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EUROOPAN 
YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI 

2021
Euroopan komission on nimittänyt Lahden vuoden 2021 Euroopan 

ympäristöpääkaupungiksi (European Green Capital Award, EGCA) ensimmäisenä 
kaupunkina Suomessa. Tunnustus on osoitus Lahden pitkäjänteisestä 

ympäristötyöstä Suomen johtavana ympäristökaupunkina. 

Lahdessa teemme rohkeita ympäristötekoja joka päivä. 
Olemme suunnannäyttäjä ilmastotyössä: luovuimme 
kivihiilen käytöstä vuonna 2019 ja olemme hiilineutraali 
kaupunki vuoteen 2025 mennessä, ensimmäisenä 
suurena kaupunkina Suomessa. Lahti on kehittänyt 
kiertotalousosaamisesta kasvuhakuista liiketoimintaa. 
Kaupungissa myös testataan ensimmäisenä 
maailmassa asukkaiden henkilökohtaista liikkumisen 
päästökauppaa. Lahden maankäytön suunnittelun ja 
asukasosallistumisen toimintamallit ovat inspiroineet 
laajasti muita kaupunkeja Suomessa.

Ympäristöinnovaatiota uudesta 
yliopistokaupungista

Suomen nuorimpana yliopistokaupunkina panostamme 
vahvasti ympäristöinnovaatioihin. Korkeatasoinen 
tutkimus ja käytännön yhteistyö elinkeinoelämän 
kanssa eivät poissulje toisiaan - päinvastoin. 
Ympäristöpääkaupunki tarjoaa yhteiskunnan eri 
toimijoille poikkeuksellisen ympäristön kehittää yhdessä 
tulevaisuuden menestykseen tarvittavia ratkaisuja. 

Teemavuosi myös vahvistaa Lahden mainetta 
ympäristötoiminnan edelläkävijäkaupunkina. Vaikuttavan 
teemavuoden toteuttamiseksi olemme valmistelleet ja 
toteuttaneet ohjelmaa, sisältöjä ja viestintää syksystä 
2019 lähtien.
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Maailmanlaajuiset kestävyyshaasteet 
taustalla

Ympäristöpääkaupunkivuoden sisältöjä 
rakennetaan neljän valitun teeman ympärille: 
hiilineutraali elämä, osallisuus, kiertotalous sekä 
luonto ja vesi. Näiden teemojen taustalla ovat 
maailmanlaajuisesti suurimmat ihmiskunnan 
kestävyyshaasteet: ilmastonmuutos, 
luonnonvarojen niukkeneminen, luonnon 
lajikato sekä yhteiskuntiemme sosiaalinen 
eriytymiskehitys.

Lähtökohtamme näihin suuren kokoluokan 
haasteisiin on kuitenkin hyvin ratkaisukeskeinen: 
etsimme teemavuotemme aikana uusia ja 
käytännönläheisiä paikallisen mittakaavan 
ratkaisuja, joilla näihin haasteisiin voidaan 
kaupungeissa vastata. Ratkaisuja, joita Lahti ja 
Päijät-Häme ja sen asukkaat sekä yritykset voivat 
tarjota muille maailman kaupungeille.

TEEMAVUODEN 
OHJELMAN 

RAKENTUMINEN
Ympäristöpääkaupunkivuosi rakentuu kunnianhimoisista ympäristötavoitteista, 

kumppanuuksista, projekteista, tapahtumista, kaupunkinäkyvyydestä ja kaupunkilaisten 
teoista. Olemme valmistelleet teemavuoden ohjelmaa tavaten satoja lahtelaisia ja 

päijäthämäläisiä asukkaita, yhdistyksiä ja yrityksiä. Näiden tapaamisten perusteella 
päätimme avata ympäristöpääkaupungin oman projektirahoitusohjelman jo keväällä 
2020, jotta paikalliset ideat pääsisivät konkretisoitumaan mahdollisimman ripeästi. 

3



YMPÄRISTÖRATKAISUJA 
MAAILMAN KAUPUNKEIHIN 

Vuonna 2021 Euroopan katse kääntyy Lahteen, ympäristötyössä 
kokoistaan suurempaan kaupunkiin. Meidän tehtävämme on kertoa 

Lahden kasvun ja muutoksen tarina. Se tarina kertoo vaikeiden 
muutoksien kautta kestäväksi tehdystä kaupungista. 

Monelle kaupungille samaistuttavan 
kehitystarinan lisäksi Lahti tarjoaa 
myös käytännönläheisiä ratkaisuja 
maailmanlaajuisiin ympäristöhaasteisiin. 
Ympäristöpääkaupunkivuonna nostamme esille 
lahtelaisia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa 
muihin kaupunkeihin ympäri Eurooppaa ja 
maailmaa. Vuoden aikana kutsumme muut 
kunnat, yritykset, yhteisöt, oppilaitokset ja 
asukkaat kertomaan Suomen parhaista 
ympäristöratkaisuista. 

Tuemme työllämme Suomen ja Lahden 
ilmastotavoitteita sekä käynnistämme 
kunnianhimoisia yhteistyöhankkeita, joilla näitä 
tavoitteita viedään pitkälle tulevaisuuteen. 
Merkittävissä yhteistyöhankkeissa 
varmistamme, että niillä on jatkuvuutta 
ympäristöpääkaupunkivuoden jälkeenkin.

Kaupunkilaisten arjen sujuvuus, hyvinvointi, 
tulevaisuuden usko ja mahdollisuus kokea 
osallisuutta kaupungin muutoksissa ovat meillä 
tekijöillä mielessä kaikkein tärkeimpinä asioina. 
Ympäristöpääkaupunki voi olla yhteinen oikopolku 
nykyistä parempaan arkeen Lahdessa ja Päijät-
Hämeessä.
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Jatkuvasti päivittyvä tapahtumakalenteri

Koronatilanteen vuoksi tapahtumakalenteri täydentyy 
jatkuvasti koko vuoden ajan. Tapahtumavuosi koostuu 
tutuista paikallisista tapahtumista, joiden sisällöissä 
ympäristöasiat näkyvät uudella tavalla, täysin uusista 
tapahtumista sekä muista ainutkertaisista tapahtumista, 
jotka järjestetään Lahdessa teemavuoden kunniaksi. 
Projektituen viides hakukierros keväällä 2021 
kohdennetaan Päijät-Hämeen alueen tapahtumiin.

Pandemia vaikuttaa tekemiseemme kahdella tavalla: 
se lisää paikallisten tapahtumien merkitystä vuoden 
ohjelmassa sekä haastaa omaksumaan nopeasti uusien 
teknologioiden tuomat mahdollisuudet toteutuksissa. 
Virtuaalisuus voi parhaimmillaan lisätä läpinäkyvyyttä ja 
ison yleisön osallistumismahdollisuuksia: kansainväliset 
tapahtumat voidaan avata laajemmalle yleisölle, joka voi 
avartaa myös asukkaiden näkemystä Lahden ja Suomen 
ympäristöosaamisesta. 

 Ympäristöpääkaupunkivuoden 
tapahtumakalenteri: 
greenlahti.fi/tapahtumat

→

TEEMAVUODEN 
TAPAHTUMAT

Ympäristöpääkaupunkivuotta varten kootaan monipuolinen ohjelma, joka 
sisältää tapahtumia kansainvälisistä konferensseista kaupunginosatapahtumiin 

sekä yhteistyöhankkeisiin. Teemavuosi näkyy myös muualla Suomessa ja 
Euroopassa. 

Kaikessa suunnittelussa otetaan huomioon pandemian mahdolliset vaikutukset 
tapahtumiin. Suunnittelemme esimerkiksi virtuaaliosallistumisen mahdollisuuksia 

ja muita vaihtoehtoisia toteutustapoja. Varmistamme, että Lahden 
ympäristösaavutukset näkyvät ja kuuluvat niin Suomessa kuin kansainvälisesti, 

olosuhteista riippumatta. 
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Ympäristöpääkaupunkivuoden 
avajaisviikkoa vietetään 
Lahdessa 15.-24.1.2021. 

Lahtelaiset ja päijäthämäläiset asukkaat kutsutaan 
mukaan juhlimaan ympäristöpääkaupunkivuoden 
avajaisia kymmenen päivän ajaksi. Pikku-Vesijärven 
puistoon rakennetaan värikäs ja mystinen Elämysten 
puisto, jossa on valoa, musiikkia ja yllätyksiä. Lisäksi 
Lanupuiston veistokset heräävät uudella tavalla eloon, 
kun ne valaistaan vuoden pimeimpään aikaan. 

Elämysten puisto soveltuu hyvin kahden kilometrin 
pituiseksi iltakävelyreitiksi. Tapahtuma on kaikille 
avoin, maksuton ja esteetön. Pikku-Veskun puisto 
valaistaan 15.-24.1.2021 päivittäin klo 16–22. Reitille 
voi turvallisin mielin osallistua, sillä turvaväleistä 
huolehditaan ja reittiä kuljetaan ainoastaan yhteen 
suuntaan. Lisäksi Lahden tärkeitä maamerkkejä ympäri 
kaupunkia valaistaan avajaisten kunniaksi.

Elämysten puisto on yksi osa avajaisten ohjelmaa. 
Ohjelma täydentyy loppuvuoden 2020 aikana.

YMPÄRISTÖ-
PÄÄKAUPUNKI-
VUODEN 
AVAJAISET 

6



VUODEN 2021 
TAPAHTUMANOSTOJA 
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LAHTI – EUROOPAN YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI 2021

TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

18.1.
 

LAKELAND  
FINLAND –  

SUSTAINABLE 
DESTINATION

Järjestäjä: 
Lahti Region

15.–24.1.
 

AVAJAISVIIKKO

Järjestäjä: 
Kestävä Lahti 

-säätiö

22.1.
  

SMASH LAHTI 
2021

Järjestäjä: 
Smash Mill Oy, 

Lahden kaupunki, 
Visit Lahti ja  

LADEC

30.1.–14.2.
  

LASTEN TALVI- 
KARNEVAALI

Järjestäjä: 
Lahden kaupunki

helmikuu
  

EUROPEAN  
DIALOGUE FOR 
SUSTAINABLE 

CITIES

Järjestäjä: 
Kestävä Lahti 

-säätiö

22.–24.1.
  

SALPAUSSELÄN
KISAT

Järjestäjä: 
Lahden  

hiihtoseura, 
Suomen hiihtoliitto

16.–17.3.
  

ECOCITY
FORUM

Järjestäjä: 
Lahti Events,  

Lahden kaupunki

24.4.
  

GREENLAHTI – 
MESTARIEN  
KAUPUNKI

Järjestäjä: 
Valtakunnallinen 

Mestarikilta- 
neuvosto,  

Lahden Mestari- 
kilta, Koulutus- 
keskus Salpaus

3.–9.5.
  

LAHTI GREEN
DESIGN WEEK

Järjestäjä: 
LAB-ammatti- 
korkeakoulu, 

Lahden kaupunki, 
Lahden Seudun 
Kehitys LADEC, 

Suomen Muotoilu- 
säätiö

toukokuu
  

PYÖRÄILYVIIKKO

Järjestäjä: 
Lahden kaupunki

14.–15.5.
  

HORTA 2021

Järjestäjä: 
villiruoka.info, 

Jouko Kivimetsä 
ja hortaohjaajien 
yhteisö, Hollolan 
kunta, Messilän 

kartano

toukokuu
  

EU GREEN WEEK

Järjestäjä: 
Euroopan 
komissio

7.–9.6.
  

LAHTI LAKES 
SYMPOSIUM

Järjestäjä: 
HY, SIL,  

Vesijärvisäätiö

13.6.–15.8.
 

NASTOLAN KESÄ- 
NÄYTTELY 2021
“LUONTORETKI”

Järjestäjä: 
Nastola-seura ry

25.–26.8.
 

KAUKOLÄMPÖ- 
PÄIVÄT

Järjestäjä: 
Energiateollisuus, 
Adato Energia Oy

syyskuu
  

EUROPEAN 
GREEN CAPITAL 

AWARDS

Järjestäjä: 
Kestävä Lahti 
-säätiö, EGCN

syyskuu
  

KESTÄVÄN 
KASVUN FORUM

Järjestäjä: 
Kestävä Lahti 

-säätiö

20.–26.9.
 

LAHDEN SEUDUN 
YMPÄRISTÖVIIKKO

Järjestäjä: 
Lahden kaupunki

syyskuu
 

HULEVESI2021

Järjestäjä: 
Suomen Vesi- 
yhdistyksen  

Hulevesijaosto

16.–22.9.
  

EU MOBILITY WEEK

Järjestäjä: 
Euroopan komissio

1.–2.10.
 

VELOFINLAND

Järjestäjä: 
Pyöräliitto ry,  

Lahden kaupunki

7.–8.10.
 

ENVIRONMENTAL 
CRIME SEMINAR

Järjestäjä: 
Hämeen poliisilaitos

lokakuu

LAHTELAISET  
TULEVAISUUDEN- 

TEKIJÄT YMPÄ- 
RISTÖSEMINAARI

Järjestäjä: 
Lahden kaupunki

lokakuu
 

EUROPEAN WEEK 
OF REGIONS AND 

CITIES

Järjestäjä: 
Euroopan komissio

marraskuu
 

LAD-MUSEON  
AVAJAISET

Järjestäjä: 
LAD, Lahden kaupunki

marraskuu
 

PLANETARY 
HEALTH  

-KONFERENSSI

Järjestäjä: 
Lahden Yliopisto-

kampus, THL, 
SYKE, PHHYKY

2.12.
 

LOGISTICS  
SUMMIT -  

KESTÄVÄ JA  
VASTUULLINEN 

LOGISTIIKKA 
2021

Järjestäjä: 
Suomen Osto- ja 

Logistiikkayhdistys 
LOGY ry, Ladec

4.–5.12.
 

PÄÄTTÄJÄISET

Järjestäjä: 
Kestävä Lahti

-säätiö
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Rahoitusta uusille ympäristöratkaisuille

Tavoitteemme on löytää projektitukihaun kautta 
uudenlaisia ja rohkeita ympäristöratkaisuja, joita eri 
tahot voivat kokeilla ja kehittää yhdessä juhlavuoden 
aikana. Projektitukihaku on myös kohtaamisen ja 
yhteiskehittämisen alusta: projektitukihaun kautta 
etsimme isommille kumppaniyrityksillemme sekä 
pienemmille toimijoille sopivia yhteistyömahdollisuuksia. 
Projekteilla vahvistetaan alueen eri toimijoiden välistä 
yhteistyötä ja toiminnan näkyvyyttä. 

Riippumattoman asiantuntijaryhmän 
arviointi

Projektihakemuksia arvioidaan neljä kertaa vuodessa 
toteutettavuuden, uutuusarvon ja vaikuttavuuden 
perusteella. Ulkopuolinen asiantuntijaryhmä 
pisteyttää projektit näiden arviointikriteerien pohjalta. 
Arviointiryhmässämme on asiantuntijaedustus LUT-
yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Lahden seudun 
kehitys LADEC:sta, Sitrasta, Lahden nuorisovaltuustosta 
sekä Lahden kaupungilta. Teemavuoden aikana 
vankistamme projektitukihakumme ja Lahden alueen 
startup-toiminnan välistä yhteistyötä. Tavoitteenamme 
on, että monet rahoitetut hankkeet tuottavat aineksia 
uudelle liiketoiminnalle ja työpaikoille. 
Vuonna 2021 projektirahoituksemme kohdentuu 
kumppaniyritysten kanssa yhteistyössä muotoiltavien 
haasteiden ratkaisuun sekä Päijät-Hämeen alueen 
tapahtumien tukemiseen. Projektituen kautta 
rahoitetaan arviolta noin 100 projektia ja kymmeniä 
tapahtumia vuosien 2020–2021 aikana.

YMPÄRISTÖ-
PÄÄKAUPUNGIN

PROJEKTIT
Projektit vievät ympäristöpääkaupungin kumppanuuksia ja yhteistyötä käytäntöön. 

Rahoitamme eri toimijoiden ympäristöprojekteja ja innovaatioita Päijät-Hämeen alueella. 
Rahoituksen hakijat voivat tulla koko Suomen alueelta, mutta projektit kohdentuvat 
aina Päijät-Hämeeseen. Rahoitusta voivat saada esimerkiksi yhdistykset, aktiiviset 

asukastoimijat, yritykset, oppilaitokset ja tutkijat.
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POIMINTOJA 
JO RAHOITETUISTA

PROJEKTEISTA

Kierto-on työpajat

SUPER teatterin lapsille suunnatut Kierto-on 
työpajat ovat ensimmäinen ja valmisteleva 
osa Kerto-on trilogiaa, joka huipentuu 
juhlavuoden kierrätysaiheiseen esitykseen. 
Arkipäivien pajat on suunnattu päiväkoti- ja 
kouluryhmille, mutta viikonloppujen pajat ovat 
kaikille avoimia.

RARE x Green Capital 2021

Projekti tekee Euroopan 
ympäristöpääkaupungin näkyväksi nuorten 
kanavissa nuorten kulutustottumuksien 
mukaisilla mediasisällöillä. Pääosassa 
tulevat olemaan ympäristöpääkaupungin 
projektit ja vaikuttavat teot. Tarkoituksena 
on, että tekeminen tavoittaa nuoret ja 
että he saavat tietoa sekä inspiroituvat 
ympäristöpääkaupungista. Kaikki sisällöt 
tehdään suomeksi ja englanniksi, jotta 
näkyvyyttä Suomen lisäksi saadaan myös 
ulkomaille.

Yhteisöllinen kotalaavu Asikkalan 
Aurinkovuorelle

Asikkalan Aurinkovuorelle on noussut 
yhteisöllinen kotalaavu, jonka paikalliset 
nuoret ohjaajineen rakensivat. Asikkalan 
kunnan yhteisöllisen projektin keskiössä on 
sosiaalisuuden lisääminen ja luontoyhteyden 
lujittaminen. Laavusta ja sitä ympäröivästä 
luonnosta pääsevät nauttimaan kaikki alueen 
asukkaat.

Räsylle toinen mahdollisuus 
- Tekstiilien uusiokäyttö 
kotitalouksissa

Projekti lisää vaatteiden ja tekstiilien 
uusiokäyttöä. Sen tavoitteena on vahvistaa 
tiedotuksen ja avoimien työpajojen avulla 
Lahden ja sen lähialueiden asukkaiden 
tietoisuutta vaatteiden ja tekstiilien 
uusiokäytöstä. Projekti myös luo yksilötason 
osallistumismahdollisuuksia.

Kohti kestävämpää viestintää

Lahden seudun yritysten 
vastuullisuusviestintäosaamiseen paneutuva 
tutkimushanke. Helsingin yliopiston 
valtiotieteellisen tiedekunnan hanke 
tarkastelee, miten erityisesti Lahden alueen 
vihreän teknologian yritykset viestivät 
vastuullisuutta, ja kuinka vastuullisuusajattelu 
sekä kestävä liiketoiminta näkyvät yritysten 
viestinnässä.

Renkaat ja muovit tehokäyttöön 
- Zero pollution

Rengas- ja muovijätteen hyödyntämiseen, 
kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön on 
olemassa uusia ympäristöystävällisempiä 
ratkaisuja. Projektissa kootaan yhteen toimijat 
ja tehdään toteutettavuussuunnitelmat 
rengas- ja muovijätteen prosessointiin 
erikoistuvalle tehtaalle.

Rahoituskierros 1.

Rahoituskierros 2.
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KUMPPANIT
Lahden strategia on olla rohkea ympäristökaupunki, jossa etsitään ratkaisuja maailmanlaajuisiin 
ympäristöhaasteisiin yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja asukkaiden kanssa. Ympäristöpääkaupunki 
tehdään laajassa yhteistyössä yli kunta- ja maakuntarajojen, koko Suomen yhteisenä asiana.
Kaupunkien kunnianhimoisia ympäristötavoitteita voidaan tänä päivänä saavuttaa vain kumppanuuksien 
kautta. Suurimpia kestävän kehityksen askeleita voimme ottaa vain rakentamalla uutta yhteistyötä 
julkisen ja yksityisen sektorin välille, oppilaitosten ja

Yhdessä tehty ympäristöpääkaupunki

Kuntayhteistyön kasvattaminen on ympäristöpääkaupungin ytimessä, sillä ympäristöasiat eivät 
katso kuntarajoja. Siten on luontevaa, että ympäristöpääkaupunkia tehdään lähtökohtaisesti 
Lahden kaupungin, Orimattilan kaupungin, Heinolan kaupungin, Hollolan kunnan ja 
Asikkalan kunnan alueilla. Näiden kuntien kesken käymme tiiviimpää ympäristöasioiden 
sekä tapahtumayhteistyön vuoropuhelua ja tuemme kuntien itse määrittelemiä tärkeimpiä 
toimenpiteitä. Projektirahoituksella tuemme kuitenkin koko Päijät-Hämeen aluetta.
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Tulevaisuuden tekijät

Korkeakoulut ja alueen oppilaitokset kasvattavat 
tulevaisuuden tekijöitä, joiden osaamisen 
varaan koko Suomen tulevaisuus rakentuu. 
Ympäristöpääkaupunkina haluamme olla mukana 
nuorten kanssa käytävissä keskusteluissa ja 
tarjota osaltamme mahdollisimman paljon 
käytännönläheisiä osallistumisen mahdollisuuksia 
teemavuoden tekemiseen. 

Käynnistämme teemavuoden aikana nuorten 
ympäristöteemaiset Erätauko-keskustelut, jotka 
toteutetaan yhteistyössä järjestöjen ja oppilaitosten 
kanssa. Lahden seudun korkeakoulut (LAB, LUT, HY), 
Koulutuskeskus Salpaus sekä Lahden peruskoulut 
ja lukiot ovat olleet tiiviisti mukana valmistelussa 
alusta asti. Oppilaitokset näkyvät omien projektien, 
uusien tutkimushankkeiden, harjoittelijoidemme 
sekä erilaisten tapahtumien kautta tekijöinä koko 
teemavuoden ohjelmassa.

Kansainväliset kaupunkiverkostot

Ympäristöpääkaupunkivuonna kansainväliset 
kaupunkiverkostot (mm. EGCN, Eurocities, UBC, Iclei, CoM) 
tarjoavat paljon mahdollisuuksia näkyvyydelle ja yhteisen 
kehittämiselle. Lahti kiinnostaa ympäristöpääkaupunkina 
kansainvälisesti enemmän kuin koskaan aiemmin ja 
virtuaalisuus tiivistää yhteistyötä eri maiden kaupunkien välillä. 

Merkittävä osa asiantuntemuksestamme välittyy kestävästi 
verkon yli lähetettävinä asiantuntijapuheenvuoroina ja 
verkkotyöpajoina. Haluamme osaltamme nostaa tämän 
virtuaalimaailman tekemisen tasoa. Kutsummekin 
teemavuonna kaupunkeja mukaan keskustelemaan Euroopan 
kaupunkien kestävän kehityksen dialogisarjaan!
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YRITYSYHTEISTYÖ 
Yritysten liiketoimintojen vaikutus ympäristöön on valtava: 

haluamme ympäristöpääkaupunkina olla mukana edistämässä suomalaisen 
yritystoiminnan vastuullisuutta. 

Ohjaamme yrityskumppanuuksista 
saatavaa rahoitusta projektitukemme avulla 
päijäthämäläisten vastuullisuushankkeiden 
toteutukseen.

Yrityskumppanuudesta on neuvoteltu syksyn 
2020 aikana noin 100 suuren ja keskisuuren 
suomalaisen yrityksen kanssa, joista osa toimii 
Päijät-Hämeessä. Tavoitteena on kaikkiaan 10–20 
yrityskumppanuutta teemavuodelle.

Yrityskumppanimme osallistuvat hankkeeseemme 
omilla ympäristöinnovaatioillaan ja muodostavat 
samalla kaupunkimme ympärille verkoston, 
jossa pääsemme kehittämään kumppaniemme 
vastuullisuustoimintaa yhdessä korkeakoulujen ja 
kuntalaisten kanssa. 
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Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja on Suomen kiertotalouden merkittävimpiä 
toimijoita. Yli 8 000 ammattilaista työllistävä yritys huolehtii 
asiakkaidensa materiaaleista ja kiinteistöomaisuudesta 
kiertotalouden mukaisesti. Kumppanuuden tarkoituksena on 
edistää tekstiilien kierrätystä, kokeilla uusia kiertotalouden 
palveluita asukkaiden kanssa, kehittää vaikuttavuuden 
mittausta sekä rajat rikkovaa innovaatiotoimintaa.

Sitowise

Sitowise on Suomen suurimpia rakennetun ympäristön 
suunnittelutoimistoja, työllistäen 1 700 ammattilaista. 
Yrityksen vastuullisuusvisiona vuodelle 2022 on olla 
toimialansa vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön 
kehittäjänä. Kumppanuuden tarkoituksena on kehittää 
digitaalista rakennetun ympäristön suunnittelua ja 
innovaatioita sekä tuoda tätä näkymätöntä osaamista 
näkyvämmäksi suomalaisille.

Osuuskauppa Hämeenmaa

Osuuskauppa Hämeenmaa on myynniltään alueensa suurin 
yritys ja työllistää noin 2 950 kanta- ja päijäthämäläistä. 
Hämeenmaalle vastuullisuus merkitsee yhdessä tekemistä, 
asiakaslähtöisyyttä, turvallisuutta, ympäristöstä huolehtimista 
sekä luotettavuutta työnantajana ja yhteistyökumppanina. 
Kumppanuuden tarkoituksena on edistää alueen asukkaiden 
kestäviä ruokavalintoja yhteistyössä Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän kanssa sekä toteuttaa turvallista 
pyöräpysäköintiä Lahden keskustaan yhdessä LähiTapiolan 
kanssa.

Fujitsu Finland Oy

Fujitsu Finland on osa globaalia suuryritystä. Yrityksen 
palveluksessa on 2 200 työntekijää Suomessa ja Virossa. 
Fujitsun vastuullisuus tarkoittaa digitaalisten ratkaisujen 
innovaatiokumppanuutta kestävän kehityksen edistämiseksi. 
Fujitsun omat globaalit liiketoimintasäännöt (Code of 
Conduct) kokoavat yhteen yritysvastuun ja kestävän 
kehityksen periaatteet. Kumppanuuden tavoitteena on löytää 
digitaalisista palveluista ratkaisuja muiden kumppaneiden 
energia- ja materiaalivirtojen hallintaan sekä asukkaiden 
arkipäivän ympäristövastuullisuuteen.

LähiTapiola Vellamo

LähiTapiola Vellamo on paikallinen LähiTapiola-ryhmän 
alueyhtiö, joka palvelee asiakkaita Kouvolan, Päijät-Hämeen, 
Hyvinkään ja Riihimäen seutukunnissa. Yrityksen vastuullisena 
tavoitteena on asiakkaiden ja yhteiskunnan turvallisuuden sekä 
hyvinvoinnin lisääminen. Kumppanuuden tarkoituksena on 
toteuttaa kaupunkikuvassa näkyvää sekä turvallisuutta lisäävää 
pyöräpysäköintiä yhdessä Hämeenmaan kanssa.

Päijät-Hämeen Osuuspankki

Päijät-Hämeen Osuuspankki on OP Ryhmän suurimpia 
osuuspankkeja, jonka toimialueeseen kuuluvat Lahden ja Heinolan 
kaupungit sekä Hollolan ja Iitin kunnat. OP:n vastuullisuus näkyy 
päivittäisissä asiakaskohtaamisissa sekä osallistumisessa 
yhteiskunnan kestävään kehittämiseen. Kumppanuuden 
tavoitteena on toteuttaa yhteistyössä vastuulliseen 
sijoittamiseen ja rahoittamiseen keskittyvä kansainvälinen 
konferenssi sekä tarjota Lahden seudun nuorille taloustietoa ja 
kesätyömahdollisuuksia.

Niemi Palvelut

Niemi Palvelut on 1 300 ammattilaista työllistävä muutto- ja 
logistiikka-alan palveluyritys. Yritys huolehtii vuosittain noin 35 
000 muuttoa ja 60 000 muuta palveluprojektia mm. tapahtuma-
alalla. Niemellä vastuullisuus tarkoittaa kuljetuskaluston 
vähäpäästöisyyttä, kierrätysjärjestelmän tehokkuutta 
sekä kuluttajille hyvää kokonaispalvelua. Kumppanuuden 
tarkoituksena on tarjota kestävät ja vastuulliset logistiikkapalvelut 
ympäristöpääkaupungin tapahtumatarpeisiin.

Wipak

Wipak on kansainvälinen pakkausteollisuusyritys, joka on 
erikoistunut elintarvike- ja sairaalatarviketuotteiden pakkaamiseen 
tarkoitettujen monikerroskalvojen valmistukseen. Lähes 2 000 
henkeä työllistävä konserni on asettanut tavoitteekseen olla 
maailman vastuullisin joustopakkausvalmistaja ja pienentää 
oman hiilijalanjälkensä nollaan. Wipak kehittää aktiivisesti uusia 
ratkaisuja, joilla vähennetään tarvittavan pakkausmateriaalin 
määrää ja hyödynnetään biopohjaisia tai kierrätysraaka-aineita 
muovipakkauksissa. Kumppanuus perustuu pakkausmuovin 
vastuullisempaan käyttöön

CGI Suomi

CGI Suomi tarjoaa palveluja it:n ja liiketoimintaprosessien 
kehittämiseen. Suomessa CGI:n ammattilaisia on noin 3700 18 
eri paikkakunnalla. Vastuullisuus on merkittävä osa yrityksen 
liiketoimintaa: esimerkiksi vuonna 2020 CGI osti Lassila & 
Tikanojan kehittämän ruokahävikkiä vähentävän Hävikkimestari-
sovelluksen tuodakseen sen osaksi ammattikeittiöiden käyttämää 
ohjelmistoa.Yhteistyömme perustuu kestäviin digitaalisiin 
ratkaisuihin, esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen 
datateknologian avulla. 

TÄHÄN MENNESSÄ 
SOLMITUT YRITYS-
KUMPPANUUDET
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KORKEAKOULUT 
JA OPPILAITOKSET

Helsingin yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto kokoavat yhdessä 
lahtelaisen ympäristöalan ja kestävän kehityksen korkeakouluosaamisen omaksi 

opintokokonaisuudekseen ympäristöpääkaupunkivuonna. Kaikille avoin verkkokurssi 
antaa näkökulmia alueella tehtävään ympäristötyöhön ja tutkimukseen, sekä 

ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin. 

Korkeakouluyhteistyö ulottuu myös startup-
toimintaan ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
tunnistamiseen yritysyhteistyöverkostosta. 
Korkeakoulujen opiskelijat osallistuvat teemavuoteen 
myös erilaisissa projekteissa sekä esittelemällä 
omia töitään ja osaamistaan osana tulevan vuoden 
tilaisuuksia ja kohtaamisia. 

Lahden perusopetus järjestää yhteistyössä 
Opetushallituksen kanssa kansainvälisen seminaarin 
koulun roolista ilmastovastuun ja ilmastoinnostuksen 
kasvattajana. Lahden koulut osallistuvat 
ympäristöpääkaupunkivuoteen myös koulujen 
omien kestävän kehityksen tiimien työn kautta. 
Koulutuskeskus Salpaus osallistuu teemavuonna 
muun muassa kestäviin ruokatuotteisiin sekä 
lähimatkailupalveluihin liittyvään yhteistyöhön ja 
kehittämiseen.
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Kaupungit eivät voi viedä merkittäviä kestävän 
kehityksen muutoksia läpi ilman asukkaiden 
osallistumista. Lahti, Heinola, Hollola, Orimattila 
ja Asikkala ovat kaikki kehittyviä kuntia, joiden 
asukkailla on näkemyksiä oman lähiympäristön 
tilasta ja kehittämisestä sekä laajemminkin 
oman kunnan ja maapallon tulevaisuudesta. 
Ympäristöpääkaupunki on mukana tukemassa 
kestävää kehitystä edistävää yhteistyötä kuntien 
ja asukkaiden välillä. Projektirahoituksemme 
kautta useille alueen eri tahoille tarjoutuu mah-
dollisuus toteuttaa omia ympäristöprojektejaan. 

Ympäristöpääkaupunkivuonna Päijät-Hämeen 
kunnat kehittävät alueidensa luontomatkailu-
mahdollisuuksia ja liikuntareitistöjä, aktivoivat 
satama-alueitaan, toteuttavat työpajoja tapah-
tumia asukkaiden kanssa sekä hakevat uusia 
yritysyhteistyömahdollisuuksia ja innovaatiotoi-
mintaa mm. kiertotalouden, puurakentamisen ja 
hyvinvoinnin teemoissa. Kuntalaisilla on näissä 
hankkeissa merkittävä rooli.

KUNTALAISET 
AKTIIVISESSA ROOLISSA

Ympäristöpääkaupunkivuosi rakennetaan yhdessä kuntalaisten kanssa. Osallisuus on 
yksi pääteemoista: kuntalaisten osallistuminen kulkee poikkileikkaavasti läpi kaiken 
ympäristöpääkaupunkivuoden tekemisen. 

Asukaslähettiläät sanansaattajina

Asukaslähettiläillä on erityinen ääni ympäristöpää-
kaupunkivuoden aktiivisina toimijoina ja toteuttajina. 
Lähettiläät kertovat Lahden tarinaa omin sanoin.  
Asukaslähettiläät ovat eri ikäisiä ja monenlaisia 
vapaaehtoisia. He vievät viestiä eteenpäin omissa 
verkostoissaan, asuinalueillaan ja sosiaalisessa me-
diassa, kukin itselleen sopivalla tavalla. Lähettiläille 
ympäristöpääkaupunkivuosi tarjoaa ainutlaatuisen 
tavan olla mukana vaikuttamassa kaupungin toimin-
taan. Ajatus vapaaehtoisista lähettiläistä on noussut 
asukkailta itseltään; ympäristöpääkaupunkia halu-
taan olla konkreettisesti mukana tekemässä. 

Kuntalaiskyselyillä kartoitetaan tietoisuutta 
ja toiveita

Ympäristöpääkaupunki kartoitti tunnustuksen 
tunnettuutta sekä kaupunkilaisten suhtautumista ja 
odotuksia tulevalle teemavuodelle kuntalaiskyselyllä 
ensimmäisen kerran syyskuussa 2021. Kuntalaisky-
selyn toteutetaan kaikkiaan 4–6 kertaa teemavuoden 
aikana ja sen jälkeen. Ympäristöpääkaupunkivuoden 
tekemistä suunnitellaan ja ohjataan kuntalaiskyselys-
tä saadun palautteen perusteella.
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TULEVAISUUTEEN 
ULOTTUVAA 

VAIKUTTAVUUTTA
Monipuolisilla tavoitteilla ja mittareilla seurataan jatkuvasti teemavuoden vaikuttavuutta.

Useat mittarit kertovat myös laajemmin Lahden alueen kehittymisestä sekä menestymisestä muun muassa 
tulevissa rahoitusohjelmavalmisteluissa. Ympäristöpääkaupunkivuoden mahdollisimman laaja hyödyntäminen 

ja eri toimijoiden osallistuminen sen tekemiseen luo kokonaisuutena vaikuttavuutta. Vaikutukset ulottuvat 
myös varsinaisen projektin kestoa paljon pidemmälle. Vuoden 2021 aikana käynnistetään paljon yhteistyötä ja 

toimintaa, joka vakiintuu, kehittyy eteenpäin ja jatkuu varsinaisen teemavuoden jo loputtua.

YPK-OHJELMAN TAVOITE TARKENNETTU TAVOITE MITTARI MIHIN MITTARIN TULOSTA 
VERRATAAN?

Sujuva ja hyvinvointia 
lisäävä arki

Asukkaiden ja 
yritysten tietoisuus 
ympäristöpääkaupunki 
(YPK) vuodesta kasvaa ja 
he osallistuvat aktiivisesti 
vuoden tapahtumiin sekä 
projektien hakuun

Osallistujien määrä 
Kestävä Lahti -säätiön itse 
järjestämissä tapahtumissa 

Yleisömäärä projektitukea 
saavien kumppaneiden 
tapahtumissa 

Projektien loppuraportit 
2020–2021 

2020–2021, 
Kuntalaiskysely ja 
KAPA-tutkimus

%-osuus asukkaista, jotka 
ovat tietoisia YPK-vuodesta

%-osuus myönteisesti 
asiaan suhtautuvista 
asukkaista

2020–2021, 
Kuntalaiskysely ja KAPA-
tutkimus

Projektitukihakemusten määrä, 
rahoitettujen projektien määrä, 
projektien vaikuttavuuden 
arviointi

Projektitukien hakukierrokset 
(hakemukset + rahoitetut 
projektit) + ulkopuolinen 
vaikuttavuuden arviointi

Projektituki kiinnostaa
paikallisia yhteisöjä

YPK-projektituen kautta 
syntyneet työpaikat ja 
aktiivisuus 
(työtunnit ja talkootunnit)

Loppuarviointi
2021–2022

Projektituki lisää 
Päijät-Hämeen toimeliaisuutta
ja työpaikkoja

Lahden kaupungin 
henkilöstökysely + 
muiden kuntien 
henkilöstökyselyt (tyhy)

Tyhy-kyselyiden tulokset
v. 2019–2021

Lahden seudun kuntien 
työnantajamaine kehittyy YPK-
vuoden aikana myönteisesti

Jatkuva raportointi 
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YPK-OHJELMAN TAVOITE

YPK-OHJELMAN TAVOITE

TARKENNETTU TAVOITE

TARKENNETTU TAVOITE

MITTARI

MITTARI

MIHIN MITTARIN TULOSTA 
VERRATAAN?

MIHIN MITTARIN TULOSTA 
VERRATAAN?

Parhaat ratkaisut 
kestäviin 

kaupunkeihin

Ympäristö-
pääkaupungin

näkyvyys

Ympäristöpääkaupunkivuosi 
edistää yritysyhteistyötä 
EU Green Deal ja EU 
elvytyspakettirahoituksen 
valmistelussa  

Teemavuoden vaikuttavuuden 
arvioinnissa huomioidaan 
kaikki kestävän kehityksen 
näkökulmat

Lahden seudun parhaat 
ympäristöratkaisut löytyvät 
muille kaupungeille ja yrityksille 
helpolla ja hyödynnettävällä 
tavalla

Teemavuosi kiinnostaa yrityksiä 
toiminta-alustana

Julkisissa hankinnoissa 
huomioidaan ekologinen ja 
sosiaalinen kestävyys entistä 
useammin

Lahden teemavuosi kiinnostaa 
asiantuntijoita

Ympäristöpääkaupunkivuosi 
kokoaa vaikuttavan 
kaupunkiyhteistyöverkoston

Teemavuosi kerää kansallista ja 
kansainvälistä mediahuomiota

Ympäristöpääkaupunkivuosi 
lisää suomalaisten kaupunkien 
yhteistä näkyvyyttä 
ympäristöasioissa

Yhteistyössä yritysten kanssa 
valmistellut hankkeet (kpl) 
ja haettu rahoituksen 
kokonaismäärä (euroa)

Koko YPK-vuosi arvioidaan 
ulkopuolisen asiantuntijan 
toimesta YK:n kestävän 
kehityksen mittareita 
hyödyntäen

Tuotteistetut ympäristöratkaisut 
Lahden seudulta, kpl

Yhteistyökumppani-yritysten 
lukumäärä (pääkumppanit + 
valtakunnalliset kumppanit + 
alueelliset kumppanit)

Ympäristökriteerit ja sosiaaliset 
kriteerit Lahden kaupungin 
julkisissa hankinnoissa (% tai 
kpl)

Asiantuntijadelegaattien 
määrä, vierailut + 
virtuaaliosallistujat

Yhteistyökaupunkien 
määrä, kpl (YPK-vuoteen 
kytkeytyvä yhteistyö 
tapahtumissa, viestinnässä tai 
kehityshankkeissa)

Kansalliset ja kansainväliset 
mediaosumat, lukumäärä ja 
vaikuttavuus

Kaupunkien välisessä 
yhteistyössä järjestettävät 
tilaisuudet, kpl määrä

Tilanne v. 2021 loppuun 
mennessä

Ei vertailu, tilanne 
raportoidaan v. 2021 
lopussa 

Ei vertailu, lopputilanne 
raportoidaan v. 2021 
lopussa 

Tilanne v.2020 lopussa ja 
v.2021 lopussa

Kehitys v. 2019–2021

Jatkuva raportointi 

Ei vertailu, tilanne 
raportoidaan v. 2021 
lopussa 

Jatkuva raportointi 

Ei vertailu, tilanne 
raportoidaan v. 2021 
lopussa 
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Seuraa sosiaalisen median kanaviamme

@GreenLahti2021 
#ympäristöpääkaupunki 
#egca2021 
#greenlahti

PYSY KUULOLLA

Uutiskirje koostaa kerran kuussa 
ympäristöpääkaupungin ajankohtaiset kuulumiset 
yhteen pakettiin, joka toimitetaan suoraan 
sähköpostiisi: ymparistopaakaupunki.greenlahti.fi

TILAA UUTISKIRJEEMME

LAHTI
TEHTY KESTÄVÄKSI


