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Mistä on kyse?



Euroopan komission vuosittain järjestämä kilpailu:
European Green Capital Award

1. Ilmaston muutos: Hillintä

2. Ilmaston muutos: Varautuminen

3. Kestävä liikkuminen

4. Kestävä maankäyttö

5. Luonto ja biodiversiteetti

6. Ilmanlaatu

Lahden hakemus: greenlahti.fi/faktat

7. Melu

8. Jäte

9. Vesi

10. Vihreä talous ja ekoinnovaatiot

11. Energiatehokkuus

12. Johtaminen

Indikaattoreihin perustuva arviointi:



Miten pärjäsimme 

kilpailun 

finalistikaupunkien 

vertailussa?



Miksi?



• Asukkaiden ylpeys omasta kaupungista

• Ympäristötavoitteiden kirkastaminen ja 
kunnianhimoinen toteutus 

• Kansainvälinen medianäkyvyys

• Kaupungin maine, verkottuminen ja 
yhteistyömahdollisuudet

• Matkailun kysynnän kasvu

• Uusien työpaikkojen synnyttäminen ja 
tuotteistettavat ratkaisut

• Uudet rahoitusmahdollisuudet

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

Ympäristöpääkaupungin hyödyt







• Kunnianhimoinen tavoite, johon 
kaupunki sitoutunut.

• Tarkoittaa alueen 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä 80 % vuoden 1990 
tasosta ja loppujen sitomista 
hiilinieluihin.

• Toimenpiteinä mm. kaupungin
työntekijöiden ja luottamus-
henkilöiden lentopäästöjen
kompensointi, puurakentamisen
edistäminen.

Hiilineutraali Lahti 2025







Sujuva ja 
hyvinvointia 
lisäävä arki

Toimivat ja 
kestävät 

kaupungit

Ympäristö-
pääkaupungin 

näkyvyys

Ympäristöpääkaupungin tavoitteet



• Lahden kaupunki

• Suomen valtio / YM

• Sitra

• Hämeen kauppakamari

• Asikkala, Heinola, Hollola, Orimattila

• LUT-yliopisto

• Helsingin yliopisto

• Kuntaliitto

• Päijät-Hämeen liitto

Kestävä Lahti -säätiön 

merkittävimpiä kumppaneita



Ympäristöpääkaupungin teemat 2021

Hiilineutraali 
elämä

Osallisuus Kiertotalous Luonto ja vesi



Ympäristöpääkaupungin ja Lahden kaupungin toimenpiteitä

Teema Toteutus 12/2021 mennessä

Hiilineutraali elämä • Kaupunkipyörien lanseeraus

• Sähköbussit Niemi-Liipola

• Vähähiilisen rakentamisen kehityskeskuksen käynnistys

Osallisuus • Ympäristöpääkaupungin projektirahoitusmalli yhteisöille

• Lasten ja nuorten osallistumiskanavat

Kiertotalous • Kiertotalouden kehittämisohjelma

• Konsernitasoinen yhteistyö kiertotalousteema

• Hävikkiruoan toimintamallin kehittäminen

Luonto ja vesi • Kaupunkipurot

• Reitit ja opasteet, erityisesti maastopyöräily

• Mahdollisia: viherkerroin-työkalun kehittäminen, 

ekologiset kompensaatiot



Rahoituskanava yhteisöille, yrityksille ja tutkimuslaitoksille

Ympäristöpääkaupungin 
projektirahoitus



Rahoitusta projektillesi?

Vähintään 
kahden 

kumppanin 
yhteistyöhanke

Teemoina 
vähähiilisyys, 

osallisuus, 
kiertotalous, 
luonto ja vesi

Innovaatioihin, 
teknologioihin ja 

kokeiluihin 
ympäristö-

pääkaupungin 
alueella



Säätiön hallitus 

tekee päätökset 

rahoitettavista 

hankkeista

Arviointiryhmä 

arvioi projekti-ideat 

4 kertaa vuodessa 



• Tule ympäristöpääkaupunkilähettilääksi

• Järjestä tempauksia ja tilaisuuksia

• Vaikuta ideointi- ja suunnittelutyöpajoissa

• Keskustele sosiaalisessa 

mediassa: #ympäristöpääkaupunki, 

#greenlahti

• Toteuta haaveiden ympäristöaiheinen 

projekti projektituen avulla

• Osallistu asukastapahtumiin

• Löydä oma vaikuttava arjen tekosi: 

greenlahti.fi/osallistuYmpäristöpääkaupunki 

tehdään yhdessä

Osallistumismahdollisuuksia



Tapahtumien yhteinen

sateenvarjo



Vähennä päästöjä ja lisää ihmisten 

ympäristötietoisuutta tapahtumissa



Tapahtumien ympäristövastuullisuus

Ympäristöohjeet osana

Lahden kaupungin tapahtumaopasta

Erillinen pienten tapahtumien 

ympäristöopas, joka on sovellettavissa 

valtakunnallisesti

Oppaaseen perustuva 

ympäristöpääkaupunkimerkki ja 

tarkistuslista pienille tapahtumille

Rohkaisemme suuria tapahtumia käyttämään Ekokompassi-järjestelmää. Pienille 

tapahtumille tarjoamme tukea ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.

5/2020

Kesä 2020

Syksy 2020



Lahtelaisten omat
ympäristöprojektit



Esimerkiksi

• Vastuullinen yrittäjyys

-seminaari

• Kierrätyssoitin työpaja lapsille

• Arjen kiertotalouden 

mallikohde: yhteisöllinen 

kylätalo

• Vieraslajien torjuntatalkoot

• Pyöräilytietoutta senioreille 

-tapahtuma

69 hakemusta syksyllä 2019

22 projektia rahoitettiin

Kokonaisrahoitus 40 000 €



Monipuolinen tapahtumakalenteri

40
Jo yli

tapahtumaa
tulossa:

greenlahti.fiTapahtumat 

asiantuntijoille 

ja yrityksille

Kansainväliset 

konferenssit

Asukas-

tapahtumat



Suomen kuntien parhaat
biodiversiteettiratkaisut
Bryssel, Green Week, kesäkuu 2020







Ympäristöpääkaupunkivuoden
avajaiset
15-16 tammikuuta 2021, Lahti



Kestävän matkailun viikko
15.-22.1.2021



Green Design Week
Toukokuu 2021



Lahti Lakes symposium
Kesäkuu 2021, Lahti Sibeliustalo



Yhdessä!



Lahti – Sinun 
ympäristöpääkaupunkisi

Sujuva ja 

hyvinvointia 

lisäävä arki

Ympäristö-

pääkaupungin 

näkyvyys

Parhaat 

ratkaisut 

kestäviin 

kaupunkeihin

Greenlahti.fi

Twitter: @GreenLahti2021


