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Lahti on houkutteleva  
ja elinvoimainen  

ympäristökaupunki 

A Lahti on kasvava ja elinvoimainen kaupunki 

A2 Vetovoimainen keskusta-alue  
ja viihtyisät asuinympäristöt 

A3 Nopeasti kasvava alue,  
joka houkuttelee erityisesti  
nuoria työikäisiä asukkaita.  
Tavoitteena yli 1% vuotuinen 
 väestönkasvu. 

A4 Kansainvälisesti tunnettu  
ympäristökaupunki sekä  
vahva ympäristöosaamisen  
ja -liiketoiminnan keskus 

A5 Hyvä maine elävänä kulttuuri- ja  
tapahtumakaupunkina, jossa on muotoilun ja kulttuuriosaamisen  
varaan rakentuva luovan talouden keskittymä 

A6 Korkeatasoista koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaa 

D Lahti on kestävän kehityksen edelläkävijä 

D2 Tiivis kestävän  
kehityksen mukainen  

yhdyskuntarakenne ja  
erinomainen julkisen  

liikenteen järjestelmä.  
Yhdyskuntarakennetta  

tiivistetään ja 
kehitetään  

julkisen ja kevyen  
liikenteen ehdoilla. 

KAUPUNGIN STRATEGIA  
JA YLEISKAAVA 2025 



Yleiskaava 2025 lainvoimainen niiltä osin, mihin ei kohdistu valituksia 



SÄHKÖINEN AINEISTO MAHDOLLISTAA LÄSNÄOLEVAN YLEISKAAVAN  

  
 1. Tiedon rakentaminen  Aineistojen hallinta ja käytettävyys 

2. Versioiden hallinta  Jatkuvasti päivittyvä yleiskaava:   
        Oikeusvaikutteinen / käsittelyssä / valmisteilla 

3. Toteutuksen seuranta  Mittarit, tilastot 

Anne-Maj Rope 2011 

Kehittämistä on paljon 



C-3  

RAUTATIEASEMAN / 

MATKAKESKUKSEN 

YMPÄRISTÖ 
 

Kaavamääräykset… 

Aluekuvaus… 

Suunnitteluohje… 

Toteutusohje… 

 

Maiseman arvot… 

Luonnonympäristön arvot… 

Rakennetun ympäristön arvot… 



C-3 RAUTATIEASEMAN / MATKAKESKUKSEN YMPÄRISTÖ 
KAAVAMÄÄRÄYKSET 



C-3 RAUTATIEASEMAN / MATKAKESKUKSEN YMPÄRISTÖ 
ALUEKUVAUS JA SUUNNITTELUOHJE 

Alueen nykytilan kuvaus: 
Alue on suurten muutosten ja laajan kehittämisen kohteena. Alueella on noin 20 asukasta. 
Alueella on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennetun ympäristön kohteita (RKY, MARY, 
LaRY). Alueella on maisema-arvoja. 

Suunnitteluohje: 
Lahden matkakeskus sijoitetaan radan pohjoispuolelle ja Uudenmaankadun itäpuolelle. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön tai sen läheisyyteen 
kohdistuvat muutokset tulee suunnitella paikan henkeä kunnioittaen. Alueelle laaditaan 
uusia asumisen ja elinkeinoelämän kortteleiden asemakaavoja vuoteen 2025 mennessä. 
Alueen asemakaavoituksessa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen sijainti 
Lahden maiseman, imagon ja identiteetin kannalta tärkeällä paikalla Salpausselän ja 
Radiomäen etelärinteellä. Radiomäen eteläpuolelle voidaan osoittaa tehokasta 
rakentamista siten, että Salpausselän ja Radiomäen silhuetti säilyy ehjänä (havainnekuvia). 
Rakentamisen tulee suuntautua etelään ja muodostaa katutilaa Mannerheiminkadun 
puolelle. Terassirakentamisella on tavoite luoda tehokkaalla rakentamisella vihreä ilme 
kaukomaisemassa. Alueen kaupalliset palvelut keskitetään matkakeskuksen läheisyyteen. 
Matkakeskusta palvelevia pysäköintilaitoksia sijoitetaan radan eteläpuolelle, 
Uudenmaankadun itäpuolelle. 





A-2 

LIIPOLA, KERINKALLIO, 

SAKSALA, TAKA-LOTILA, 

ANTTILANMÄKI JA KITTELÄ 
 

Kaavamääräykset… 

Aluekuvaus… 

Suunnitteluohje… 

Toteutusohje… 

 

Maiseman arvot… 

Luonnonympäristön arvot… 

Rakennetun ympäristön arvot… 





A-2 LIIPOLA, KERINKALLIO, SAKSALA, TAKA-LOTILA, ANTTILANMÄKI JA KITTELÄ 
RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ARVOT 

LIIPOLA (A-2) 

Maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristö (MARY)… 

Kulttuurihistoriallisesti arvokas 

kohde (LaRY)… 



LIIPOLA (A-2) 
KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS KOHDE (LARY) 



YLEISKAAVATYÖN SELVITYSAINEISTO TAUSTAKARTTOINA 



YLEISKAAVATYÖN SELVITYSAINEISTO HAETTAVISSA 
KIINTEISTÖTUNNUKSEN AVULLA 



LAHDEN YLEISKAAVA 2025 EDELLYTTÄÄ 
KAUPUNKIRAKENTEEN TIIVISTÄMISTÄ 

TIIVISTÄMINEN JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN 

Olemassa olevia kerrostaloalueita ja väljiä pientaloalueita 

on tiivistetty ja täydennysrakennettu. Tämän ansiosta 

palvelut on helpompi saavuttaa ja joukkoliikenne toimii 

paremmin. Myös jalankulku ja kevyt liikenne ovat 

lisääntyneet, koska palvelut sijaitsevat turvallisten ja 

esteettömien yhteyksien päässä. 

 
Nykyiset joukkoliikenteen linjat 

 

Keskusta-alue (C) 

 

Nykyiset asuinalueet (A) 

 

Uudet asuinalueet 2025 (A) 

 

Uudet asuinalueet 2025+ (Asumisen  reservialueet,A) 

 

Nykyiset palvelualueet (P, PY) 

 

Uudet palvelualueet (P, PY) 

 

Alue, jolla palvelujen kysyntä kasvaa voimakkaimmin 

vuoteen 2025 mennessä 

 

Palvelukeskittymä 



LAHDEN YLEISKAAVAN 2025  TARINA KERTOO,  
että keskustaa ja lähiöitä täydennysrakennetaan   

Keskusta ja sen tuntumassa sijaitsevat alueet uudistuvat jatkuvasti 
joiltakin osiltaan. Uudistamismahdollisuuksia on tutkittu mm. 
Sopenkorvessa, Pohjois-Paavolassa ja Niemessä. Sopenkorvessa asuu 
vuonna 2025 noin 850 ihmistä, Pohjois-Paavolan uusissa tornitaloissa 
noin 400 ja Niemen yhdistetyllä työpaikka- ja asuinalueella noin 350 
ihmistä. 
 
Lähiöprojektissa selvitetyistä täydennysrakentamismahdollisuuksista 
Kivimaalla, Metsäkankaalla, Möysässä, Tonttilassa ja Riihelässä on 
toteutunut yhteensä noin 25 000 k-m2 kerrostaloasumista valmiiseen 
kaupunkiympäristöön ja palvelujen äärelle. Tiivistämisen ja 
täydennysrakentamisen myötä on olemassa olevaan 
kaupunkirakenteeseen tullut lähes kymmenentuhatta uutta asukasta. 
Lähipalveluiden tarjonta on monipuolistunut ja lähikauppoja on tullut 
lisää. 
 

Tarina voi muuttua seuraavalla kierroksella. 



YLEISKAAVAN TAVOITE – VIREILLÄ OLEVAT KEHITYSHANKKEET  
ASEMAKAAVAN MUUTOS - TOTEUTUS 

Lähiöhankkeen tavoite oli luoda uusia menetelmiä 
lähiöiden kehittämiseksi ja esitellä lahtelainen tapa 
kehittää lähiöostoskeskusten kautta koko lähiötä. 
 
Tavoitteena oli esimerkin avulla käynnistää koko lähiön 
täydennysrakentamisliike! 



KAUPUNKIRAKENNE TIIVISTYY VAIHEITTAIN 
- YLEISKAAVAN 2025 TOTEUTUSOHJEET 



TARINA TAVOITTEET TAUSTA-

TIEDOT 

VAIKU- 

TUKSET 

TOTEUTUS SEURANTA 

KESTÄVÄSTI KASVAVA LAHTI 

LAHDEN KESKUSTA (C) 

ASUMISEN LAHTI (A) 

ELINKEINOJEN LAHTI (T) 

PALVELUIDEN JA KAUPAN 
LAHTI (P, PY) 

LUONNONLÄHEINEN LAHTI 

SAAVUTETTAVA LAHTI 

YLEISKAAVAN (päivittyvä, sähköinen) SELOSTUS 

Seuranta 
• 10 Seutukeke-mittaria 
• Väestöennusteen linkittäminen yleiskaavaan 
• Asemakaavojen ja rakennuslupien seuranta 



YK-TOTO, YLEISKAAVAN TOTEUTUSOHJELMA 2013-2016  
maa- ja asuntopoliittinen ohjelma 

Tämä raportti koostuu kahdesta osasta: 

i) Yleiskaavan toteutusohjelma seuraavalle valtuustokaudelle, sisältää maa- ja 

asuntopolitiikan. Johdannossa kerrotaan, miten maa- ja asuntopolitiikka on raporttiin 

sisällytetty. Esim: maapolitiikka sisältyy jokaiseen lukuun, asuntopolitiikkaa 

käsitellään Asumisen Lahti -luvussa sekä vanhusväestön osalta Palveluiden Lahti -

luvussa. 

 

ii) Toteutuksen seuranta, joka sisältää yleiskaavan seutukeke-mittauksen (lyhyt kuvaus) 

ja muita kaupungin itse tuottamia seurantatietoja kuten asuntotuotanto, väestöarvio ja 

uusien asuntojen tarve, uusien asuntojen asukasprofiilit asuntotyypeittäin, toteutuneet 

omakoti-, kerrostalo- ja rivitalotontit sekä elinkeinoelämän tontit, palveluiden 

toteutuminen palvelukonseptin mukaisesti 

 
 
 



Seutukeke -mittarit 

Jatkuva yleiskaavaprosessi ajanmukaisuuden arvioinnin välineenä 
Nelivuotinen prosessi, jonka kuluessa yleiskaava laaditaan, toteutusohjelma ja seurantaraportti 
valtuustokauden neljäntenä vuonna  

=> uuden strategian valmistelun aineistoa 

Yleiskaavan tarkistustarpeita 



VALTUUSTOKAUSITTAIN PÄIVITTYVÄN YLEISKAAVAN PROSESSI 



Kehittyvä kaupunki tarvitsee 
jatkuvasti päivittyvän yleiskaavan 


