erityisesti
ajoittaiset planktonlevien massaesiintymiset eli ”leväkukinnat”, joista osa on ollut
myrkyllisten sinilevien aiheuttamia.
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Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja laajeneminen supistaa luontoalueita, kun
samaan aikaan niihin kohdistuu entistä suurempi ulkoilu- ja virkistyspaine.
Seurauksena voi olla luonnonympäristön vähenemisen lisäksi myös suojelualueiden
luonnontilan vaarantuminen. Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty uusia
luonnonsuojelualueita (SL), mikä on vahva keino profiloida kaupungin viheralueita.
Uuden kaupunkiympäristön suunnittelussa tulee etsiä keinoja kaupunkiluonnon ja
viheralueiden monipuolistamiseksi ja monimuotoisuuden lisäämiseksi, jotta menetetyn
luonnonympäristön tilalle saadaan luotua uusia arvoja ja uutta toiminnallista sisältöä.
Tämä tavoite on otettu huomioon myös viheralueiden suunnittelua ja hoitoa
ohjaavassa Lahden viheralueohjelmassa.

Luonnonympäristön kannalta merkittävimmät ja vakavimmat vaikutukset toteutuvat
vasta vuoden 2025 jälkeen, kun nk. asumisen reservialueita Ämmälässä (A-16),
Kujalassa (A-14), Jokimaalla (A-23) ja Lehmuksessa (A-38) ryhdytään rakentamaan.
Alueet ovat lähes luonnontilaisia tai niillä on vain haja-asutusta. Alueilla on
uhanalaisia kasveja, arvokasta linnustoa, lepakoita ja liito-oravia.

Eliölajien elinympäristöt pirstoutuvat ja ekologiset yhteydet heikkenevät. Lisäksi
kenties Ämmälää lukuun ottamatta alueet on vaikea liittää nykyiseen
yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikenteen ja palveluiden järjestäminen on
haasteellista. Alueilla menetetään luontoarvoja, mutta yhdyskuntarakenteellisetkaan
tavoitteet eivät toteudu.

Salpausselälle osoitetut elinkeinoelämän alueet vaikuttavat kielteisesti
luonnonympäristöön ja maisemaan. Ne ovat kuitenkin suurilta osiltaan toteutuneita.
Vaikutusten arvioinnin (2011) tuloksena toteutumattomia alueita Salpausselällä
supistettiin ja jäljelle jääneille annettiin pohjaveden suojelua koskevat määräykset.

Merkittävä myönteinen vaikutus on, että maiseman komein kohta Teivaanrinteessä,
jossa Salpausselkä ja Järvi-Suomi kohtaavat, säilyy ehyenä.

Ulkoilua ja virkistystä ohjataan aiempaa enemmän, jotta herkimmät luonnontilaiset
alueet säästyvät kulutukselta.

Yleiskaavan vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
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Vuonna 2025 Lahdessa asuu noin 10 000 asukasta enemmän kuin vuonna
2014. Väestönkasvu on jakautunut melko tasaisesti eri kaupunginosiin
yhdyskuntarakennetta tiivistäen ja täydentäen. Kaupunkirakenne on tiivis ja
tähtimäinen. Ihmisten liikkumistarpeet eivät ole aiheuttaneet suuria
muutostarpeita olemassa olevaan liikenneverkkoon. Suurimmat
liikenteelliset muutokset ovat tapahtuneet keskustan alueella,
joukkoliikenteessä sekä kävelyssä ja pyöräliikenteessä.

Yleiskaavan tavoitteet (KV 16.12.2013 §143)

7.2 Suurin osa asukkaista voi saavuttaa maakuntakeskuksen

palvelut kävellen, pyörällä ja julkisilla kulkuvälineillä.
7.3 Kaupunkirakennetta tiivistetään julkisen liikenteen reittien läheisyydessä.
7.4 Selvitetään raideliikenteen toimintaedellytyksiä lähiliikenteessä.
7.6 Kaupunkiympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan erityisesti
jalankulkijan, pyöräilijän ja julkisten kulkuvälineiden käyttäjän näkökulmasta.
7.7 Laaditaan liikenteen pääverkolle väyläkuvaukset ja suunnitteluohjeet.
7.9 Päivitetään yleiskaava keskustaa koskevien liikennesuunnitelmien ja
joukkoliikennesuunnitelmien mukaiseksi.
1.28 Päivitetään joukkoliikenesuunnitelman sisältö yleiskaavaan.
 

 

 

Liikkuminen Lahdessa
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Joukkoliikenne näkyy ja palvelee

Joukkoliikenteen palvelutasoa ja näkyvyyttä on parannettu. Linjasto on kattava ja
bussilla pääsee hyvin kaupunginosista keskustaan. Keskustassa taas voi helposti
vaihtaa linjalta toiselle. Joukkoliikenteen palvelutaso on riittävä myös ruuhka-aikojen
ulkopuolella, ja keskustasta pääsee asuinalueille sujuvasti myös iltaisin ja
viikonloppuisin.

Ensimmäinen askel on ollut kahden vahvan runkolinjan toteuttaminen Lahden
seudulle. Niiden varrelle on täydennyskaavoituksella saatu lisää asukkaita ja
työpaikkoja. Runkolinjoilla on hyvin muotoillut bussikatokset ja bussit, jotka on
värikoodattu samaan tapaan kuin metrolinjat maailman suurkaupungeissa.
Runkolinjojen pysäkeillä on pyöräkatokset ja reaaliaikainen aikataulu.

Keskustassa pääväylillä on joukkoliikennekaistat ja Aleksanterinkadun ja Vesijärven
kulmaukseen on perustettu joukkoliikenteen vaihtopysäkki. Joukkoliikennettä
suositaan myös liikennevaloetuuksilla. Joukkoliikenteen imagon parantuminen on
saanut myös autoilijoita nousemaan bussin kyytiin. Myös uudet digitaaliset palvelut,
kuten lippuvaraus koko matkaketjulle, ovat helpottaneet joukkoliikenteen käyttöä.

 

 

Uudet lähijunaliikenteen seisakkeet on toteutettu Orimattilan Hennaan ja Lahden
Hennalaan, jotka ovat kehittyneet omaleimaisiksi kaupunginosiksi. Myös Villähteen,
Nastolan ja Uudenkylän asemien ympäristöjä on kehitetty kunkin kaupunginosan
ominaispiirteiden mukaisesti. Nykyinen tavararatapiha on siirtynyt Hollolaan Nostavan
alueelle, ja sen edellyttämät uudet raiteet on toteutettu. Rautatien estevaikutusta on
pienennetty rakentamalla kevyen liikenteen siltoja tai alikulkutunneleita rautatien
alitse. Mahdollisuutta käyttää rautatietä raitioliikenteeseen Hennalan ja Uudenkylän
sekä Hollolan, Orimattilan, Lahden ja Heinolan välillä on alettu tutkia osana Lahden
kaupungin ja Lahden kaupunkiseudun uutta joukkoliikennejärjestelmää.

Lahden kaupunkiseutu on valtakunnallinen liikenteen ja tavaralogistiikan solmukohta
ja radanvarsi osa TEN-T -raideverkkoa. Sen vaatima lisäraide Lahdesta Hakosiltaan on
rakennettu.

Uudet omaleimaiset seisakkeet palvelevat junalla kulkevia.

Radanvarsi on kaupunkiseudun selkäranka ja yhteys
metropolialueelle.
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Matkakeskus - liikkumismuotojen sujuva solmukohta
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Matkakeskus - liikkumismuotojen sujuva solmukohta

Valtakunnallisesti arvokkaan vanhan rautatieaseman ympäristöön on rakennettu
matkakeskus. Se toteuttaa paikkaan liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
matkakeskus on vahvistanut joukkoliikenteen asemaa Lahden kaupunkiseudulla ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja asemapuisto – Lahden ensimmäinen
kaupunkipuisto – on säilynyt. Vanhan yhdistyessä uuteen on saatu aikaan viihtyisää
kaupunkiympäristöä, joka on parantanut joukkoliikenteen imagoa ja houkuttelevuutta.

Lahden keskusta on helppo saavuttaa junalla yli maakuntarajojen ja bussilla
maakunnan osakeskuksista. Matkakeskuksessa voi sujuvasti vaihtaa junasta paikallis-
tai seutuliikenteen bussiin tai vaikka polkupyörään. Matkakeskukseen voi saapua
myös omalla autolla ja jatkaa matkaa joukkoliikenteellä.

Lahti on monipuolisten ja viihtyisien kävely-ympäristöjen
kaupunki

Lahdessa on monipuolinen kävelykeskusta ja sen lisäksi viihtyisiä asuinalueita, joissa
lähipalvelut ovat saavutettavissa myös kävellen. Asuntokaduille on istutettu lisää
katupuita ja myös tonttien omistajat ovat kohentaneet katuun rajautuvaa
viherympäristöä. Kaupallisten palveluiden lähiympäristöt on suunniteltu kävelijän
näkökulmasta houkutteleviksi järjestämällä pysäköintialueet kävelijöiden ehdoilla.
Virkistysalueet ovat suurella osalla lahtelaisista kävelyetäisyydellä ja niitä käytetään
ahkerasti. Eri-ikäiset lahtelaiset kävelevät monista syistä; kouluun ja töihin, tai
hoitaakseen asioita - tai terveyttään.

Suunnitteluratkaisut sujuvoittavat pyöräilyä

Korkeatasoiset pyöräilyn pää- ja aluereitit on toteutettu, mikä on lisännyt pyöräilyä
Lahdessa kaikkina vuodenaikoina. Pyöräilyn pääreitit on tehty sujuviksi ja turvallisiksi.
Pääreiteillä pyöräliikenne on näkyvästi eroteltu autoliikenteestä ja jalankulusta.
Keskustan hidaskaduilla pyöräilijät ja autot jakavat liikennetilaa.

 

Keskeisimmät risteykset muun liikenteen kanssa on tehty alikulkuina. Vanhoja
alikulkuja on parannettu mm. avartamalla ja valaisemalla sekä lisäämällä vilkkaisiin
alikulkutunneleihin peilit pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuuden
parantamiseksi. Liikennevaloristeykset on ohjelmoitu niin, että vihreät aallot sopivat
pyöräilijöiden ajovauhtiin.

Yksityisauton voi halutessaan jättää pihaan

Pääväylästöä on kehitetty rakentamalla vt12:n eteläinen kehätie ja parantamalla
sisääntuloväyliä. Kun liikennettä on siirtynyt enemmän pääväylästölle, liikenne on
turvallisempaa. Pääliikenneverkko välittää liikennettä hyvin ja keskustan
liikennekuormitus on keventynyt. Muilta osin liikenneverkkoa on täydennetty ja
parannettu paikallisten tarpeiden mukaan.

Arjen liikkuminen sujuu, kun ruuhkia ei ole. Ihmiset liikkuvat keskimäärin hieman
pidempiä matkoja kuin ennen sekä Lahden sisällä että kaupungin rajojen yli. Lahden
sisäiset matkat ovat silti keskimäärin viiden kilometrin luokkaa – sopivan
pyöräilymatkan pituisia. Pyöräilyn ja kävelyn kehittämisen ansiosta liikennemäärät
ovat kasvaneet hitaammin kuin väestömäärä.

Uudet asuinalueet on suunniteltu tehokkaiksi niin, että niihin on saatu hyvät
joukkoliikenneyhteydet. Useiden olemassa olevien asuinalueiden joukkoliikenteen
palvelutaso on parantunut, kun tiivistämisen ja täydennysrakentamisen myötä on
saatu keskimäärin yli 15 asukasta hehtaarille. Niillä asuinalueilla, joilla etäisyys
bussipysäkille on yli puoli kilometriä, pysäkille voi sujuvasti pyöräillä ja jättää
polkupyörän sille varattuun katokseen pysäkin viereen.

Pääreiteillä pyöräliikenne on näkyvästi eroteltu
autoliikenteestä ja jalankulusta.
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Uusia pyöräilijöitä ja julkisten kulkuneuvojen käyttäjiä on paljon, koska osa
nykyistenkin lahtelaisten autoista seisoo suurimman osan aikaa autokatoksessa.
Moniautoistumisen trendi on hidastunut, kun perheiden ei ole tarvinnut hankkia
kakkosautoa. Jos perheellä on kaksi autoa, toinen niistä on sähköauto. Sillä liikutaan
kaupunkialueella. Lahtelaisilla on myös paljon autoja yhteisomistuksessa.

Kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvu on vähentänyt melulle ja päästöille altistumista.
Nykyiset asukkaat on suojattu pääteiden liikenteen melulta meluvalleilla ja -aidoilla
sekä rakennusosien kuten ikkunoiden paremmalla ääneneristyksellä. Uudet alueet
suunnitellaan siten, etteivät asukkaat altistu melulle. Uudisrakentamisessa melua
torjutaan sijoittamalla melulle alttiit toiminnot korttelin hiljaiselle puolelle sekä
rakenteellisesti muun muassa asentamalla taloihin desibeli-ikkunat ja -ovet.

 

Yli 10 % autoilijoista on ryhtynyt kävelemään, pyöräilemään tai
liikkumaan linja-autolla työ- ja asiointimatkat.
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Liikenteellinen näkökulma ulottuu Lahden kaupungin rajojen ulkopuolelle,
onhan Lahti maakunnan keskus. Lahden kaupungin liikenneverkossa
seudullisen ja valtakunnallisen liikenteen osuus on merkittävä. Liikennettä
tarkastellaan yleiskaavassa maankäytön eri toimintojen välisen
vuorovaikutuksen ja saavutettavuuden näkökulmasta. Liikenteellisillä
ratkaisuilla pyritään tukemaan Lahden elinvoimaisuutta monella eri tasolla.

Tärkeitä seikkoja ovat:

Laadukkaiden ja kestävien asumisen- ja työpaikka-alueiden väliset hyvät yhteydet
erityisesti joukkoliikenteellä, pyöräillen ja kävellen.

Hyvin saavutettava keskusta kaikilla kulkumuodoilla.

Valtakunnallisten ja seudullisten pääväylien ja ratojen riittävä kapasiteetti ja kattavuus.

Logistisen aseman hyödyntäminen kansallisesti ja kansainvälisestiliikenteen aiheuttaman
ympäristökuormituksen minimoiminen.

Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen vaihtoehdot -tutkimushankkeessa
Suomen ympäristökeskus (SYKE) tutki suomalaisten kaupunkiseutujen
liikkumisvyöhykkeitä ja niiden kehittymistä. Tarkastelu perustuu yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmän (YKR) ruutuaineistoon.

Taajama-ala on kasvanut Lahden työssäkäyntialueella väkilukua nopeammin eli
väestöntiheys on laskenut. Samalla liikenteen laskennallinen energiankulutus henkeä
kohden on kasvanut. Muutokset ovat olleet samansuuntaisia muilla
kaupunkiseuduilla. Yleiskaavan mukaisella tiiviillä yhdyskuntarakenteella kehityksen
suunta voidaan kääntää.

Meneillään olevassa Urban Zone III -hankkeessa tutkijat tekevät kaupunkiseutujen
maankäytön suunnitelmiin ja strategioihin perustuen esityksen siitä, miltä
liikkumisvyöhykkeet näyttävät vuonna 2035. Lahden seutu on mukana tarkastelussa,

jonka tuloksia odotellaan vuoden 2016 aikana.

Mitä enemmän liikennettä pystytään ohjaamaan pääväylille, sitä turvallisempaa
liikenne on ja sitä paremmin pystytään torjumaan melua ja päästöjä.

Yleiskaavan keinovalikoiman (linjaston rakenne, toimintojen sijoittelu) ohella
asiakaslähtöinen informaatiopalvelu, laadukas joukkoliikenteen ympäristö ja hyvä
imago sekä joustava hinnoittelu ovat tuottaneet hyviä tuloksia kaikkialla maailmassa.

Henkilöautoliikenteen kasvua pyritään hillitsemään kehittämällä joukkoliikennettä ja
parantamalla kevyen liikenteen asemaa. Lisääntyvä autoliikenne aiheuttaa paineita
etenkin kaupungin sisääntuloväylillä, ja eräiden liittymien toimivuutta voidaan joutua
parantamaan vuoteen 2025 mennessä.

Lahden kävelyn ja pyöräilyn (KäPy) kehittämissuunnitelma on valmistunut vuonna
2012. Kestävän liikkumisen visio on: ”Ympäristökaupungissa pyöräily on kätevää”.
KäPyssä on linjattu kolmen tasoisia toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi: 1)
asenteisiin vaikuttaminen, 2) yhdyskuntarakennetta parantavat toimenpiteet ja 3)
infrastruktuurin kehittäminen. Yleiskaavatyössä 2013–2016 pyritään parantamaan
yhdyskuntarakennetta kestävää liikkumista suosivaksi. Näkyvin KäPyä toteuttava
toimenpide yleiskaavassa ovat kaupunginosista keskustaan tulevat pyöräilyn pää- ja
aluereitit, jotka edistävät työmatkapyöräilyä.

Liikennepoliittiset linjaukset hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa 2011.
Liikennemuodot prioriteettijärjestys ristiriitatilanteissa: kävely > pyöräily >
joukkoliikenne > henkilöautoilu.

Vuonna 2010 noin neljännes lahtelaisista asuu alueella, jossa päivän melutaso ylittää
55 dB:n raja-arvon. (Liikennemeluselvitys 2010). Tavoitteena on, että melulle
altistuvien ihmisten määrä kääntyy laskuun ja että melulta ei tarvitse suojautua
erillisillä melusuojausrakenteilla kuten aidoilla tai valleilla.

Taustatietoa liikkumisesta ja liikennejärjestelmästä
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Jalankulkuvyöhyke rajautuu 1,0–2,0 km:n säteelle kaupungin kaupallisesta
ydinkeskustasta. Jalankulkuvyöhykettä ympäröi reunavyöhyke, joka ulottuu noin 3
km:n säteelle ydinkeskustasta.

Joukkoliikennevyöhykkeet sijaitsevat yli 2 km:n etäisyydellä kaupunkikeskustoista ja
niillä joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä tai erinomainen, vähintään kaksi vuoroa
tunnissa. Joukkoliikennevyöhykkeet ulottuvat 400 metrin etäisyydelle pysäkeistä.
Toimivaa joukkoliikennettä varten tarvitaan vähintään 15–20 asukasta hehtaarille tai 2
000 asukasta linjakilometriä kohden.

Yleiskaava mahdollistaa uusien raideliikenteen seisakkeiden perustamisen. Lahden
sisäinen väestönkasvu ei riitä kannattamaan paikallista raideliikennettä. Lahden
sisäiset etäisyydet ovat niin lyhyitä, että teollisuusraiteita ei kannata ottaa
matkustajaliikenteen käyttöön. Yleiskaava mahdollistaa uusien lähiliikenteen
seisakkeiden perustamisen mm. Hennalaan, Ämmälään, Kujalaan ja Ahtialaan, mutta
näitä ei suunnitelman yleispiirteisyyden vuoksi ole esitetty yleiskaavakartalla.

Liikennemalli on laadittu v. 2025 tilanteelle ja tilantelle 2025+, jolloin nk. asumisen
reservialueet on rakennettu. Ennusteissa liikenneverkkoon on kuvattu yleiskaavassa
esitetyt uudet auto- ja joukkoliikenteen yhteydet kuten keskustan liikennejärjestelyt,
eteläinen kehätie, matkakeskus, uusien alueiden joukkoliikenne ja Orimattilan Hennan
asema. Hennaan on mallissa sijoitettu 5000 asukasta vuonna 2025 ja 15 000
asukasta tilanteeseen 2025+.

Lahden sisäisillä matkoilla joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuus kasvaa hieman
nykyisestä yleiskaavan tavoitevuoteen 2025 saakka. Reservialueiden toteuduttua
henkilöautoilun osuus taas kasvaa hieman vuoden 2025 tilanteeseen verrattuna.

Henkilöauto- ja joukkoliikenne lisääntyvät hieman Lahteen suuntautuvilla matkoilla,
koska seudullinen liikenne lisääntyy Lahden sisäistä liikennettä enemmän. Näistä
matkoista kevyen liikenteen osuus on hyvin pieni.

KULKUTAPAOSUUDET (Lahden seudun henkilöliikennetutkimus 2010)

Eri kulkutavoilla tehtyjen matkojen osuus kaikista lahtelaisten Lahdessa tekemistä
matkoista
Kävely 29 %
Pyöräily 14 %
Henkilöauto 52 %
Linja-auto 5 %

Autoliikenteen keskimatkanpituudet seudulla kasvavat, koska uusi maankäyttö
painottuu kaupungin reunoille. Ennusteissa lyhyitä matkoja tehdään enemmän
bussilla, pyöräillen ja kävellen. Asukasta kohden laskettu henkilöautoliikenteen
suorite kasvaa vuoteen 2025 mennessä noin 4 % ja tilanteessa 2025+ noin 7 %.
Kasvussa on mukana Lahden sisäiset ja Lahteen suuntautuvat matkat.
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Yleiskaavan vaikutukset kävelyyn ja pyöräilyyn on kirjattu Kestävästi kasvava Lahti -
lukuun.

Yleiskaava ohjaa kaupungin kasvua siten, että vuoteen 2025 mennessä
autoriippuvuus ei lisäänny nykyisestä. Jalankulun ja pyöräilyn osuus
liikennemuodoista on jo nyt korkea (43 %) ja se voi yleiskaavan toteutuessa jopa
kasvaa. Tämä edellyttää kuitenkin palveluiden tarjoamista hyvien jalankulku- ja
pyöräily-yhteyksien päässä asuinpaikoista. Pyöräilyn osuus kaikista matkoista voi
kasvaa liikennemallin kehityskuvaa suotuisammin, jos pyöräilyverkon ja palveluiden
(esim. pyöräkatokset) laatuun panostetaan määrätietoisesti.

Ajoneuvoliikenteen suorite keskittyy voimakkaasti pääväylille. Keskustan
liikennekuormitus ei ennusteiden mukaan lisäänny. Kun keskustaa kehitetään kävely-
ja joukkoliikennepainotteiseksi, voidaan olettaa ajoneuvoliikennettä siirtyvän
ennustettua enemmän kehätielle (vt 12) ja Ohitustielle (vt 4). Tämä parantaa
liikenneturvallisuutta ja vähentää päästöjä. Melua ja melulle altistumista tulee torjua
ennalta ehkäisevästi.

Yleiskaavan tavoitevuoteen mennessä väestö kasvaa nykyisillä alueilla ja
yhdyskuntarakenne tiivistyy ja täydentyy. Tämä vahvistaa joukkoliikenteen kysyntää ja
luo hyvät edellytykset linjaston kehittämiselle ja liikennöinnin tehostamiselle.
Asukastiheyden kasvaessa kasvaa myös kevyen liikenteen osuus.

Kariston uudet kaupalliset palvelut synnyttävät paljon henkilöautomatkoja, mikä
muuttaa Kariston alueen kulkutapaosuuksia. Sama näkyy myös muilla kaupan alueilla.
Renkomäessä Orimattilantien varrella autoillaan enemmän, koska autoliikenne on
tullut eteläisen sisääntulotien ja kehätien myötä sujuvammaksi joukkoliikenteeseen
verrattuna.

Koko kaupungin tasolla kulkutapaosuuden muutokset ovat kuitenkin lievästi
myönteisiä, kun kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytykset paranevat.

Yleiskaavan vaikutukset liikkumiseen ja liikenteeseen
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Lahti vuonna 2025 -tarinassa kuvattiin yleiskaavan sisältö.
Tässä yleiskaavaselostuksen osassa kerrotaan miten yleiskaava
syntyi.

Luvussa Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet kerrotaan, miksi yleiskaavaa tehdään.
Suunnittelun prosessi -luvussa kuvataan, miten suunnitelma syntyi. Luvussa
Muutokset voimassa olevaan Lahden yleiskaavaan 2025 kuvataan, miten vuoden
2015 yleiskaavaehdotus eroaa lainvoimaisesta, kaupunginvaltuuston keväällä 2012
hyväksymästä Lahden yleiskaavasta.

Yleiskaava on strateginen maankäytön suunnitelma ja jatkuva prosessi liittyy
kaupungin strategian laatimisprosessiin. Nyt käsittelyssä olevalla
yleiskaavaehdotuksella on vaikutuksia uuden strategian 2017 laadintaan ja niitä
kuvataan luvussa Syötteitä strategiaan.

Yleiskaavan laatiminen on ennen kaikkea yhteistyötä monien osapuolten kesken.
Yleiskaavatyön tekijät on kuvattu luvussa Yleiskaavtyön 2013-2016 tekijät.

Kahdessa viimeisessä luvussa, Yleiskaavatyö 2017-2020 ja Yleiskaavan toteutus ja
seuranta, kerrotaan mitä tapahtuu yleiskaavaehdotuksen 2015 jälkeen; miten uuden
Lahden kaupungin yleiskaavoitus alkaa ja miten käsillä olevaa suunnitelmaa
toteutetaan ja toteutumista seurataan.

 

Yleiskaava tehdään yhdessä
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Yleiskaava on strategian kuva. Se pyrkii hahmottamaan, miten kaupunki
toimii kokonaisuutena. Kaupunki ei tule koskaan valmiiksi, joten yleiskaavaa
on hyvä tarkistaa säännöllisesti. Se valtuusto, joka tekee strategian, päättää
myös sen pohjalta laaditun yleiskaavan hyväksymisestä.

Yleiskaavassa päätetään maankäytön aluevarauksista ja liikenteen pääverkosta.
Mitoituksen perusteena on strategian mukainen prosentin vuotuinen väestönkasvu.
Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena koko kaupungin alueelle ja se ohjaa
asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Kaupunginvaltuusto
hyväksyi nyt voimassa olevan Lahden yleiskaavan 2025 toukokuun 14. päivä vuonna
2012 (§ 57, Y-201) ja se on saanut lainvoiman 6.10.2014. Yleiskaava on tarkistettu
valtuuston 15.4.2013 hyväksymän strategian mukaiseksi. Lahden kaupungin

ja Nastolan kunnan yhdistyttä uudeksi Lahden kaupungiksi vuoden 2016
alussa yleiskaava muuttui Lahden läntisten osien osayleiskaavaksi.

Voimassa oleva yleiskaava on tuore ja suurin osa sen taustalla olevista
selvitystiedoista on edelleen ajan tasalla. Yleiskaavatyössä 2013-2016 on keskitytty
strategian mukaisiin teemoihin: kaupunkitalouteen, palveluverkkoon, kävelyyn ja
pyöräilyyn sekä lapsiystävällisyyteen. Lisäksi yleiskaavatyössä 2013-2016 on käsitelty
edelliseltä valtuustokaudelta kesken jääneitä teemoja; esimerkiksi liikenne ja
liikkuminen. Edellisellä yleiskaavakierroksella käsiteltyihin keskeisiin teemoihin kuten
ekosysteemipalveluihin ja luonnonympäristöihin ei ole nyt satsattu. Nähtävissä on,
että luonnonympäristöjä koskevat teemat nousevat uudelleen keskiöön uuden
Lahden koko kaupungin yleiskaavatyössä 2017-2020.

Miksi yleiskaavatyötä tehdään?
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Sähköinen, jatkuvasti päivittyvä yleiskaava syntyy yhdessä
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Sähköinen, jatkuvasti päivittyvä yleiskaava syntyy yhdessä
tietoa rakentamalla

Vuodesta 2009 lähtien Lahdessa on tehty strategista yleiskaavaa jatkuvan
yleiskaavaprosessin avulla. Yleiskaavaa päivitetään jokaisen valtuustokauden aikana
strategisten tarpeiden mukaan. Kauden alussa valtuusto hyväksyy strategian pohjalta
yleiskaavan tavoitteet ja lopussa päättää yleiskaavan hyväksymisestä.

Vaihtoehtoisia ratkaisuja käsillä oleviin suunnittelukysymyksiin etsitään yhteisöllisesti
osallisten kanssa. Yleiskaavaprosessissa keskustellaan kaupungin tulevaisuudesta
monella tasolla ja vuoropuhelu onkin prosessin olennainen sisältö.

Yleiskaavan tavoitteiden asettamisesta alkaa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen
kaavaprosessi, johon kuntalaiset, viranomaiset ja yhteistyökumppanit osallistuvat.
Valtuustokauden toinen vuosi on yleiskaavan luonnosvaihe, jolloin mm. tehdään
vaihtoehtoisia skenaarioita. Luonnosvaihe on aktiivisen osallistumisen aikaa kaikille
kaupunkilaisille. Lahden tulevaisuutta pääsee visioimaan työpajoissa,
yleisötilaisuuksissa ja esimerkiksi verkossa järjestettävien kyselyiden kautta.
Yleiskaavaprosessissa yhdessä tuotettu tieto dokumentoidaan kaupungin
paikkatietojärjestelmään, josta sitä käytetään yleiskaavan laadinnan lisäksi muussa
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Yleiskaava havainnollistaa mitä strategia tarkoittaa maankäytön, liikkumisen ja
palveluiden kannalta. Yleiskaavaan tehtävien muutosten tulee heijastaa strategian
tavoitteita, mutta varmistaa myös maankäytön kestävä kehitys valtuustokautta
pidemmällä ajanjaksolla.

Miten tietoa rakennetaan?

Jatkuvassa yleiskaavaprosessissa selvitys- ja lähtötiedot pidetään ajan tasalla
maakunnallisessa selvitystietopankissa sekä kaupungin omassa
paikkatietojärjestelmässä. Sähköisen, paikkatietopohjaisen yleiskaavan avulla
suunnittelijat, osalliset ja viranomaiset saavat tarvittaessa monipuolisesti yleiskaavan
taustalla olevaa tietoa ja osallistuvat myös sen tuottamiseen.

Yleiskaava kehittyy yhteisöllisesti tietoa rakentamalla. Paikkatietojärjestelmässä
kaikkea tietoa käsitellään samalla tavalla, jolloin asiantuntijoiden tuottama selvitystieto
esimerkiksi luonnonympäristöstä ja osallisten tuottama tieto omasta
elinympäristöstään ovat samassa asemassa.

Osa selvitystiedosta vanhenee nopeasti, osa voi pysyä ajantasaisena hyvinkin
pitkään. Selvitystarvetta tarkkaillaan jatkuvasti. Esimerkiksi liikennettä tai
ilmastonmuutosta koskevat selvitykset voivat vaatia päivittämistä piankin, kun uutta
tietoa kertyy. Vuonna 2010 valmistunut Lahden maisemarakenne ja viheralueet taas
on hyvä esimerkki tiedosta, joka pysyy voimassa kauan. Luontoselvityksiä
todennäköisesti tarkennetaan jatkossa osa-alueittain, ja koko kaupunkia kattavia
selvityksiä kuten Lahden lintuatlasta, päivitetään noin kymmenen vuoden välein.
Päijät-Hämeen liitossa on vireillä maakuntakaava, jota varten tehdään seuraavaa
yleiskaavatarkistusta hyödyttäviä selvityksiä, kuten kaupan selvitys.

Väestöön liittyvää tietoa tuotetaan ja väestöennuste tarkentuu jatkuvasti.
Väestöennuste tehdään aina käsillä olevan strategian ja yleiskaavan tavoitevuoteen.
Tavoitevuosi siirtyy eteenpäin ja lähinäkymä tarkentuu.

Yleiskaavan toteutumista seurataan kestävän seudullisen yhdyskuntarakenteen
mittareilla. Seurannan tuloksena saatava tieto auttaa myös kohdentamaan tulevia
selvityksiä tarpeellisiin aiheisiin ja oikeisiin paikkoihin.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat
yleiskaavoitusta

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), joiden ensisijaisena tehtävänä on
varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioiminen kaavoituksessa ja
viranomaistoiminnassa, ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on
ryhmitelty kuuteen osakokonaisuuteen, jotka sisältävät yleis- ja erityistavoitteet.
Lahden yleiskaavassa 2025 tärkeiksi VAT:ksi ovat nousseet erityisesti
yhdyskuntarakenteeseen liittyvät tavoitteet. Alla poimintoja yleiskaavaan vaikuttavista
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
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Toimiva aluerakenne

Alueidenkäytön suunnittelussa on huomioitava maanpuolustukselliset tarpeet
turvaamalla riittävät alueelliset edellytykset varuskuntien toiminnalle.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

Yleiskaavoituksen lähtökohtana tulee olla perusteltu väestönkehitysarvio ja
erilaisia kehityksen vaihtoehtoja tulee tarkastella pitkällä aikavälillä.
Yleiskaavassa selvitetään yhdyskuntarakenteen eheyttämisen mahdollisuudet ja
toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseudulla varmistetaan toimiva
joukkoliikennejärjestelmä ja palveluiden saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä
sekä jatkuva ja turvallinen kevyen liikenteen verkosto. Lisäksi alueidenkäytön
suunnittelussa tulee ehkäistä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista
aiheutuvia haittoja ja pyrkiä vähentämään jo olevia haittoja.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

Alueidenkäytöllä varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuri- ja
luonnonperintökohteiden arvojen säilyminen. Viranomaisten laatimat
valtakunnalliset inventoinnit on otettava huomioon lähtökohtina alueidenkäytön
suunnittelulle. Suunnittelussa huomioidaan ekologisesti tai virkistyskäytön

kannalta merkittävät yhtenäiset luonnonalueet sekä pohja- ja pintavesien
suojelutarve ja käyttötarpeet. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset
aluekokonaisuudet eivät kohdistu Lahteen.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Alueidenkäytön suunnittelussa turvataan olemassa olevien valtakunnallisesti
merkittävien ratojen ja maanteiden kehittämismahdollisuudet. Alueidenkäytössä
turvataan edellytykset julkisen liikenteen sekä eri liikennemuotojen yhteistyön
kehittämiselle varaamalla riittävät alueet tavara- ja henkilöliikenteen terminaalien
ja matkakeskusten toiminnalle. Osana alueen energia- ja jätehuoltoa tulee
varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien energialaitosten
aluetarpeisiin.
 

 

Maakuntakaavassa ratkaistaan aluerakenne

Maakuntavaltuusto hyväksyi Päijät-Hämeen maakuntakaavan 20.2.2006 ja
Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 11.3.2008.

Yleiskaavaselostus

Lahden kaupunki

131



Yleiskaavaselostus

Lahden kaupunki

132

http://lahdenvuosi.fi/filebank/296-Ote_maakuntakaavasta.jpg


Maakuntakaavassa Lahti on pääosin taajamatoimintojen aluetta (A). Lahden keskusta
ja rautatieaseman ympäristö sekä Launeen keskusta on merkitty keskustatoimintojen
alueeksi (C). Maakuntakaavassa osoitettuja keskustatoimintojen alakeskuksia (ca) ovat
Kärpänen, Mukkula, Kiveriö, Ahtiala, Jalkaranta, Karisto ja Renkomäki.
Palvelukeskittymiä (P) varten on osoitettu merkinnät Uudenmaankadun varteen,
Pekanmäen-Pippon alueelle, Holman risteysalueen ympäristöön sekä Päijät-Hämeen
keskussairaalan alueelle.

Työpaikka-alueet (TP) sijoittuvat Kukonkosken ympäristöön, Pekanmäen ja Lotilan
alueille, Holma-Kymijärven maantien tuntumaan, Lehmuksen alueelle sekä Niemeen.
Teollisuus- ja varastoalueita (T) on osoitettu Niemeen, Mukkulaan, Hennalaan,
Kujalaan, Jokimaalle ja Ämmälään. Hennalassa on puolustusvoimien alue (EP), muita
erityisalueita ovat Levon hautausmaa (EH1), Kujalan jätteenkäsittelyalue (EJ2) ja
Kymijärven lämpövoimalaitos (EN1).

Virkistysalueina (V) on merkitty pohjoisosan Pesäkallion ulkoilu- ja virkistysalue,
Salpausselkä kaupungin länsiosassa sekä Kujalan, Renkomäen ja Jokimaan laajat
viheralueet kaupungin eteläosissa. Viheryhteystarpeita (vy) on osoitettu väleille Ala-
Okeroinen - Pirttiharju, Kujala – Karisto, Jokimaa – Renkomäki, Renkomäki – Kujala,
Salpausselkä – Karisto, Karisto – Koiskala, Salpausselkä – Latokarkea, Karisto –
Kouluharju.

Maakuntakaavassa on osoitettu Lahden alueelle kolme kehittämisen kohdealuetta
(kk), joihin kohdistuu maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueiden käytöllisiä
kehittämistarpeita. Lahden keskustan kehittämisen kohdealueella (kk10) olevat
kehittämistarpeet painottuvat osaamisen, asuin- ja luonnonympäristön, kulttuuri- ja
maisema-arvojen, elinkeinoelämän ja liikennejärjestelyjen kehittämiseen.

Miekkiön- Renkomäen – Pennalan (kk4) alueelle sijoittuvalla kehittämisen
kohdealueella on asumisen ja siitä seuraavan palvelutuotannon kehittämisen paineita.
Moottoritien risteysalueesta johtuen alueelle kohdistuu myös paineita kaupallisten
palveluiden ja työpaikkojen toteuttamisen suhteen. Nostavan – Hollolan – Messilän
kehittämisen kohdealue (kk13) ulottuu Lahden puolelle Okeroisten ja Salpausselän
alueilla. Kohdealueella on raideliikenteeseen tukeutuvan logistiikan,

elinkeinoelämän, asumisen ja virkistyksen tarpeita. Okeroisten alueella on
kulttuuriympäristö- ja maisema-arvoja.

Maakuntakaavassa Lahden eteläinen kehätie on osoitettu Launeen linjauksen
mukaisesti, nykyinen Valtatie12 on Lahden osalta osoitettu Hollolan rajalta VT4:n
liittymään saakka kaksiajorataisena pääkatuna. Maakuntakaavassa on myös esitetty
ohjeellisena pääratana Lahti-Mikkeli ratalinjaus.

Päijät-Hämeen maakuntakaavan tarkistaminen on edennyt ehdotusvaiheeseen
syksyllä 2015. Maakuntakaavaehdotuksen hyväksymisen tavoitevuosi on 2016.
Lahden yleiskaavaa valmistellaan yhteistyössä maakuntakaavoittajan kanssa.

Yleiskaavaehdotus poikkeaa maakuntakaavasta Ämmälässä, Kujalassa ja Koiskalassa.
Ämmälään on Loviisan radan varteen maakuntakaavassa osoitettu teollisuus- ja
varastoaluetta (T) sekä maaliikennealuetta (LM) (Ämmälän logistiikkakeskus).
Aluevaraus on käynyt tarpeettomaksi ja se on voitu Lahden yleiskaavassa 2025
osoittaa ensisijaisesti asumiseen (A-16) sekä yhdistetyksi elinkeinojen ja asumisen
alueeksi (T/A-4). Samoin Kujalassa on maakuntakaavan mukaan varaus
logistiikkakeskukselle T-merkinnällä. Osa tästä alueesta on yleiskaavassa osoitettu
asumiseen, kuitenkin niin, että alueelle laaditaan asemakaavoja vasta tavoitevuoden
2025 jälkeen. Molemmat poikkeamat maakuntakaavaan on suunniteltu yhteistyössä
Päijät-Hämeen liiton kanssa.

 

Lahden yleiskaava 2025 ja oikeusvaikutteiset osayleiskaavat
(OYK)

Lahdessa on viisi lainvoimaista osayleiskaavaa (Alasenjärven ja Salalammin ranta-
alueiden oyk, Ankkurin oyk, Salpausselän oyk, Enonsaaren oyk, Miekkiö-Renkomäki-
Ämmälän oyk) ja yksi oikeusvaikutteisena laadittava osayleiskaava ehdotusvaiheessa
(Okeroisten oyk). Kolmen ensin mainittua yleiskaavaa määräyksineen on sisällytetty
Lahden yleiskaavaan 2025 tai niiden sisältö on muuttunut merkittävästi. Kolme
viimeksi mainittua ovat niin tuoreita, että niiden aluerajaukset on merkitty yleiskaavan
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2025 kartalle määräyskellä ”alueella noudatetaan osayleiskaavan määräyksiä”.
Esitystapa on yleiskaavan 2025 kartalla yleispiirteisempi kuin osayleiskaavoissa.
Yleiskaavaa päivitettäessä osayleiskaavat integroidaan osaksi koko kaupungin
yleiskaavaa.

Okeroisten osayleiskaavaprosessi saatetaan loppuun Lahden yleiskaavan 2025
mukana siten, että kaavasta saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen viedään
kaupunginhallituksen käsittelyyn keväällä 2016 samalla kun kokonaisyleiskaavasta
saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen.
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Valmistelun eteneminen ja tavoitteiden asettaminen

Lahdessa on kehitetty päivittyvä yleiskaava, jota tarkistetaan valtuustokausittain.
Ensimmäinen rullaavan yleiskaavan kierros oli 2009-2012. Kaupunginvaltuusto
hyväksyi voimassa olevan Lahden yleiskaavan 2025 toukokuussa 2012. Yleiskaavatyö
2013–2016 tuli vireille 18.3.2013 koteihin jaetun kaavoituskatsauksen yhteydessä ja
kierroksen aikana Lahden yleiskaava 2025 tarkistetaan kaupunginvaltuuston
15.4.2013 hyväksymän strategian mukaiseksi.

Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan yhdistyttä uudeksi Lahden kaupungiksi
1.1.2016 yleiskaava ei enää ole koko kaupungin yleiskaava, vaan siitä tulee Lahden
läntisten osien osayleiskaava. Uudessa Lahden kaupungissa yleiskaavatyöhön 2017-
2020 tulee mukaan uusia sisältöjä ja keskustelu kaupungin tulevaisuudesta jatkuu.

 

Yleiskaavatyön eteneminen
Tavoitevaihe 2013

13.6. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( OAS)

7.8. OAS teknisen lautakunnan käsittelyssä
27.8. Yleisötilaisuus yleiskaavatyön tavoitteista
11.9. Esittely kaupunginvaltuuston tiedotustilaisuudessa
21.10. Esittely kaupunginhallituksen iltakoulussa
29.10. Tavoiteluonnoksen esittely tekniselle lautakunnalle
13.11. Viranomaisneuvottelu tavoitteiden valmistelusta
19.11. Tekninen lautakunta päättää asettaa ehdotuksen yleiskaavan tavoitteista
nähtäville
20.11.–3.12. Tavoitteet nähtävillä yleiskaavan verkkosivuilla
9.12. Kaupunginhallitus käsittelee yleiskaavan tavoitteet
16.12. Kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan tavoitteet

Luonnosvaihe 2014

11.3.–1.4. Neljä Oma Lahti -iltaa asukkaille
8.–10.4. Nuorten osallistaminen iPad-kyselyllä Taitaja 2014 -tapahtumassa
27.5. Oma Lahti -tulosten esittely sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä
10.6. Oma Lahti -tulosten esittely sivistystoimialan johtoryhmässä
17.6. Lasten osallistaminen osana Unicef-kaupunkivuositapahtumaa
10.9. Seminaari lapsiystävällisestä kaupunkiympäristöstä
15.9. Työseminaari yhteistyökumppaneille ja viranomaisille
18.9. Asukasilta
7.–14.10. Yleiskaavaluonnoksen esittely lautakunnille
28.10. Tekninen lautakunta päättää asettaa yleiskaavaluonnoksen nähtäville (§168)
13.11.–15.12. Yleiskaavaluonnos nähtävillä, verkkokyselyt, lausunnot ja mielipiteet

Ehdotusvaihe 2015

27.2.2015 Palveluverkon suunnittelu Lahti-Nastola -yhdistymishallituksessa
15.5.2015 Yleiskaavan vaikutusten arvioinnin aloitusseminaari
11.6.2015 Seurantaryhmän aamukahvitilaisuus

Yleiskaavaluonnos valmisteltiin yhteistyössä osallisten kanssa

Miten yleiskaava tehtiin?
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9.9.2015 Yleiskaavan vaikutusten arvioinnin tulosseminaari
27.10.2015 Tekninen lautakunta käsittelee yleiskaavaehdotuksen
16.11.2015 Lahden kaupunginhallitus päättää yleiskaavaehdotuksen nähtäville
asettamisesta
25.11.2015 Yleiskaavaehdotuksen avoin esittely Lahden tulevaisuusillassa
26.11.2015-15.1.2016 Yleiskaavaehdotus nähtävillä, lausunnot ja muistutukset

Hyväksymisvaihe 2016 

1.1.2016 Lahden kaupunki ja Nastolan kunta yhdistyvät uudeksi Lahden kaupungiksi,
koko kaupungin yleiskaavatyö muuttuu osayleiskaavaksi
16.2.2016 Visio tulevaisuuden palveluista esittelyssä sivistyslautakunnassa
1.3.2016 Visio tulevaisuuden palveluista esittelyssä sosiaali- ja terveyslautakunnassa
21.3.2016 Lausuntojen ja muistutusten sekä vastineiden valmistelun esittely
kaupunginhallitukselle
29.3.2016 Lausuntojen ja muistutusten sekä vastineiden valmistelun esittely tekniselle
ja ympäristölautakunnalle
6.4.2016 Lausuntojen ja muistutusten sekä vastineiden valmistelun esittely
kaupunginvaltuustolle
9.5.2016 Kaupunginhallitus antaa vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin
13.6.2016 Kaupunginvaltuusto päättää Lahden läntisten osien osayleiskaavan (Y-
202) hyväksymisestä

Yleiskaavaa esiteltiin kaikissa valmistelun vaiheissa myös toimialojen johtoryhmille,
seurantaryhmälle ja naapurikuntien edustajille.

Yleiskaavaluonnos valmisteltiin yhteistyössä osallisten kanssa

Kaupungin strategian mukaisesti lahtelaiset olivat aktiivisesti mukana
yleiskaavaluonnoksen valmistelussa. Maalis-huhtikuussa 2014 järjestettiin eri puolilla
kaupunkia neljä avointen ovien Oma Lahti -iltaa, joissa asukkaat visioivat
tulevaisuutta, kommentoivat liikkumista Lahdessa ja ideoivat asumisympäristöään ja
lähipalvelujaan. Työpajoihin osallistui yhteensä 107 ihmistä ja kommentteja tai
karttapaikannuksia saatiin useita satoja.

Aineistot dokumentoitiin, siirrettiin sähköiseen muotoon ja analysoitiin. Oma Lahti -
iltojen alustavista tuloksista tehtiin heti tilaisuuksien jälkeen kooste, joka julkaistiin
yleiskaavan verkkosivuilla (www.lahti.fi/yleiskaava). Tuloksia hyödynnettiin
yleiskaavaluonnoksessa. Oma Lahti -iltojen tulokset näkyvät yleiskaava-alueiden
suunnitteluohjeissa ja yleiskaavaselostuksen tarinassa. Yleiskaavaluonnoksessa oli
nähtävillä vaihtoehtoja, jotka perustuivat osallisten kommentteihin.
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Myös lapset ja nuoret mukana valmistelussa
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Myös lapset ja nuoret mukana valmistelussa

Strategian linjauksen ”Lahdesta tehdään lapsiystävällinen kaupunki” mukaisesti myös
lapsia ja nuoria osallistettiin yleiskaavatyöhön. Keväällä 2014 toteutettiin Aalto-
yliopiston diplomityönä kyselytutkimus lasten itsenäisestä liikkumisesta ja
kaupunkiympäristön kokemuksista neljässä koulussa 5.- ja 6.-luokkalaisille (Leskinen,
A., 2015) Tuloksena saatiin paikkatietoaineisto, jota voi hyödyntää
kaupunkisuunnittelussa. Aineistoa on mahdollista laajentaa toteuttamalla kysely
vaiheittain myös muissa Lahden kouluissa.

Yläkouluikäisiä nuoria on osallistettu Taitaja 2014 -tapahtumassa 8.-10.4.2014
pyytämällä messuosallistujia merkitsemään iPad-kyselyyn kartalle parhaita ja
kauheimpia paikkoja Lahdessa. Paikannuksia saatiin noin 600. Taitaja-tapahtumassa
kerättyä aineisto käsiteltiin yhdessä Oma Lahti -iltojen aineistojen kanssa ja käytettiin
yleiskaavaluonnoksen valmistelussa. Nuorten mielestä parhaat paikat —
Ankkurinranta ja Pikku-Vesijärvenpuisto, Trio, tori ja pääkirjasto — on kirjattu kyseisten
alueiden nykytilan kuvauksiin. Monelle nuorelle paras paikka oli oma koti tai
harrastuspaikka. Kauheimman paikan vastausten hajonta oli suurempaa ja aineisto
vaatii syvällisempää analyysiä, joten näitä tuloksia ei ole kirjattu yleiskaava-
asiakirjoihin.

 

Kouluikäisiä lapsia osallistettiin Loviisanpässin päiväleirillä 17.6.2014 osana Unicef-
kaupunkivuositapahtumaa. Kolmekymmentäviisi leiriläistä piirsi pareittain katuliiduilla
unelmiensa leikkipaikan, ja kymmentä lasta haastateltiin. Tulokset vahvistivat aiempaa
käsitystä siitä, että lapset tarvitsevat leikkimiseen sekä rakennettuja leikkipuistoja että
luonnonympäristöjä. Keskeinen löydös oli, että lapsiystävällisen luonnontilaisen
virkistysalueen tulee olla helposti hahmotettavissa esimerkiksi maamerkkien avulla.
Tätä tietoa voidaan käyttää jo vireillä olevien asemakaavojen virkistysalueiden
suunnittelussa.

Esitys Unelmien leikkipaikka -tuloksista
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Lahden seudun ympäristöpalveluiden ja kaupunkisuunnittelun yhteistyönä
kartoitettiin kaikkien Lahden kaupungin päiväkotien käyttämät lähimetsät.
Haastatteluiden ja karttapohjaisen kyselyn avulla toteutetussa kartoituksessa rajattiin
viheralueet ja kerättiin tietoa lapsille merkityksellisistä kaupunkiluonnon
ominaisuuksista. Lisäksi merkittiin karttaan reitit, joita pitkin alueelle kuljetaan
päiväkodista. Tiedot on kirjattu yleistetyssä muodossa yleiskaava-alueiden nykytilan
kuvauksiin ja suunnitteluohjeisiin ja tallennettu paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat
käytettävissä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Tiedon välittämiseksi kaupungin toimijoille ja yhteistyökumppaneille, 10.9.2014
järjestettiin Lasten Lahti -seminaari, jossa esiteltiin edellä kuvattuja lapsiystävällistä
kaupunkiympäristöä koskevia selvityksiä ja tutkimusten tuloksia. Seminaariin osallistui
noin 50 ihmistä kaikilta toimialoilta ja tutkimuslaitoksista. Professori Marketta Kytän
esitys Lahden kaupungin YouTube-kanavalla (57 min.)

Seminaareja yhteistyökumppaneille

Yhteistyökumppanit ja viranomaiset ovat osallistuneet yleiskaavaluonnoksen
valmisteluun kahdenvälisten neuvottelujen lisäksi iltapäivän työseminaarissa
15.9.2014, jossa käytiin läpi teemoittain yleiskaavaluonnoksen aineistoja.
Seminaarissa oli läsnä noin 20 yleiskaavatyössä mukana olevaa kaupungin
ulkopuolista yhteistyötahoa. Yleiskaavaluonnoksen valmistelua on esitelty sosiaali- ja
terveyslautakunnalle 7.10.2014 ja sivistyslautakunnalle 14.10.2014.

Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä vuoden 2014 lopussa

28.10.2014 Tekninen lautakunta päätti asettaa yleiskaavaluonnoksen nähtäville
13.11.2014–15.12.2014. Nähtävilläoloaikana järjestettiin kolme verkkokyselyä. Kyselyt
järjestettiin yleiskaavan lapsiystävällistä kaupunkiympäristöä koskevista ratkaisuista,
pyöräilyn pääreiteistä sekä palveluista. Kahdessa ensin mainitussa kyselyssä
pyydettiin kommentoimaan yleiskaavan ratkaisuja. Tuloksia hyödynnettiin
yleiskaavaehdotuksen laadinnassa. Pyöräilykyselyn tuloksena pyöräilyn pääreitit
täsmentyivät ja lapsiystävällisyyttä koskevien suunnitteluohjeiden sanamuodot
tarkentuivat. Näihin kyselyihin saatiin yhteensä 90 vastausta.
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Palvelukyselyn avulla haluttiin selvittää, mitä palveluita kaupunkilaiset pitävät tärkeinä
lähipalveluina ja mitkä palvelut he olisivat valmiita hakemaan kauempaa kuin omalta
asuinalueelta. Palvelukyselyyn saatiin yli 1300 vastausta ja sen tuloksia on
hyödynnetty yleiskaavan palveluverkon suunnittelussa. Aineisto on käytettävissä
myös palveluverkon jatkosuunnittelussa.

Yleiskaavaluonnoksesta saatiin muita lausuntoja 6 kpl ja mielipiteitä 16 kpl,
joista 7 ePalautteena. Lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon
yleiskaavaehdotuksen valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

Pyöräilykyselyn ja lapsiystävällisen kaupunkiympäristö -kyselyn tuloksia
Palvelukyselyn tuloksia

Vaikutuksia arvioitiin yleiskaavaehdotuksen valmistelun
rinnalla

Yleiskaavan vaikutukset arvioitiin 15.5.–9.10.2015 niistä teemoista, jotka ovat tällä
yleiskaavakierroksella olleet käsiteltävinä: palveluverkko, kävely ja pyöräily sekä
lapsiystävällisyys. Näitä teemoja läpileikkaavaksi arviointiteemaksi otettiin vielä
kaupunkitaloudelliset vaikutukset. Vaikutukset arvioitiin kaupungin omana työnä ja
työtä mentoroimaan valittiin teemojen huippuasiantuntijat. Yleiskaavan vaikutuksia
palveluverkkoon mentoroi Heikki Lonka (TkT) Granlund Oy:ltä, kävelyä tutkija Jenni
Kuoppa (väit.) Aalto-yliopistosta, pyöräilyä DI Kari Hillo Strafica Oy:ltä,
lapsiystävällisyyttä prof. Marketta Kyttä Aalto-yliopistosta sekä kaupunkitaloutta prof.
(emeritus) Heikki A. Loikkanen Helsingin yliopistosta.

Arviointityö toteutettiin vuorovaikutteisesti seminaareissa 15.5.2015, 9.9.2015 ja
verkossa. Laaja joukko kaupungin asiantuntijoita kaikilta toimialoilta osallistui
aktiivisesti vaikutusten arviointiin. Yleiskaavan vaikutuksista keskusteltiin
seurantaryhmän tilaisuudessa 11.6.2015. Arvioinnin pääteemojen lisäksi on arvioitu
Renkomäen maa-aineksen ottoalueen vaihtoehtojen vaikutukset sekä laskettu
yleiskaavaehdotuksen mukaiset kasvihuonekaasupäästöt. Vaikutusten arvioinnin
tulokset on kirjattu yleiskaavaselostuksen Lahti vuonna 2025 -tarinaan ja niitä
hyödynnettiin yleiskaavaehdotuksen valmistelussa.

 

Asiantuntijoiden lausunnot vaikutusten arvioinnista

Palveluverkon suunnittelu osana yleiskaavatyötä
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Palveluverkon suunnittelu osana yleiskaavatyötä

Yleiskaavassa varaudutaan strategian mukaisesti prosentin vuotuiseen
väestönkasvuun, jotta työikäisiä on tulevaisuudessakin riittävästi ja jotta voidaan
turvata laadukkaat palvelut. Yleiskaavan asuinalueet on mitoitettu tavoitteen
mukaisesti. Palveluita ei kuitenkaan ole järkevää mitoittaa tavoitteen mukaisesti vaan
vastaamaan todellista tarvetta. Tämän vuoksi on välttämätöntä suunnitella palveluita
ja yleiskaavaa jatkuvasti käsi kädessä. Yleiskaavaehdotuksen visiossa on tarkasteltu
suurimipia mahdollisia palveluverkon muutoksia. Seuraavilla yleiskaavakierroksilla on
tavoitteena tarkastella myös muita vaihtoehtoja talouden tasapainottamistarpeen
perusteella.

Yleiskaavan nelivuotisessa prosessissa muodostetaan pitkän aikavälin strateginen
visio tulevaisuuden palveluista. Yleiskaavan visio on yleispiirteinen eikä siinä käsitellä
yksittäisiä investointitarpeita. Visiota tarkennetaan toimialojen vuosisuunnittelussa,
jolloin kaupungin talousarvion pohjalla on aina myös kokonaisvaltainen näkemys
palvelutarpeista. Esimerkiksi yksittäiset päätökset koulurakennuksista voidaan tehdä
aina oikeaan aikaan. Yleiskaava näyttää tulevaisuuden ikään kuin pitkillä valoilla,
vuosittaiset prosessit lyhyillä valoilla. Yleiskaavassa päätetään vain aluevarausten
pääkäyttötarkoituksista ja pääliikenneverkosta merkintöineen ja määräyksineen.

Yleiskaavan ehdotusvaiheessa on kokoontunut kerran kuussa palveluverkkoryhmä,
jossa on jäsenet tilakeskuksesta, sivistystoimialalta, sosiaali- ja terveystoimialalta,
konsernipalveluista sekä tekniseltä ja ympäristötoimialalta. Myös vastaavat Nastolan
asiantuntijat ovat osallistuneet työskentelyyn. Palveluverkkoryhmässä muodostettu
tulevaisuuden visio julkisten palveluiden järjestämistavasta vaikutuksineen on
dokumentoitu selostuksessa olevaan Palveluiden ja kaupan Lahti -lukuun.

Vireillä on palveluiden kokonaisvaltaista suunnittelua tukeva, kaikille avoimen
paikkatietoaineiston tuottaminen, jonka avulla lyhyen aikavälin suunnittelu
pohjautuu aina ajantasaiseen tietoon. Päätöksenteossa käytössä oleva tieto tulee
myös näkyväksi kaikille osapuolille.

Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä Lahden ja Nastolan
yhdistyessä uudeksi Lahden kaupungiksi

Lahden kaupunginhallitus asetti yleiskaavaehdotuksen nähtäville 26.11.2015-15.1.2016.
Yleiskaavaehdotuksesta järjestettiin 25.11.2015 pääkirjaston auditoriossa
yleisötilaisuus otsikolla Lahden tulevaisuusilta. Nähtävilläolosta ja
yleisötilaisuudesta tiedotettiin paikallislehdissä ja kaupungin
verkkosivuilla. Viranomaistehtäviä hoitavilta tahoilta pyydettiin lausunnot 29.1.2016
mennessä ja osallisilla oli mahdollisuus jättää suunnitelmasta muistutus kirjeitse,
sähköpostitse, ePalautteena tai suullisesti.

Yleiskaavaehdotuksesta saatiin 13 lausuntoa ja 15 muistutusta, joista kaksi ei
koskenut varsinaisesti yleiskaavaa. Lausunnon antoivat:

Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset

Päijät-Hämeen liitto

Asikkalan kunta

Lahden kaupunginmuseo

Puolustusvoimat (1. Logistiikkarykmentin esikunta)

Lahti Aqua Oy

Fingrid Oyj
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Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Lahden ympäristöpalvelut

Lahden sivistyslautakunta

Lahden sivistystoimiala, nuorisopalvelut

Lahden sivistystoimiala, lasten ja nuorten kasvun vastuualue

Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lahden kaupunki ja Nastolan kunta yhdistyivät uudeksi Lahden kaupungiksi 1.1.2016
ja yhdistymisen myötä koko kaupungin yleiskaavana alkanut yleiskaavatyö 2013-2016
muuttui Lahden läntisten osien osayleiskaavaksi.

Yleiskaavaehdotuksesta pidettiin 16.3.2016 MRL

66§:n mukainen viranomaisneuvottelu ( pöytäkirja), jossa käsiteltiin lausunnot ja
muistutukset sekä alustavat vastineet niihin. Neuvottelussa todettiin, että
yleiskaavaan lausuntojen ja muistutusten perusteella tehtävät tarkistukset eivät anna
aihetta asettaa yleiskaavaa uudelleen nähtäville. Kaupunginhallitus antoi vastineet
lausuntoihin ja muistutuksiin 9.5.2016. Yleiskaavaehdotukseen on tehdyt tarkistukset
on kuvattu tämän selostuksen luvussa Yleiskaavaan tehdyt muutokset. Osa
tarkistuksista siirtyy yleiskaavatyöhön 2017-2020 mm. selvitysten aikataulusta
johtuen.

Kaupunginvaltuusto päättää Lahden läntisten osien osayleiskaavan hyväksymisestä
13.6.2016.
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Tässä luvussa on kuvattu merkittävimmät muutokset voimassa olevan
yleiskaavan aineistoihin. Merkittäviä ovat sellaiset muutokset, joilla on
ohjausvaikutusta yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Lisäksi aineistoihin
on tehty vähäisiä tarkistuksia voimassa olevien asemakaavojen, nykytilan tai
selvitysten perusteella. Luvun lopussa esitetään yleiskaavaehdotukseen
nähtävilläolon (25.11.2015-15.1.2016) jälkeen lausuntojen ja muistutusten
perusteella tehdyt tarkistukset.

Muutokset lainvoimaiseen yleiskaavakarttaan (KV 14.5.2012)

Pyöräilyn pääreitit ja ohjeelliset aluereitit on uudistettu Lahden kävelyn ja pyöräilyn
kehittämissuunnitelman (2012) sekä osallistumisen ja vaikutusten arvioinnin pohjalta.

Kartalle on lisätty uusi matkailun kävelyreitti matkakeskuksesta urheilukeskukseen,
Mukkulaan ja Launeen vapaa-ajan keskukseen.

Liikenneverkon hierarkiaa on tarkistettu.

Pohjavedenottamoiden kohdemerkinnät on poistettu kartalta.
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 Seuraavat kohteet on numeroitu teemakartalle:

1. Kartanon, Kariniemen ja Ranta-Kartanon keskustatoimintojen aluetta (C-4 ) on laajennettu
Svinhuvudinkadun kampusalueelle ja messukeskukseen maakuntakaavan perusteella, jotta alueen
asemakaavoitus olisi joustavampaa.

2. Hennalan puolustusvoimien alueelle (EP-1) on osoitettu tuleva maankäyttö kaavarunkotarkastelun
perusteella: Yhdistetty elinkeinoelämän ja asumisen alue (T/A-5), asumisen alue (A-21) ja virkistysalue
(VL-22).

3. Hennalan kaupan keskittymä Helsingintien itäpuolella oli aiemmin asuinalueella (A-3) ja nyt se on osoitettu
vähittäiskaupan suuryksiköksi (Pkm-14) maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

4. Kujalaan on merkitty uusi yhdistetty elinkeinoelämän ja kaupan alue (Pkm/T-1), joka mahdollistaa
vähittäiskaupan suuryksikön (aiemmin elinkeinoelämän aluetta T-21).

5. Kariston asumisen alueen (A-13) maankäyttö on esitetty aiempaa yleispiirteisemmin ja Kymijärven
etelärannan vyöhyke on osoitettu omana alueenaan (A-40).

6. Pesäkallion luonnonsuojelualuetta (SL-5) on laajennettu perustamispäätöksen mukaisesti ja Viuhan
luonnonsuojelualue on osoitettu (SL-14) valmisteilla olevan perustamispäätöksen mukaisesti.

7. Renkomäen betonituotetehtaan alue on osoitettu osaksi asuinaluetta (A-17) yleiskaavaluonnoksessa
esitettyjen vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin tuloksena ja maa-ainesten ottoalueen rajaa on tarkistettu
ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella.

8. Toteutumattomat eritasoliittymät Mytäjäisissä (VT 12), Holman-Kymijärven maantiellä ja Vääksyntiellä (VT
24) on poistettu yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen viranomaisten kanssa.

9. Suuronnettomuusvaaralliset laitokset sekä niiden konsultaatiovyöhykkeet on merkitty yleiskaavaan
maakuntakaavan mukaisesti.

10. Kiitokatu-Vanhatie on merkitty uutena kokoojakatuna ja Niemeen on esitetty uusi kokoojakatu alueelle T-11
kaavarunkotarkastelun perusteella.

11. Kytölän (A-33, VL-34) maankäyttöä on tarkistettu kaavarunkotarkastelun perusteella.
12. Herrasmannin (RM-4, VL-49, VU-13) maankäyttöä on tarkistettu asemakaavatasoisten selvitysten

perusteella.
13. Kujalan asumisen alueen A-14 maankäyttöä on tarkistettu luontoarvoista, erityisesti alueen linnustosta

johtuen.
14. Renkomäen - Kujalan yhdystietä ja asumisen aluetta (A-17) on tarkistettu kaavarunkotarkastelun

perusteella.
15. Miekkiöntie on osoitettu yleiskaavassa kokoojakatuna Hollolan kunnan lausunnon pohjalta.
16. Okeroisten ulkoilureitti on osoitettu samaan eteläisen kehätien (VT12) ylitykseen Lintulantien kanssa ja

viheryhteystarve on osoitettu samaan kehätien alitukseen Luhdanjoen kanssa.
17. Okeroisiin on rajattu asemakaavoitettavaksi tarkoitettu alue (ask) Okeroisten osayleiskaavan mukaisesti.
18. Koillis-Lahden A-36 –alueen osa on muutettu maa- ja metsätalousalueeksi (M-5) kaupunkitaloudellisista

syistä.
19. Linnaistensuon luonnonsuojelualuetta (SL-9) on laajennettu.
20. Ajokadun puuttunut katusilta vt 12:n Eteläisen kehätien yli on lisätty.
21. Latomäen asumisen alue A-11 on muutettu yhdistetyksi elinkeinoelämän ja asumisen alueeksi T/A-6
22. Kankaanpäänkadun liittymän pohjoispuolella olevan elinkeinoelämän alueen rajausta Kolavalla on

tarkistettu siten, että viheryhteys levenee noin 50 metriä.
23. Uusi kokoojakatu Lahdenkadun ja Mukkulankadun väliltä on poistettu ja korvattu se yhteystarvetta

osoittavalla yleiskaavamerkinnällä Niemen satamasta Kiitokadun päähän.
24. Jokimaan VU-8 -alueen rajauksia on tarkistettu yksityiskohtaisempien selvitysten ja suunnitelmien

mukaisesti.
25. Kymijärven eteläpuolelle Järvenpään ja Latomäen välille on lisätty maakuntakaavaehdotuksen mukainen

merkintä viheryhteystarpeesta.
26. Ahtialantieltä Laitumelta Koiskalan suuntaan on lisätty ohjeellinen pyöräilyn aluereitti uuden kokoojakadun

yhteyteen

Kohteet 19-26 ovat nähtävilläolon jälkeen vuonna 2016 tehtyjä tarkistuksia, ks. alla.

Muutokset voimassa olevan yleiskaavan merkintöihin ja määräyksiin

Kaupallisten palveluiden alueiden määräyksiä koskien vähittäiskaupan suuryksiköitä on
tarkistettu päivitetyn lainsäädännön ja maakuntakaavaehdotuksen mukaisiksi.

Pohjavettä koskevia määräyksiä on muutettu strategisempaan suuntaan.

Asuinalueiden (A) määräykseen on lisätty kestävää liikkumista tukeva lause ”Alueen
muiden toimintojen sijoittelussa kiinnitetään huomiota palveluiden saavutettavuuteen
kävellen ja pyörällä.”

Keskustan (C) määräystä on täydennetty kestävää liikkumista edistävällä lauseella:
”Katuympäristön ja julkisen tilan suunnittelussa ja viimeistelyssä otetaan erityisesti
huomioon kävely ja pyöräily,” sekä kulttuurihistoriallisia arvoja korostavalla lauseella:
”Yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa tulee ottaa huomioon kulttuurihistorialliset
selvitykset ja Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma.”

Lisäksi uudet yleiskaavaan osoitetut merkinnät: pyöräilyn pää- ja aluereitit, matkailun
kävelyreitti, Pkm/T, suuronnettomuusvaaralliset laitokset (Tkem) ja niiden
konsultaatiovyöhykkeet (kons), asemakaavoitettavaksi tarkoitettu alue (ask), kuten edellä
on esitetty.

Muutokset voimassa olevan yleiskaavan nykytilan kuvauksiin ja suunnitteluohjeisiin

Alla kuvatut muutoksen on kirjoitettu asiakirjaan punaisella tekstillä.

Lapsiystävällistä kaupunkiympäristöä koskevat suunnitteluohjeet on lisätty alueille, joilla
on lasten ja nuorten lähipalveluja.Vähittäiskaupan suuryksikön seudullisuuden alaraja on
muutettu 6 000 k-m2:stä 10 000 k-m2:iin ja vähittäiskaupan suuryksiköt (Pkm) on
mitoitettu maakuntakaavan pohjalta.

Uusille alueille on kirjoitettu nykytilan kuvaus ja suunnitteluohje.Liikenneverkolle on tehty
kokonaan uudet nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet.

Okeroisten, Hennalan ja Kujalan raideliikenteen seisakkeiden varaukset on kirjattu ko.
alueiden suunnitteluohjeisiin maakuntakaavan perusteella.

Pohjavesialueelle sijoittuville maankäytön alueille on kirjoitettu viherrakentamista koskeva
ohje.

Uusille tai voimakkaasti muuttuville alueille on kirjoitettu ilmastovaikutusten arviointiin
huomiota kiinnittävä ohje.

Yleiskaavaehdotukseen lausuntojen ja muistutusten
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Yleiskaavaehdotukseen lausuntojen ja muistutusten
perusteella tehdyt tarkistukset

Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 25.11.2015-15.1.2016 ja siitä saatiin 13 lausuntoa
viranomaisilta sekä 15 muistutusta yrityksiltä, yhteisöiltä ja asukkailta.
Seuraavassa kuvataan yleiskaavaehdotukseen palautteen perusteella tehdyt
tarkistukset. Viranomaisneuvottelussa 16.3.2016 todettiin, että tarkistukset eivät anna
aihetta asettaa yleiskaavaehdotusta uudelleen nähtäville.

Tarkistukset yleiskaavaehdotuksen karttaan, merkintöihin ja määräyksiin

Yleiskaavaehdotukseen on lisätty seuraava yleismääräys "Alueiden suunnittelussa ja
toteutuksessa tulee ottaa huomioon kulttuuriympäristön arvot ja Lahden
arkkitehtuuripoliittinen ohjelma."

Asuinalueita koskevaan oikeusvaikutteiseen yleiskaavamääräykseen on lisätty maininta
saavutettavuudesta joukkoliikenteellä: "Alue varataan pääasiassa asumiselle. Palveluiden
sijoittelussa kiinnitetään huomiota niiden saavutettavuuteen kävellen ja pyörällä sekä
joukkoliikenteellä. Asuinalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä
huomiota elinympäristöjen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen."

Ajoneuvoliikenteen väyläluokitukset on korjattu siten, että ne eivät ota kantaa
hallinnolliseen luokitukseen: Valtatie tai kantatie, seututie tai pääkatu, yhdystie tai
kokoojakatu.

Pohjavedenottamot (pvo) ja niiden lähisuoja-alueet (pvs) on esitetty kuten lainvoimaisessa
yleiskaavassa ja lisätty Kullankukkulan vedenottamo.

Renkomäen maa-ainestenottoalueen (eo) yleiskaavamääräykseen on lisätty seuraava
lause: "Alueen pohjaveden määrä ja laatu tulee turvata."

Yksittäiset kartalle tehdyt tarkistukset on luetteloitu yllä, numerot 19-26.

Tarkistukset yleiskaava-alueiden nykytilan kuvauksiin ja suunnitteluohjeisiin

Yleiset tarkistukset

Yleiskaava-alueiden nykytilan kuvauksiin on tarkennettu LUMO-kohteiden luokittelu.

Vesialueiden suunnitteluohjeet on yhdenmukaistettu lisäämällä kaikkien vesialueiden
suunnitteluohjeisiin "Valuma-alueen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee
kiinnittää huomiota vesiensuojeluun. Rannalle näkyvän rakentamisen tulee sopeutua
rantamaisemaan."

Maininnat maakunnallisesti ja paikallisesti tärkeistä lintualueista (MAALI) on lisätty
yleiskaava-alueiden nykytilan kuvauksiin ja suunnitteluohjeisiin.

Rakentamiseen osoitettujen alueiden nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet

Hennalan seisakkeen viereisten alueiden A-5 ja T/A-5 suunnitteluohjeisiin on lisätty:
"Tutkitaan Hennalan uuden raideliikennepaikan sijoittamista alueelle."

Latomäen asumisen alue A-11 on muutettu yhdistetyksi elinkeinoelämän ja asumisen
alueeksi T/A-6. Suunnitteluohjeeseen on kirjattu: ”Alueelle voidaan tutkia korkeaa
rakentamista.”

Kariston (A-13) ja Kujalan (A-14) asumisen alueiden suunnitteluohjetta on täydennetty
seuraavasti: "Alueen asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa tulee ottaa huomioon Kujalan jätekeskuksen läheisyys."

Kariston (A-13) asumisen alueen suunnitteluohjetta on täydennetty seuraavasti: "Alueen
itäosat kaavoitetaan vuoden 2025 jälkeen."

Hennalan asuinalueen (A-21) suunnitteluohjeeseen on lisätty teksti: "Hennalan entisen
varuskunta-alueen rakentamattomilla kentillä tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä
huomiota hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan."

Kujalan yhdistetyn palveluiden ja elinkeinoelämän alueen (Pkm/T-1) suunnitteluohjetta on
tarkennettu seuraavasti: "Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa sellaisia
vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustelluista
syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-,
puutarha- ja maatalouskauppa. Kaupan enimmäismitoitus on 70 000 k-m2."

Pippon elinkeinoelämän alueen (T-22) nykytilan kuvaukseen on lisätty: "Alueella sijaitsee
moottoriurheilukeskus." sekä suunnitteluohjeeseen: "Suunnittelussa ja toteuttamisessa
tulee ottaa huomioon VT12 eteläisen kehätien vaikutukset alueen maankäyttöön."

Enonsaaren (RA-2) nykytilanteen kuvaukseen on lisätty maininta "Alueelle on laadittu
oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla ohjataan suoraan rakentamista".

Teivaan matkailutoimintojen alueen (RM-2) suunnitteluohjeeseen on lisätty: ”Vesijärven
rantavyöhykkeen rakentamisen vaikutukset järvi- ja pohjaveteen tulee selvittää.”

Viher- ja vesialueiden nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet

Renkomäen retkeily- ja ulkoilualueen (VR-1) suunnitteluohjeeseen on lisätty seuraava
teksti: "Renkomäen maa-ainestenottoalueella (eo) soranoton laajuus ja ottosyvyys tulee
suunnitella tarvittavien lupien mukaisesti siten, että Renkomäen
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pohjavesialueen pohjaveden laatu ja määrä turvataan. Maa-ainesten otto tulee suunnitella
kokonaisuutena niin, että alue voidaan maisemoida kaivuun edetessä ja ottaa
virkistyskäyttöön maa-ainesten oton päätyttyä alueella."

Teivaan sataman (LV-1) ja Niemen sataman (LV-4) suunnitteluohjeeseen on lisätty:
”Vesialueelle rakentamisen vaikutukset järvi- ja pohjaveteen tulee selvittää.”

Salalammin (W-8) nykytilan kuvaus on päivitetty vastaamaan nykyistä (2016) kunnan rajaa.

Möysän rannan (VL-10) nykytilan kuvaus on päivitetty seuraavasti: "Alueella sijaitsee
Lahden suosituin uimaranta ja melontakeskus, joka on avantouimareiden käytössä
talvisin."

Herrasmannin VU-13 ja VL-49 -alueiden suunnitteluohjeet on päivitetty vastaamaan
alueiden rajauksia.

Tarkistukset yleiskaavaehdotuksen teemakartoihin

Puuttuvat puistoalueet on täydennetty Lahden keskustaa käsittelevään teemakarttaan.

Asumisen Lahti -teemakarttaan on korjattu mahdollinen tornitalon sijainti Vesijärvenkadun
ja Vapaudenkadun kulmasta Paavolaan, Kauppakadun ja Saimaankadun alueelle.

Luonnonläheinen Lahti -teemakarttaan on päivitetty uudet LUMO-rajaukset.

Teemakarttoja on päivitetty pääkartan mukaisiksi em. tavalla.

Tarkistukset yleiskaavan selostukseen

Yleiskaavan vaikutukset ekosysteemipalveluihin -lukuun, kappaleeseen, jossa
käsitellään ympäristön esteettisiä arvoja, on lisätty seuraava teksti: "Elinkeinoelämän
ja kaupan alueille tuleva suuren mittakaavan rakentaminen ja kaupallinen viestintä
vaikuttavat kaupunkikuvaan voimakkaasti. Suurten rakennusten ja kaupallisen
viestinnän suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kaupunkikuvaan."

Palveluiden ja kaupan Lahti -lukua on tarkistettu seuraavasti: "Kaupungin
peruskouluissa on keskimäärin kolme rinnakkaisluokkaa ja päiväkodeissa 6-7 ryhmää.
Koulut ja päiväkodit sijaitsevat keskustassa ja alueilla, joissa on paljon lapsiperheitä ja
väestö kasvaa edelleen."

Yleiskaavan vaikutukset palveluihin -lukua on tarkistettu seuraavasti: "Yleiskaava
ottaa selvästi kantaa palveluverkon rakenteeseen.

Kaupunki jaetaan lähipalvelualueisiin ja etäpalvelualueisiin, joissa palveluiden
saavutettavuus vaihtelee. Yleiskaavaehdotuksessa on tarkasteltu suurimman
muutoksen vaihtoehtoa, jossa julkisten palveluiden yksikkökokoa kasvatetaan
merkittävästi. Tällöin kouluverkossa siirryttäisiin keskimäärin 300 oppilaan
peruskouluista 600 oppilaan peruskouluihin ja koulujen määrä vähenisi puoleen.
Päiväkotien kokoa kasvatettaisiin keskimäärin 80 lapsen päiväkodeista 150 lapsen
päiväkoteihin. Myös päiväkotien määrä puolittuisi. Seuraavalla yleiskaavakierroksella
2017-2020 on tavoitteena tarkastella myös muita vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia."

Em. kappaleen jälkeen on lisätty infolaatikko: "Vuoden 2016 talousarviossa päätettiin
laajasta päiväkotien ja koulujen palveluverkkoesityksestä, joka noudattelee
yleiskaavan tarinaa. Päätöksen mukaiset investoinnit ja muutokset johtavat tarinassa
kuvattuun kehitykseen 2020-luvulle tultaessa."

Palveluiden ja kaupan Lahti -lukua on tarkennettu seuraavasti: "Pääterveysasema
palvelee noin puolta lahtelaisista."

Vähittäiskaupan suuryksiköille varattujen alueiden mitoitus -taulukko on päivitetty
(luvun lopussa).

Suunnittelun prosessi -luvussa on tarkennettu jatkuvaa palveluverkon suunnittelun
kuvausta seuraavasti: ”Tämän vuoksi on välttämätöntä suunnitella palveluita ja
yleiskaavaa jatkuvasti käsi kädessä. […] Yleiskaavaehdotuksen visiossa on tarkasteltu
suurimpia mahdollisia palveluverkon muutoksia. Seuraavilla yleiskaavakierroksilla on
tavoitteena tarkastella myös muita vaihtoehtoja talouden tasapainottamistarpeen
perusteella.” (Luvun loppupuolella)

Edellisen osion toisen kappaleen loppuun on lisätty lause: ”Yleiskaavassa päätetään
vain aluevarausten pääkäyttötarkoituksista ja pääliikenneverkosta merkintöineen ja
määräyksineen.”

Selostukseen on lisätty seuraavat kohdeluettelot luonnonympäristön ja
kulttuuriympäristön arvoista:

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt Asumisen Lahti -lukuun
Kiinteät muinaisjäännökset Asumisen Lahti -lukuun
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http://lahdenvuosi.fi/yleiskaava/yleiskaavaselostus/lahti-vuonna-2025-tarina/palveluiden-ja-kaupan-lahti/vaikutukset
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Luonnonsuojelu Luonnonläheinen Lahti -lukuun
LUMO-kohteet Luonnonläheinen Lahti -lukuun
Perinnebiotoopit Luonnonläheinen Lahti -lukuun
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Kaupungin strategian visio kuuluu, että Lahti on houkutteleva ja
elinvoimainen ympäristökaupunki vuonna 2025. Vision sanapari
”elinvoimainen ympäristökaupunki” ilmenee yleiskaavassa monin tavoin.
Elinvoimaa kuvaa kaupungin kasvu; uudet asumisen, kaupan ja
elinkeinoelämän alueet.

Lahti voi yleiskaavankin perusteella kutsua itseään ympäristökaupungiksi, koska siinä
on otettu huomioon aluevarauksin, merkinnöin ja määräyksin ympäristöteemoja
monipuolisesti. Hyvänä esimerkkinä Lahden oma Salpausselkä-merkintä ja siihen
liittyvä määräys ”elinvoimaisen ympäristökaupungin perusta.” Maiseman,
luonnonympäristön ja kaupunkikuvan arvot sekä elinympäristön viihtyisyys on
kirjoitettu kaavamääräyksiin.

Arviointityössä 2015 kävi ilmeiseksi, että palveluverkkokysymyksillä on olennaisia
talousvaikutuksia muuhunkin kuin kaupungin talousarvioon. Toimiva palveluverkko on
myös sosiaalisesti kestävä ja ekologinen. Kaupunki menestyy, jos sillä on tarjota
laadukkaat julkiset - ja kaupalliset - palvelut. Tämä teema tulee ottaa huomioon
seuraavan valtuustokauden strategiatyössä ja edelleen uuden Lahden yleiskaavan
tavoitteissa. Palveluverkkoa tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti myös liikkumisen ja
saavutettavuuden näkökulmista.

Ympäristökaupunki-teema liittyy olennaisesti yleiskaavan toteutukseen, erityisesti
vaiheistukseen. Jotta tiiviin ja taloudellisen yhdyskuntarakenteen sekä
luonnonympäristöjen vaalimisen tavoitteet toteutuvat, tarvitaan nykyistä vahvempaa
maapolitiikkaa. Ei voida kaavoittaa vain siellä, missä maan hankinta on helppoa ja
edullista. Kaupungin on maan hankinnassa ryhdyttävä käyttämään kaikkia käytössä
olevia maapolitiikan keinoja, tarvittaessa myös etuosto-oikeutta ja lunastusta, jotta
yhdyskuntarakenteen laajentaminen on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti
järkevää.

Mitä yleiskaavasta heijastuu kaupungin strategiaan?
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Yleiskaavan sisällön tekemiseen osallistuu suuri joukko ihmisiä: asukkaita,
viranomaisia, asiantuntijoita ja eri intressiryhmien edustajia. Yleiskaava-
aineistot on valmisteltu päätöksentekoon kaupungin omana työnä Teknisen
ja ympäristötoimialan maankäytössä.

Yleiskaavatyöstä vastaa yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki. Yleiskaavatyötä
tukemaan ja ohjaamaan on nimetty työryhmä ja ohjausryhmä, jotka kokoontuvat
kerran kuussa.

Työryhmä koostuu pääasiassa maankäytön suunnittelijoista ja teknisen ja
ympäristötoimialan asiantuntijoista. Ohjausryhmä on kaupunkitasoinen ja siinä on
jäsenet konsernipalveluista, tekniseltä ja ympäristötoimialalta, sivistystoimialalta,
sosiaali- ja terveystoimialalta sekä Lahden tilakeskuksesta.

Julkisten palveluiden palveluverkkoa on suunniteltu kerran kuussa kokoontuneessa
ryhmässä, jossa on mukana kaavoittajien lisäksi edustajat konsernipalveluista,
sivistystoimialalta, sosiaali- ja terveystoimialalta sekä Lahden tilakeskuksesta.
Työskentelyyn ovat osallistuneet myös Nastolan vastaavat asiantuntijat.

Lisäksi yleiskaavatyöllä on harvemmin kokoontuva seurantaryhmä, johon on kutsuttu
viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen edustajat. Edustettuna ovat mm. Päijät-
Hämeen liitto, Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset,
Lahti Energia Oy, Lahti Aqua Oy, Ladec sekä elinkeinoelämän järjestöt ja
korkeakoulut.

Yleiskaavaselostuksen aineisto on koottu työryhmän, yhteistyökumppanien ja
osallisten voimin. Omien alojensa asiantuntijat ovat kirjoittaneet tekstiä aihealueittain.
Yleiskaava-arkkitehti on viimeistellyt yhteistyössä tuotetun aineiston Lahden tarinaksi.

Yleiskaavaryhmien jäsenet (ohjausryhmä, työryhmä, palveluverkkoryhmä)

Alm Sari, tutkimuspäällikkö / Konsernipalvelut
Autio Jukka, maankäyttöinsinööri / Teky maankäyttö
Helminen Juha, kaupungingeodeetti / Teky maankäyttö
Huisko Sirkku, strategiapäällikkö / Konsernipalvelut
Karu-Hanski Tiina, ympäristönsuojelusihteeri / Lahden seudun ympäristöpalvelut
Kilponen Lassi, opetus- ja kasvatusjohtaja / Sivistystoimiala
Karvinen-Jussilainen Anne, kaupunginarkkitehti / Teky maankäyttö
Koistinen Mauri, toimitilajohtaja / Lahden tilakeskus
Kokkonen Päivi, tutkimus- ja kehittämispäällikkö / Teky hallinto
Kuronen Matti, toimialajohtaja / Teky
Lindfors Jukka, liikenneinsinööri / Teky kunnallistekniika
Palomäki Johanna, yleiskaava-arkkitehti / Teky maankäyttö

Kuka valmistelee yleiskaavan päätöksentekoon?
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Peltonen Petri, suunnitteluinsinööri / Teky maankäyttö
Piiroinen Pekka, projektipäällikkö / Sosiaali- ja terveystoimiala
Pirttilä Leena, rakennuttajapäällikkö / Lahden tilakeskus
Porra Kari, ympäristöjohtaja / Lahden seudun ympäristöpalvelut
Saari Henrik, vuorovaikutussuunnittelija / Teky maankäyttö
Silvast Maria, maisema-arkkitehti / Teky maankäyttö
Simanainen Timo, museojohtaja / Sivistystoimiala
Sivonen Markku, rakennuslupapäällikkö / Teky rakennusvalvonta
Tikkala Jaakko, suunnitteluinsinööri / Teky maankäyttö
Toivonen Veli-Pekka, maankäytön johtaja / Teky maankäyttö
Tolvanen-Valkeapää Tarja, suunnitteluinsinööri / Teky kunnallistekniikka

Turunen Heikki, lukiojohtaja / Sivistystoimiala
Ukkonen Markku, kehittämisasiantuntija / Konsernipalvelut
Uronen Carita, suunnitteluinsinööri / Teky maankäyttö
Vaskelainen Jorma, kunnallistekniikan johtaja / Teky kunnallistekniikka

Nastolan asiantuntijat ovat olleet mukana ehdotusvaiheessa:
Miettinen Leena, päivähoidon johtaja
Suokas Sanna, yleiskaavoittaja
Suvisilta Jaana, sivistystoimen johtaja
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Lahden kaupunki ja Nastolan kunta muodostivat uuden Lahden kaupungin
1.1.2016. Yhdistetty kaupunginvaltuusto hyväksyi yhdistymissopimuksen
pohjalta laaditun uuden Lahden strategian 11.4.2016. Yleiskaavan kestävän
yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon kaupunkitaloudelliset teemat olivat
vahvasti mukana strategian valmistelussa. Uuden valtuustokauden alkaessa
2017 strategiaa päivitetään ja samalla asetetaan tavoitteet yleiskaavatyölle
2017-2020.

Vuoden 2016 aikana kartoitetaan uuden Lahden selvitystarpeita

ja käynnistetään selvityksiä. Yleiskaavallisen suunnittelun tilanne ja tarpeet
selvitetään ja tehdään yhdistelmä voimassa olevista, ajantasaisista osayleiskaavoista.
Lahden yleiskaava 2025 on tuolloin uuden Lahden kaupunkitaajamien osayleiskaava.

Uuden Lahden vyöhykkeet

Lahden yleiskaavan 2025 keskeinen tavoite on ollut kestävä kasvu. Jotta myös uusi
Lahti voisi kasvaa kestävästi, on tarpeen tunnistaa eri tyyppiset alueet ja ohjata niiden
suunnittelua ja rakentamista tarkoituksenmukaisesti. Strategiatyössä on tullut esiin
tahto säilyttää uudessa Lahdessa kaupunki kaupunkina ja maaseutu maaseutuna.

Kestävän kasvun tavoite tarvitsee tuekseen kaupunki - maaseutu - luonto -
vyöhykeajattelua. Vuoden 2015 aikana on muodostettu luonnosmainen näkemys siitä,
miltä uuden Lahden erilaiset vyöhykkeet voisivat näyttää. Vyöhyketarkastelua
jatketaan vuonna 2016 paikkatietoanalyysien perusteella.

Mitä seuraavassa yleiskaavatyössä tehdään?
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Vyöhykkeiden karttatarkastelun lisäksi tunnistetaan kullakin vyöhykkeellä olevia
kaupunki-, maaseutu- ja luontoympäristölle tyypillisiä piirteitä. Vyöhyketarkastelun
ansiosta toiminnot löytävät oikean paikkansa ja rakennetusta ympäristöstä tulee
yhtenäinen.
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Yleiskaavaehdotuksesta vuonna 2016 saatujen lausuntojen ja muistutusten
vastineissa (KH 9.5.2016) on lukuisia asioita esitetty siirrettäväksi
yleiskaavatyöhön 2017-2020. Perusteluna siirrolle on mm. selvitystiedon
puuttuminen, jota voidaan täydentää seuraavalla yleiskaavakierroksella.
Myös asian nouseminen esiin vasta yleiskaavan ehdotusvaiheessa on
perusteluna siirrolle. Seuraavassa esitetään kooste siirrettävistä asioista.

Kestävän yhdyskuntarakenteen, kaupunkitalouden ja elinkeinorakenteen teemat

Maankäytön tarkastelu niillä vanhan Lahden kaupungin reuna-alueilla, joiden todettiin
yleiskaavatyön 2009-2012 vaikutusten arvioinnissa hajauttavan yhdyskuntarakennetta

Uuden maankäytön (A, T, P) osoittaminen kestäville yhdyskuntarakenteen vyöhykkeille
uudessa Lahdessa

Elinkeinorakenteen kokonaisuuden tutkiminen yhdyskuntarakenteen monipuolisuuden
näkökulmasta

Koiskalan alueen maankäytön ja aluerajausten tarkempi tarkastelu

Kariston itäisen alueen (A-13) maankäytön vaihtoehtojen (A - T) ja rajauksen tarkastelu

Luonnonympäristö

Luontoselvitykset yhtenäiselle tasolle koko uudessa Lahden kaupungissa

Maakunnallisesti arvokkaat lintualueet (MAALI) selvitystietoihin

Viheryhteystarpeiden tarkastelu VT4 Lahden ohitustien yli Kaukkarista Myllypohjaan ja
Kunnaksen kohdalla

Pohjavesiä ja hulevesiä koskevat asiat

Elinkeinoelämän alueet (T ja TY) pohjavesialueella ja pohjaveden muodostumisalueella

Renkomäen maa-aineksen ottoalueen (eo) rajauksen ajantasaisuuden arviointi

Pohjaveden ottamoiden lähisuoja-alueiden rajausten päivittäminen

Tulva-aluevarausten osoittaminen yleiskaavassa

Lahden hulevesiohjelman edellyttämät yleiskaavamerkinnät, -määräykset ja
suunnitteluohjeet

Kulttuuriympäristö

Rakennussuojelun ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien esiin
tuominen strategisina teemoina

Rakennetun ympäristön ja kulttuuriympäristön arvojen selvittäminen ja tunnistaminen
yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa

Ihmiset ja yhteisöt

Lapsiystävällistä kaupunkiympäristöä koskevia selvityksiä on tarkoitus laajentaa
yleiskaavatyössä 2017-2020 koskemaan myös uuden Lahden itäisten osien lapsia ja
nuoria

Lähiluontokartoitusta laajennetaan entisen Nastolan kunnan päiväkoteihin

Kaupunki lasten kokemana -tutkimuksen kyselyn käyttöä jatketaan

Selvityksiin ja suunnitteluun otetaan mukaan vielä enemmän yläkouluikäisiä ja sitä
vanhempia lapsia ja nuoria.

Asuinalueiden yhteisöllisyyden kehittäminen otetaan yleiskaavatyön tavoitteeksi.

Yksittäisiä suunnittelukysymyksiä

Mikäli uuden Lahden kaupungin yleiskaavatyössä 2017-2020 osoitetaan aluevarauksia
tuulivoimaloille, yleiskaavamääräyksissä otetaan huomioon puolustusvoimien kanta
asiaan.

Oksjärven ranta-alueen tarkastelu

Koulutuskeskus Salpauksen Vipusenkadun kampuksen (PY-4) maankäytön tarkastelu,
vaihtoehtona yhdistetyn julkisten palveluiden ja elinkeinoelämän aluetta (P/T, violetti-
siniraidallinen)

Yleiskaavatyöhön 2017-2020 siirtyvät asiat

 

Yleiskaavaselostus

Lahden kaupunki

155



Kaupunki hankkii asemakaavoitettavaa maata yleiskaavan perusteella. Uusia
asuinalueita asemakaavoitetaan ja rakennetaan vaiheittain siten, että
yhdyskuntarakenne pysyy ehyenä. Vaiheistus on kirjattu yleiskaava-alueiden
suunnitteluohjeisiin, joista käy ilmi asemakaavoitetaanko aluetta ennen vai
jälkeen vuoden 2025.

Lähes kaksi kolmannesta uusista asukkaista löytää kodin jo aiemmin asumiseen
kaavoitetuilta mutta vielä osin rakentamattomilta alueilta esimerkiksi Karistosta,
Kytölästä, Kunnaksesta tai Renkomäestä. Kolmannes uudesta väestöstä tulee
asumisen alueille, jotka kaavoitetaan asumiseen muusta maankäytöstä. Tällaisia
kohteita ovat esim. Sopenkorpi, Niemi ja Starkin alue. Uusia alueita Ämmälässä,

Jokimaalla ja Lehmuksessa ei tulisi asemakaavoittaa ennen kuin edellä mainitut
aloitetut alueet on rakennettu niin tiiviiksi, että asukkaita on 15-20 hehtaarilla.
Väestönkasvua kuvaavissa teemakartoissa ei ole osoitettu väestön kasvua näille
alueille.

Täydennyskaavoitus ja alueiden käyttötarkoituksen muutos on hidasta. Rakennettujen
alueiden maa on yksityisessä omistuksessa ja maanomistajia on paljon. Työ vaatii
paljon työaikaa ja taloudellisia resursseja niin maapolitiikalta kuin
asemakaavoitukseltakin. Toteutus hidastuu jatkuvasti, koska parhaiten
asuntorakentamiseen soveliaat, helpoiten toteutettavat, yhden tai muutaman
omistajan hallussa olleet muutosalueet on jo toteutettu (Ankkuri-Ruoriniemi, Malski,
Tornator, Raute ja Starkki). Jäljellä on pääasiassa alueita, joilla on useita
maanomistajia, kuten keskustan radanvarressa, Sopenkorvessa, Metsäkankaalla,
Niemessä, Tonttilassa ja Holmassa.

Yhdyskuntarakenteen pitäminen tiiviinä edellyttää johdonmukaista maapolitiikkaa.
Omakotitontteihin tarvittavaa raakamaata on yhä vähemmän ja erityisesti perhe- ja
työikäisen väestön halutaan kasvavan voimakkaasti. Maapolitiikassa tulee käyttää
maankäyttö- ja rakennuslain koko keinovalikoimaa, myös lunastusta ja etuosto-
oikeutta, jotta yleiskaavan mukainen hallittu ja määrätietoinen rakentaminen on
mahdollista. Jäljellä olevat raakamaa-alueet ovat pieniä ja niitä omistavat ne yksityiset
maanomistajat, jotka eivät syystä tai toisesta ole kaupungin kanssa aiemmin ratkaisua
tehneet. Tulevaisuudessa maankäytössä joudutaan käyttämään yhä enemmän työläitä
sopimusmenettelyjä suorien maakauppojen sijaan.

Tiiviissä kaupungissa tonttien käyttökuntoon saattamiseen ja saastuneiden maa-
alueiden kunnostamiseen liittyvät tehtävät lisääntyvät. Kaupunki operoi
tulevaisuudessa nykyistä enemmän alueilla, joilla on aikaisemmin ollut muuta
toimintaa. Maaperän saastuneisuutta ja tonttien käyttökuntoon saattamista koskeva
lainsäädäntö on kiristynyt, mikä johtaa usein kalliiseen maaperän kunnostukseen.

Miten yleiskaava toteutuu?
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Toiminnallisesti tarkoituksenmukainen rakentamisen sijoittaminen tarkoittaa, että
rakennuspaikat ovat usein perustamisolosuhteiltaan vaikeita, mikä osaltaan lisää
tonttien käyttökuntoon saattamisen tarvetta; louhintaa, kuivatus ym. Tonttituotannon
kustannukset nousevat myös, koska yhtä uutta tonttia kohden tehdään sekä
kaavallisia selvityksiä että kunnostustoimenpiteitä kuten pilaantuneen maan
puhdistusta huomattavasti aiempaa enemmän. Raakamaan hinta markkinoilla nousee
sitä mukaa, kun raakamaareservi vähenee.

Hitaudesta ja toteuttamiskustannuksista huolimatta kaupungin kannattaa siis laatia
yhdyskuntarakennetta eheyttäviä täydennyskaavoja. Uusien asukkaiden tuominen
valmiiseen ympäristöön ja palvelujen lähelle kaupunkitalouden kannalta edullisempaa
kuin uusien alueiden rakentaminen. Yhdyskuntatekniikan rakentamisessa säästetään,
ja olemassa olevia palveluja saadaan tehokkaampaan käyttöön ja niitä voidaan myös
kehittää. Samoin joukkoliikenteelle saadaan lisää käyttäjiä. Täydennyskaavoitustontit
ovat myös hyvin haluttuja, koska ne sijaitsevat valmiissa ympäristössä ja ostaja tietää
tonttikauppoja tehdessään, minkälaiseen ympäristöön hän rakentaa: naapuritalot on

jo rakennettu ja kasvillisuus on rehevää, puusto varttunutta. 

Yleiskaavan toteutumista seurataan

Yleiskaavan 2025 toteutumista seurataan valtuustokausittain tai erikseen päätettävän
ajanjakson kuluttua. Ajantasainen tieto siitä, miten yleiskaavan tavoitteet ovat
toteutuneet asemakaavoissa, auttaa suuntaamaan huomion oikeisiin seikkoihin uutta
yleiskaavaprosessia käynnistettäessä ja laadittaessa tavoitteita.

Edellisellä yleiskaavakierroksella nyt voimassa olevaa yleiskaavaa arvioitiin Suomen
ympäristökeskuksen kanssa yhteistyössä kehitettyjä kestävän seudullisen
yhdyskuntarakenteen kehityksen mittareilla, nk. Seutukeke-mittareilla. Mittarit
kuvaavat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä. Mukana on
mittareita, joita käytetään myös kaupungin hyvinvointikertomuksen seurannassa.

Vuonna 2016 toteutetaan seuranta, jossa vertaillaan lainvoimaista yleiskaavaa (Y-201)
nyt käsittelyssä olevaan suunnitelmaan (Y-202) ja tarkistetaan myös, miten nämä
peilautuvat toteutuneeseen tilanteeseen asemakaavoissa, muissa suunnitelmissa ja
rakentamisessa.

Yleiskaavan tavoitteiden ja kaupungin strategian päästötavoitteiden toteutumista

Pitkällä aikavälillä investoinnit eheään
yhdyskuntarakenteeseen ovat kaupunkitaloudellisesti
kannattavia.
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seurataan myös ilmaston ja yhdyskuntarakenteen muutoksiin liittyvien muiden
mittareiden avulla. Yleiskaavasuunnitelma on arvioitu nyt jo toista kertaa EPECC Oy:n
menetelmällä. Hiilidioksidipäästöjen mittaamiseksi on valmistumassa myös
valtakunnallisia työkaluja kaupunkien ja kuntien käyttöön ja Lahden kaupunki on ollut
aktiivisesti mukana niiden kehittämisessä.

Seurantaraportista päättäjät saavat aineksia strategiatyöskentelyyn

ja herätteitä uusille linjauksille, kun nähdään miten strategian tavoitteet ovat
maankäytössä toteutuneet. Seurannan tuloksia hyödynnetään strategian
tarkistuksessa ja yleiskaavan tavoitteiden asettamisessa. Yleiskaava näyttää kestävän
kasvun suuntaa ja määrittää sen reunaehtoja yli valtuustokausien. Yleiskaavan
toteutuksesta on kiinni, kasvaako Lahti kestävästi.
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