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5  Kerrostalokohdetta 
5  Aleksanterinkatu 5 * 
6  Rauhankatu 2 
7  Rautatienkatu 18 * 
8   Rautatienkatu 19-21 * 
14 Saimaankatu 29 * 

 
3 Elinkeinoelämän kohdetta 
29 Alatori 
30 Matkakeskuksen länsiosa (*) 
31 Hansa-aukio (*) 

 
4 Julkisen rakentamisen 
kohdetta 
41 Kaupunginsairaala 
42 Humpulan päiväkoti 
43 Ristinkirkko 
44 Yhteiskoulu 

Keskustan kehittäminen / Kaavatyökohteet 2014  
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5  Aleksanterinkatu 5   
 
Yksityinen * 
Tavoitteena mahdollistaa 
asumisen ja liiketoiminnan 
lisääminen ja kehittäminen 
keskustassa. 
Olemassa oleva rakennus 
puretaan. 

6  Rauhankatu 2 
 
Kaupungin 
Tavoitteena on lisätä asumista 
keskustassa mahdollistamalla asuinkäyttö 
korttelin muiden tonttien mukaisesti. 
Olemassa olevan rakennuksen 
säilyttäminen tai purkaminen  käsitellään 
kaavatyön yhteydessä. 
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7  Rautatienkatu 18, Rajanen ja 
Oskarin piha *   
 
Yksityinen * 
Tavoitteena lisätä asumista 
keskustassa  mahdollistamalla tontin 
täydennysrakentaminen. 
Tontilla on kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaksi luokiteltuja rakennuksia, 
joiden säilyttäminen ja suojelu 
käsitellään kaavaprosessin 
yhteydessä. 

8  Rautatienkatu 19 ja 21, Keskustalo* 
 
Yksityinen * 
Tavoitteena on lisätä asumista keskustassa 
mahdollistamalla tontilla asuminen liike- ja 
toimistotilojen lisäksi. 
Olemassa olevan rakennus säilytetään. 
Kaavatyön yhteydessä  on mahdollista tutkia 
korttelin sisäisiä yhteystarpeita ja Lanun 
aukion kehittämistä. 
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29 Alatori ja Vapaudenkatu   
Kaupungin  
Tavoitteena tutkia liike-, toimisto-, asuin- ja /tai  julkisen tilan toteuttamista. 
Luonnosvaihtoehdoissa otetaan huomioon alueen kehittämiseksi esitettyjä 
vaihtoehtoja. 
Suunnitelmissa on mahdollista ottaa mukaan Marolankadun alle kaavoitettu 
tila. 
Alatori  on osa valtakunnallisesti  arvokasta  rakennettua 
kulttuuriympäristöä, Mariankadun akselia (RKY) 

31  Vapaudenkatu 24, Hansa-aukio 
Kaupungin ja yksityisen  (*) 
Tavoitteena on  mahdollistaa keskustan 
aukion ja siihen liittyvän liiketilan 
kehittäminen.  

Keskustan kehittäminen / Kaavatyökohteet 2014   
 



Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala 

Lahden yleiskaava 2025 edellyttää lähiöiden täydennysrakentamista 

 LÄHIÖIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN LAHDESSA 
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Lahden aktiivinen lähiökehittämisen 
yhteistyömalli: 
 
 Kaupunki aktiivinen toimija, eri 
hallintokuntien yksiköt mukana. 
 
 Yliopiston ja muiden oppilaitosten sekä 
kaupungissa toimivien yhteisöjen 
osaamisen hyödyntäminen 
 
Yhteistyössä asukkaiden omistajien, 
yrittäjien ja rakentajien kanssa. 
 
 Toimintamalli alueen luonteen mukaan. 
 
Tarvitaan resursseja, ’projektipäällikkö’. 

 
Kaupunki teettää mallisuunnitelmat ja 
esittelee niitä kiinteistöjen omistajille, 
rakennusliikkeille ja sijoittajille ! 

 

 LÄHIÖIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN LAHDESSA 
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Tonttila: 
Tavoitteena on mahdollistaa Tonttilan 
palvelukeskuksen ja lähiön kehittäminen 
laajentamalla päiväkodin korttelialuetta ja tutkimalla 
koulukäyttöön osoitetun korttelialueen muuttamista 
liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaava voi 
laajentua käsittämään yksityisiä tontteja. 

Metsäkangas: 
Tavoitteena on jatkaa Metsäkankaan 
ostoskeskuksen ja lähiön kehittämistä 
mahdollistamalla ostoskeskuksen muuttaminen 
liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 

Esimerkit vuoden 2012 kaavoituksen 
työohjelmassa: 
 
Ostoskeskuksen ja lähiön kehittämishanketta 
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Vanha rakennus 

LÄHIÖIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN LAHDESSA 
Esimerkki Metsäkankaalta 

Ostarin kehittäminen ja asuinalueen tiivistäminen 
Keinoina käytetty purkaminen ja täydennysrakentaminen 

Olennaista oli hajanaisen ostariomistuksen saaminen yksiin käsiin 

Idealuonnos 
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Kaupunki aktivoi  kiinteistöjen omistajia 
teettämällä  täydennysrakentamisen 
mallitarkasteluja. 

 LÄHIÖIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN LAHDESSA 

Metsäkangas 

Tonttila 
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 LÄHIÖIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN LAHDESSA 

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! 
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 LÄHIÖIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN LAHDESSA 

Täydennysrakentamisen talomallista 
riittävästi tietoa toimivuuden ja 
taloudellisuuden arvioimiseksi.  
Esimerkki  on Tonttilasta. 
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 ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISOHJELMA / LIIPOLA  

Valtakunnallisen asuinalueiden kehittämisohjelman 2013-2015  
kohdealueena on Lahdessa Liipola.  
 
Liipola sijaitsee 3 kilometrin päässä keskustasta.   
Rinteeseen sijoittuvalla asuinalueella asuu noin 4500 asukasta  
erilaisilla kulttuuritaustoilla.  Liipola oli myös v. 1995 – 99 toteutetun  
lähiöohjelman kohdealueena. Asuntokantaa korjattiin tuolloin laajasti ja  
perusteellisesti. Myös aktiivinen asukastoiminta käynnistyi tuolloin ja on 
jatkunut edelleen poikkeuksellisen vahvana. 
 
Ympäristöministeriön koordinoima ja ARA:n rahoittama asuinalueiden  
kehittämisohjelma tarjoaa mahdollisuuden Liipolan monipuoliselle 
kehittämiselle.  
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 ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISOHJELMA / LIIPOLA  

Liipolassa mietitään yhteistyössä kiinteistön omistajien ja asukkaiden sekä  
muiden yhteistyökumppanien kanssa lisä-, täydennys- ja korjausrakentamisen  
sekä muita kiinteistöjen ja ympäristön kehittämisen mahdollisuuksia.  
Asukkaat otetaan mukaan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa.  
 
Avauksena asukkaiden osallistumiselle kehittämiseen järjestettiin 31.10.2013  
remontti-ilta asukkaille ja taloyhtiöiden edustajille. Tilaisuudessa esiteltiin 
täydennysrakentamisen ja alueen uudistamisen visioita sekä kysyttiin ideoita  
ympäristön kehittämiseen osallistujilta. Keskusteltiin alueen esteettömyydestä ja  
korjausavustuksista. Vastaavanlaisia tilaisuuksia järjestetään myös jatkossa. 
 
Kaupungin yhteistyökumppaneina ohjelman toteuttamisessa toimivat mm.  
Helsingin Yliopisto /Palmenia, Harjulan Setlementti ja kansalaisopisto,  
LADEC Oy sekä Liipolan Lähiöseura ry. 
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 ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISOHJELMA / LIIPOLA  

Tavoitteet 
 
Asukkaat mukaan suunnittelemaan 
Liipolan asukkailta kerätään aktiivisesti ideoita alueen monipuoliselle  
kehittämiselle. Väliaikaisessa asukastilassa, Liipolan Toimelassa, voi käydä  
kertomassa ideoitaan. 
 
Monialainen yhteistyö 
Kaupungin eritoimialojen, kolmannen sektorin toimijoiden ja asukkaiden  
välille etsitään uusia yhteistyömalleja ja tiivistetään jo olemassa olevia. 
 
Fyysisen ympäristön kohentaminen 
Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan toimesta tutkitaan  
Liipolan täydennys- ja lisärakentamismahdollisuuksia. Ulkoilu- ja viheralueita 
kunnostetaan. 
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 ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISOHJELMA / LIIPOLA  

Liipolan uusi monitoimitalo on sekä mahdollisuus että haaste 
 
Liipolalaiset täyttivät Toimelan asukastuvan 10.04. järjestetyssä asukasillassa, 
jossa esiteltiin monitoimitalon rakennussuunnitelmia ja  
tulevan avoimen kansalaiskäytön tavoitteita.  
 
Liipolan koulun rehtori, käyttäjäryhmien puheenjohtaja Maritta Turunen 
joutui  kertomaan huolestuneille kuulijoille, että täyttä varmuutta talon ovien 
auki pysymisestä kaikille liipolalaisille ei tässä vaiheessa ole. 
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 ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISOHJELMA / LIIPOLA  

Asuinympäristöä kohennetaan yhteistyöllä 
 
Asuinalueohjelma ja kaupungin vihertoimi tarjoavat maksutonta 
suunnitteluapua asukkaille ja taloyhtiöille. Samalla tarkastellaan myös pihojen 
ja sisäänkäynnin esteettömyyttä. Lahden Talot Oy:n kanssa on jo sovittu 
yhteistyön tiivistämisestä ja muut kiinnostuneet voivat olla yhteydessä 
asukastupa Toimelaan lisätietojen saamiseksi. 
Kaupunki panostaa omalta osaltaan puistojen, väylien, yleisten alueiden ja 
metsien kunnostamiseen sekä myös suositun laavun ehostamiseen. 
 
Ostoskeskusalueen siisteys ja viihtyisyys kirvoitti useita puheenvuoroja. 
Ensimmäisiin kehittämistoimenpiteisiin torialueen osalta päätettiin ryhtyä 
välittömästi. 
 
Myös Liipolan täydennysrakentamisen visioita esiteltiin kuulijoille. 
Lupaavimmat uudistumisen mahdollisuudet ovat ostoskeskuksen alueella ja 
lähiympäristössä. 
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 ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISOHJELMA / LIIPOLA  

Liipolan täydennysrakennusluonnos 
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Kiitos! 


