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Yleistä 

ympäristöpääkaupungista



Mikä on Euroopan ympäristöpääkaupunki?

Euroopan 

ympäristöpääkaupunki 

(European Green Capital 

Award, EGCA) on Euroopan 

komission järjestämä kilpailu. 

Nimitys jaetaan vuosittain 

yhdelle kaupungille, joka on 

ympäristötoiminnan 

edelläkävijä, toimii esimerkkinä 

muille kaupungeille sekä 

kehittää innovatiivisia 

ratkaisuja ympäristöhaasteisiin. 

Lahtea ennen tunnustuksen on 

saanut 11 eurooppalaista 

kaupunkia.

Euroopan 

ympäristöpääkaupungit

2010 – Tukholma

2011 – Hampuri

2012 – Vitoria-Gasteiz

2013 – Nantes

2014 – Kööpenhamina

2015 – Bristol

2016 – Ljubljana

2017 – Essen

2018 – Nijmegen

2019 – Oslo

2020 – Lissabon

2021 – Lahti



Ympäristöpääkaupunkivuoden teemat



Ympäristöpääkaupungin tavoitteet

Sujuva ja 
hyvinvointia 
lisäävä arki

Toimivat ja 
kestävät 

kaupungit

Ympäristö-
pääkaupungin 

näkyvyys



Miksi Lahti on Euroopan 
ympäristöpääkaupunki 2021?

• Puhdistimme Vesijärven.

• Olemme suurista kaupungeista Suomen ensimmäinen hiilineutraali 
kaupunki vuonna 2025.

• Kokeilemme ensimmäisenä maailmassa asukkaiden henkilökohtaista 
liikkumisen päästökauppaa.

• Meille jäte on raaka-aine, josta hyödynnämme jo yli 99 %.

• Teemme rohkeita ympäristötekoja joka päivä.



Ohjeita viestintään



Yleistä 
• Tärkeintä on, että kerrot projektisi tai tapahtumasi olevan osa Ympäristöpääkaupunki 2021 –ohjelmaa.

• Viesti projektista siellä, missä sinulla on seuraajia. Olitpa aktiivinen bloggaaja, twiittaaja, kuvaaja, kirjoittaja
tai muu tekijä, kerro siitä omalla äänelläsi. Sinä olet yleisösi paras tuntija.

• Kerro asiastasi rohkeasti! Osana ympäristöpääkaupungin ohjelmaa vaikutat siihen, millainen tulevaisuuden
kaupunki Lahti on. Siitä voi olla ylpeä.

• Viestimällä omasta projektistasi autat toteuttamaan ympäristöpääkaupungin tavoitetta tehdä
teemavuodesta mahdollimman näkyvän.

• Viestinnässä on hyvä tuoda esiin, mihin pääteemaan projektisi liittyy: hiilineutraali elämä, kiertotalous, 
osallisuus, luonto ja vesi

• Hyödynnä ympäristöpääkaupungin visuaalista ilmettä mahdollisuuksiesi mukaan.

• Virallinen kirjoitusasu vuodelle on Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021.

• Ohjeet on laadittu helpottamaan yhteistyökumppaniemme viestintää. Voit hyödyntää ohjeista ja 
materiaaleista sen, mikä palvelee omaa projektiasi.



Puhetyyli

Innostava

Yhteisöllinen

Suosi

• Konkretiaa

• Selkokielisyyttä

• Käytännön esimerkkejä

• Aktiivisia ja myönteisiä 

lauseita

• Tunnettuja puhekielisiä 

ilmauksia

• Kommentteja, haastatteluja, 

kokemuksia, tarinoita

InnostavaInformatiivinen

Informatiivinen

Me-henkinenLahtelainen

Innostava



Ydinviestit käyttöösi 

Lahti – Sinun ympäristöpääkaupunkisi 2021

• Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ensimmäisenä kaupunkina 
Suomessa. Kestävä tulevaisuus vaatii tekoja, ei vain puhetta.

• Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki, jossa etsitään ratkaisuja maailmanlaajuisiin 
ympäristöhaasteisiin yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja asukkaiden kanssa. Lahti on 
tekijöiden kaupunki, jossa ympäristötyötä on tehty jo pitkään.

• Ympäristöpääkaupunkivuosi tehdään yhdessä. Lahden alueen asukkaat, yhdistykset ja 
yritykset toteuttavat ympäristöpääkaupunkivuotta omilla ideoillaan ja teoillaan.



Miten osallistua sosiaalisessa mediassa?

• Viestimällä tapahtumistasi / projektistasi rohkeasti eri somekanavissa

• Käyttämällä materiaalipankin somekuvia

• Käyttämällä #ympäristöpääkaupunki, #egca2021 ja #greenlahti –hashtagejä

• Seuraamalla, tykkäämällä ja tägäämällä ympäristöpääkaupungin virallisia sometilejä:

• Twitterissä @GreenLahti2021, Facebookissa Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 ja 
Instagramissa @@greenlahti2021

• Ympäristöpääkaupunki-vuoden verkkosivustona toimii www.greenlahti.fi, jonne kootaan 
tapahtumakalenteri

• Ilmoita tapahtumasi menoinfo.fi

• Jos järjestät tapahtuman, voit luoda Facebook-tapahtuman ja pyytämällä Lahti –
ympäristöpääkaupunki 2021 rinnakkaisjärjestäjäksi

https://twitter.com/GreenLahti2021
https://www.facebook.com/GreenLahti2021/
https://www.instagram.com/cityoflahti/?hl=fi
https://www.instagram.com/greenlahti2021/
http://www.greenlahti.fi/














Fontit

• Ympäristöpääkaupungin viestinnässä käytetään Franklin Gothic -kirjaintyyppiä

• Franklin Gothic Book Medium Demi Heavy

• Jos tämä kirjasin ei ole käytössä, voidaan käyttää

• Arial regular

• Arial bold



Valokuvat

• Suosi valokuvissa raikkaita 

värejä, kirkasta valaistusta, 

kasvoja, selkeyttä, 

maisemia, toimintaa. 

Kuvissa saa välittyä aito 

fiilis.

• Vältä huonolaatuisia ja 

hämäriä kuvia, ihmisiä 

kuvattuna selkäpuolelta, 

“hälyä” kuvien taustalla



Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021

Materiaalit asukasprojekteille



Digitaaliset ympäristöpääkaupunkimateriaalit

Voit ladata käyttöösi digitaaliset materiaalit tästä linkistä

Kansiosta löydät:

• Julistepohjan tai bannerin lisättäväksi omaan julisteeseen

• bannerit sosiaaliseen mediaan (Twitter ja Facebook)

• Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki -leiman, jonka voit lisätä sähköisiin 
materiaaleihin ja painotuotteisiin.

• Slideja ympäristöpääkaupungista näytettäväksi tapahtumissa

https://lahdenkaupunki.kuvat.fi/i/xaWu4XfAY6std3vNR92rHwZeSPVJz8mb


Muut tapahtumamateriaalit

Lainattavana on myös itse tapahtumapaikalla hyödynnettäviä 
ympäristöpääkaupunkiteemaisia materiaaleja. Käytettävissäsi on:

• roll up -julisteet telineineen sisätapahtumiin

• wind flag -viirit ulkotapahtumiin (tarvitsevat vesipisteen, koska painona on 
täytettävä vesisäiliö)

• vihreitä heijastinliivejä #ympäristöpääkaupunki-tekstillä

• ympäristöpääkaupunki-rintamerkkejä (joita ei tarvitse palauttaa)

• tekstikylttejä esimerkiksi sosiaalista mediaa varten

• roskapihtejä



• Materiaalit varataan etukäteen täyttämällä sähköinen 
lomake. Materiaalien lainaus ja palautuspaikka on Lahden Palvelutorin 
Paja, Kauppakeskus Trion yläkerta, osoitteessa Aleksanterinkatu 18, 
15140 Lahti. Materiaalit voit noutaa aikaisintaan kolme päivää ennen 
tapahtumaa ja tapahtuman jälkeen ne tulee palauttaa kolmen arkipäivän 
sisällä.

• Materiaalien kunto tarkastetaan palauttaessa. Ilmoitathan palautuksen 
yhteydessä mikäli materiaalit ovat vahingoittuneet, jotta voimme korjata 
tai uusia ne seuraavien tapahtumien käyttöön. Lainaaja ei ole 
korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista.

• Täytä lomake täällä tilataksesi materiaalit, Lahti-Pisteen paja varmistaa 
niiden saatavuuden ja on sinuun yhteydessä.

https://link.webropolsurveys.com/S/6E90549FA044420C


Materiaalien käyttöoikeudet

• Materiaaleja voi käyttää Lahden ympäristöpääkaupunkivuoteen ja 

asukasprojekteihin liittyvissä yhteyksissä.

• Ympäristöpääkaupunki 2021 –tunnus ja materiaalit on käytössäsi kertoessasi 

projektistasi tai tapahtumastasi, jolle on myönnetty projektituki.

• Oikeudet tunnukseen ja muihin materiaaleihin omistaa Lahden kaupunki. 

Käyttöoikeuksien luovuttaminen kolmansille osapuolille on kielletty ilman 

lupaa.

• Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hanke hallinnoi toimijoille 

suunnattuja materiaaleja ja ohjeistaa niiden käytössä. 



Ota yhteyttä

Tapahtumamateriaalien lainaus

tilavaraukset.palvelutori@lahti.fi

Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 

-projekti

info@greenlahti.fi

Viestintä, digitaaliset materiaalit ja käyttöoikeudet

Viestintäpäällikkö Saara Piispanen

saara.piispanen@lahti.fi

Projektituki
Emma.sulkanen@lahti.fi

Kysyttävää?

mailto:tilavaraukset.palvelutori@lahti.fi
mailto:info@greenlahti.fi
mailto:saara.piispanen@lahti.fi


Lahti – Sinun ympäristöpääkaupunkisi

Sujuva ja 

hyvinvointia 

lisäävä arki

Ympäristö-

pääkaupungin 

näkyvyys

Parhaat 

ratkaisut 

kestäviin 

kaupunkeihin

Greenlahti.fi

Twitter: @GreenLahti2021

Facebook: Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021

Instagram: @greenlahti2021


