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Lahden viher- ja sinirakenne
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Vesistöt 11%

Viheralueet 74%

Rakennetut alueet 15%



Yli 70% lahtelaisista asuu 5 km etäisyydellä keskustasta.
Kolmella neljästä on lähivirkistysalue 300 m päässä kotoa.
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Etupihalla kaupunki…
...takapihalla luonto



Rakennamme yhdessä tietoa.Rakennamme yhdessä tietoa.



Päiväkotien ja koulujen 
lähiluontokartoitus
Päiväkotien ja koulujen 
lähiluontokartoitus

Kokemuksellisen paikkatiedon 
hyödyntäminen suunnittelussa



Kaupunkirakenteen vyöhykkeet
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”Luonnosta kaupunkiin”
Kaupunkirakenteen periaatteellinen poikkileikkaus

Oleskelu

Kävely

Pyöräily

Joukkoliikenne

Yksityisautoilu

Vapaa-ajan 
liikkuminen, 
patikointi, 
maastopyöräily



Päätös 
Lahden suunnasta

Toteutus 
2021-2025

Seuranta 
2017-2020

 Päätös 
yhteisestä visiosta 
ja tavoitteista 
työlle 2017-2020

 Suunnitelmien
luonnosvaihto-
ehdot

Vaikutusten 
arviointi 

asiantuntijatyönä 
 Yleiskaava-

ehdotus

Asukastyöpajat

Skenaario-
työpajat

Strategia  Yleiskaava  Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma  Ympäristöohjelma  Palveluohjelma 

Lahden suunta -työ  20172020

Miksi yleiskaavaa 
pitää tarkistaa?

Mitä vaikutuksia 
ratkaisuilla on?

Olisiko tämä 
ratkaisu 
hyväksyttävissä?

Näitä valintoja 
olemme 
nyt valmiit tekemään

Näistä asioista 
pitää päättää 
vuonna 2020

Millaisen 
tulevaisuuden 
haluamme?

Millaisia mahdollisia 
ratkaisuja löydämme 
yhdessä?

Strategian 
tarkistus 2018



6. Luonnonläheinen Lahti

• Lahdessa on puhtaat järvet ja pohjavesi.
• Viheralueet ja kaupunkiluonto muodostavat helposti 

saavutettavan verkoston myös rakennetussa ympäristössä.
• Lahden vaihteleva ja monimuotoinen luonto tarjoaa erilaisia 

elämyksiä ja hyötyjä asukkaille ja matkailijoille.
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Vuonna 2030…
Indikaattorit

• Enintään 300 m etäisyydellä asemakaavoitetusta viheralueesta 
asuvien osuus, viheralueen minimikoko 1,5 ha

• Asemakaavoitettujen viheralueiden pinta-ala ja osuus 
asemakaavoitetuilla alueilla

• Suojelualueiden ja/tai luontoarvoiltaan merkittävien alueiden 
pinta-ala ja osuus

• Hiljaisten alueiden osuus pinta-alasta

Lahden suunta -työn tavoitteet



Miksi suunnitellaan
• Kaupungistuvassa maailmassa tarvitaan 

määrätietoisempaa viheralueverkoston suunnittelua 
osana kaupunkirakennetta.

• Uusi yleiskaavakierros koskee koko uutta Lahden 
kaupungin aluetta → tarve tunnistaa virkistys- ja 
viheralueiden  arvot ja muodostaa kokonaisnäkemys, 
mihin suuntaan  kaupunkirakennetta ja 
viheraluerakennetta kehitetään.



Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Smart&Clean -hulevesihanke 
Lahti, Vantaa, Espoo, Helsinki 2018-2019
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Luonnonympäristö vaikuttaa terveyteen 
ja hyvinvointiin monin tavoin
Luonnonympäristö vaikuttaa terveyteen 
ja hyvinvointiin monin tavoin



Luonnon monimuotoisuus 
vaikuttaa vastustuskykyyn ja 
allergioihin

Luonnon monimuotoisuus 
vaikuttaa vastustuskykyyn ja 
allergioihin
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Luonto ja kaupunki

Hyvä elämä

Kaupunki-
yhteisö

Julkiset 
palvelut

Yksityiset
palvelut ja 
elinkeinot

Mukaillen Timo Hämäläinen, Sitra, 2013



Mitä suunnitellaan
• Yleiskaavan yhteydessä viheralueohjelma
• Määritetään viheralueiden tehtävää 

kaupunkirakenteessa, luonnetta ja toiminnallista 
sisältöä

• Viheralueilla on selvä hierarkia ja jatkuvuus myös 
kaupunkiseudulla 

• Viheralueet ovat riittävän monimuotoisia
• Viheralueohjelma luo pohjan tarkemmalle 

suunnittelulle kuten palveluiden tuotteistamiselle



Yleiskaava tietomallina
Yleiskaava-alueiden nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet
https://kartta.lahti.fi/ims



Yleiskaavamääräys, alueen nykytilan kuvaus 
ja suunnitteluohje



Yleiskaavaselostus verkossa
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http://lahdenvuosi.fi/yleiskaavaselostus



Tavoitteena hyvä elämä.



Ota meihin yhteyttä!

Viherverkostosuunnitelma:
Maria Silvast, 
maisema-arkkitehti
@MariaSilvast

Lahti Green City:
Saara Vauramo, 
ympäristöjohtaja
@SaaraVauramo

etunimi.sukunimi@lahti.fi
#Lahti
#lahdensuunta
@LahdenKaupunki, @LahtiKymp

Lahden suunta -työ:
Johanna Palomäki, 
yleiskaava-arkkitehti
@johannapalomak1

Luonnonsuojelu:
Asko Riihelä, 
luonnonsuojelun valvoja


