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Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti

B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe, 
kolesteroolit (KOL, HDL, LDL, Trigly), 

sokeri, munuaiskoe, maksakoe, 
kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni 
verenkuva (Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH, 

MCHC), valkosolut ja verihiutaleet.

95€Yhteensä 18 eri koetta. 
Lääkäri arvioi koetulokset.

AD-AUTOKORJAAMO

Merkkikorjaamo kaikille merkeille
PALVELUT

▲

 Vikamuistinluku
▲

 Määräaikaishuollot
▲

 Autosähkökorjaukset
▲

 Katsastukset

▲

 Pakokaasumittaukset

▲

 Öljynvaihdot

▲

 Jarrutestit

▲

 Ilmastointihuolto

▲

 Forte- ja BG-käsittelyt

▲

 Eberspächer- ja Webasto lämmittimet

▲

 Pyöränkulmien mittaus/säädöt

▲

 Huollon sijaisauto käyttöösi

i

30 v. kokemuksella-Jari Korpinen 

LAHDEN AUTOTEKNIIKKA OY 
Aukeankatu 8, 15610 Lahti. Av. ark. 8–17
Puh. 045 647 3337 Korpinen
lahden.autotekniikka@gmail.com

Pöytävaraukset 
20€ viikko, 30€ 2 viikkoa

 
SOITA MEILLE! 

Lahden musiikkiopisto on monipuolinen taiteen  
perusopetusta antava oppilaitos. Tule mukaan musiikin 

ja tanssin maailmaan innostavien opettajien ohjauksessa. 

 Soitinopiskelu 
 Tanssilinja 

 Muskarit ja kerhot 
 Orkesterit ja yhtyeet 

 Bändisoittimet 
 Lyhytkurssit 

 
Ryhmissä tilaa ja uusia perustetaan tarpeen mukaan. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset netissä tai kansliasta  

p. 041 319 0070. Lahden musiikkiopisto,  
Hämeenkatu 4, 15110 Lahti.  

www.lahdenmusiikkiopisto.fi 

LAHDEN
MUSIIKKIOPISTO

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

puh. 044-515 4414, painonpudottajat.fi
posti@painonpudottajat.fi

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Tammi-Helmikuu  
pöytä 36 € 

ja lisäpöytä 
varauksella 10 €

Tervetuloa ostoksille!
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Päijät-Hämeen 
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lahden vuosi Euroopan 
ympäristöpääkaupunkina 
käynnistyi virallisessa ava-
jaisseremoniassa 15.1.2021. 
Lahti on vuoden 2021 ajan 
näyteikkuna suomalaiseen 
ja eurooppalaiseen ympä-
ristöosaamiseen. Euroopan 
komission myöntämä nimitys 
on kunnianosoitus Lahden 
pitkäjänteiselle ympäristö-
työlle. Kaupunkien ympäris-
tötoimilla on merkittävä rooli 
globaalien ympäristöhaastei-
den ratkaisemisessa.

Euroopan komissio on 
nimittänyt Lahden vuoden 
2021 Euroopan ympäris-
töpääkaupungiksi (Euro-
pean Green Capital Award, 
EGCA) ensimmäisenä kau-
punkina Suomessa. Lahti 
on vuoden 2021 ajan malli-
esimerkki suomalaisesta ja 
eurooppalaisesta kaupungis-
ta, jossa etsitään päivittäin 
ratkaisuja maailmanlaajuisiin 
ympäristöhaasteisiin yhdessä 
korkeakoulujen, yritysten ja 
asukkaiden kanssa.

– Euroopan ympäristö-
pääkaupunki -tunnustus on 
tärkeä askel tiellämme puh-
taampaan ja kestävämpään 
maailmaan. Työtä on kui-
tenkin vielä tehtävänä. Siksi 

tarvitsemme esimerkkejä ja 
roolimalleja. Tämä palkinto 
antaa kiitosta, mutta samalla 
se velvoittaa meitä jatkamaan 
työtämme. Lahti näyttää nyt 
suuntaa. Toivon että tämä 
rohkaisee myös muita, pai-
notti tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö ympäristö-
pääkaupunkivuoden avajais-
seremoniassa pitämässään 
videotervehdyksessä.

Perinteisestä teollisuus-
kaupungista ilmastotyön 
suunnannäyttäjäksi

– Lahden tarina perinteisestä 
teollisuuskaupungista mo-
derniksi ympäristökaupun-
giksi on rohkaiseva monelle 
eurooppalaiselle kaupungille. 
Kaupungissa sotien jälkeinen 
nopea kasvu rasitti ympä-
ristöä. Suurin osa alueen 
työpaikoista oli perintei-
sessä teollisuudessa, mikä 
näkyi myöhemmin raskaana 
työttömyytenä. Matka kohti 
ympäristökysymysten edel-
läkävijyyttä alkoi kuitenkin 
jo 1970-luvulla, jolloin Lahti 
aloitti kunnianhimoisen ve-
siensuojelutyön ja pysäytti 
kaupungin suurimman järven 
näkyvän rehevöitymisen, 

kertoo Lahden ympäristötyön 
alkutaipaleesta kaupungin-
johtaja Pekka Timonen.

Nykyään kaupunki on 
suunnannäyttäjä ilmasto-
työssä ja luopui kivihiilen 
käytöstä vuonna 2019. Lahti 
on hiilineutraali vuoteen 
2025 mennessä, ensimmäi-
senä suurena kaupunkina 
Suomessa. Kaupungissa on 
myös käytössä ensimmäisenä 
maailmassa asukkaiden hen-
kilökohtainen liikkumisen 
päästökauppa. Lahden kier-
totalousinnovaatiot, vesien-
suojelun hyvät esimerkit sekä 
maankäytön suunnittelun 
ja asukasosallistumisen toi-
mintamallit ovat inspiroineet 
laajasti muita kaupunkeja.

Lahti esimerkkinä Euroopan 
vihreän kehityksen 
ohjelman toteuttamisessa

Kestävä elvytys on nouse-
massa koko 2020-luvun alun 
keskeisimmäksi teemaksi 
globaalissa kaupunkikehityk-
sessä. Kaupungit joutuvat so-
peutumaan sekä ekologiseen 
kriisin että koronapandemian 
luomiin taloudellisiin ja sosi-
aalisiin haasteisiin. Euroopan 
Vihreän kehityksen ohjelma 

(EU Green Deal) vastaa kau-
punkien tarpeisiin kehittää 
samanaikaisesti taloutta ja 
ympäristöratkaisuja sosiaa-
lisesti oikeudenmukaisesti.

Kaikista pienimpänä ja 
pohjoisimpana ympäristö-
pääkaupunkina Lahti näyttää 
muille kaupungeille, miten 
Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa voidaan toteuttaa 
konkreettisesti. Lahden kal-
taiset keskikokoiset kaupun-
git ovat strategisessa asemas-
sa ohjelman onnistumisessa, 
sillä suurin osa eurooppalai-
sista asuu nimenomaan kes-
kikokoisissa kaupungeissa.

Koronapandemian seu-
rauksena Euroopassa kes-
kustellaan ekologisesta jäl-
leenrakennuksesta, jota tulee 
viedä eteenpäin realistisen 
talouspolitiikan kanssa. Lahti 
on historiansa myötä esi-
merkki siitä, että taloudelli-
sesti haastavinakin aikoina 
voidaan sitoutua työhön glo-
baalien ympäristöongelmien 
ratkaisemiseksi. Euroopan 
ympäristöpääkaupungit ovat 
rohkeita suunnannäyttäjiä, 
jotka myös kriisitilanteissa 
pitävät kiinni kestävästä tu-
levaisuudesta.

Eu roo pan ym pä ris tö pää kau pun ki 
Lah ti on teh ty kes tä väk si

Hollolan vuoden 2020 tulos tuplaantumassa ennakoi-
dusta.

Hollolan kunnan vuoden 2020 tilinpäätös valmistuu 
maaliskuussa. Tilinpäätöksen keskeneräisyyden vuoksi 
luvut elävät ja tarkentuvat aina maaliskuun loppuun 
saakka. Tässä vaiheessa on kuitenkin arvioitavissa mer-
kittävä tulosparannus suhteessa marraskuun arvioon; 
reilu 6 miljoonan euron sijaan arvioidaan ylijäämän 
kipuavan n. 13 miljoonaan euroon.

Korona-tilanne näkyi kunnan taloudessa erityisesti 
toimintatuottojen alenemana n. -2 milj. euroa vuodesta 
2019 vuoteen 2020.  Täysin poikkeuksellinen tilanne 
on kuitenkin se, etteivät toimintakulut kokonaisuutena 
kasvaneet. Tältä osin merkittävin selittävä tekijä on 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän menojen kehitys 
Hollolan osalta.

Verotulojen loppuvuoden tilitykset yllättivät posi-
tiivisesti ja kasvua syntyi 5,6 milj. euroa edellisestä 
vuodesta. Kokonaistilanteessa ei vielä näy esimerkiksi 
vuoden loppupuolella Hollolan yrityskentässä tapahtu-
neet isot konkurssit. Verotuloja paransi merkittävästi 
vuodelta 2019 vuodelle 2020 siirtynyt, verokorttiuu-
distuksesta johtunut, kertymävajeen maksu.

Valtionosuudet toteutuivat muutetun talousarvion 
mukaisina ja kasvoivat peräti 10,5 milj. euroa.  Val-
tionosuuksiin sisältyi kertaluonteista koronatukea 6,8 
milj. euroa.

Kunnan vuoden 2020 tulos tulee olemaan ennätyk-
sellinen. On tiedossa, että monet Koronan päättymistä 
odottavat toimenpiteet kuten hoitovelka ja työllisyy-
den hoito tulevat rasittamaan kunnan taloutta, mutta 
ylijäämäinen tulos luo kunnalle tarvittavaa puskuria 
tulevaisuutta varten.

Positiivinen 
tulosvaroitus

Enonselän uuden hissiase-
man anturit mittaavat läm-
pötilaa, happipitoisuutta ja 
sähkönjohtavuutta halutuissa 
syvyyksissä.

Vesijärven Enonselän sy-
vännealueen tarkkailussa 
saadaan jatkossa aiempaa 
tarkemaa tietoa vesipatsaan 
syvyyssuuntaisesta laatu-
vaihtelusta. Syvänteeseen 
asennettiin joulukuussa 2020 
uusi hissilaite, jonka avulla 
mittausanturi kulkee pinnan 
ja pohjan väliä halutulla 
aikavälillä.

Enonsaaren eteläpuolisella 
syvännealueella on aiemmin-
kin ollut käytössä mittaus-
lautta. Lautan alapuolelle 
on asennettu mitta-antureita 
kiinteille syvyyksille. Mit-
tauksien avulla onkin pys-
tytty keräämään arvokasta 
tietoa esimerkiksi järven 
kerrostumisesta ja happiolo-
suhteista valituilla syvyyk-
sillä. Järjestely on kuitenkin 
pitänyt poistaa talviajaksi, 
etteivät jäät veisi lauttaa 
mennessään. Samoin sy-
vyyssuuntaisesti aineistoa on 
saatu vain niiltä syvyyksiltä, 
joilla antureita on asennettu.

Uusi hissiasema on ank-
kuroitu pohjaan ja se kul-
kee automaattisesti pinnasta 
pohjaan halutulla aikavälillä. 
Laite on mittausten välissä 
kiinnittyneenä pohjan ank-
kuripainoon, joten se ei pääse 
jäätymään eivätkä myöskään 
myrskyt sitä riepottele. Mit-
tauspaikka on merkitty kel-
taisella merenkulun erikois-
merkillä ja vesilläliikkujia 
pyydetäänkin jättämään 50 
metrin väli poijuun. Näin 
mittauslaite välttyy pilkkisii-
moilta ja kalaverkoilta.

Varsinaisen mittausaineis-
ton tuottaa tavanomainen 
mittaussondi, jolla pystytään 
mittaamaan samanaikaisesti 
useampia suureita. Nyt käy-
tössä olevalla kokoonpanolla 
saadaan tietoa lämpötilasta, 
happipitoisuudesta sekä säh-
könjohtavuudesta. Avove-
sikaudella vedenlaatutiedot 
siirtyvät päivittäin internet-
tiin, mutta talvella data ke-
rätään loggerilla, josta tieto 
puretaan vasta jäidenlähdön 
jälkeen.

Hissilaite ohjauselekt-
roniikka mukaan lukien 

Uudenlainen mittausasema Enonselälle

Uusi hissiasema antureineen matkalla Enonselälle. 
Asennus tehtiin joulukuun puolivälissä melkoisen hyytävis-
sä olosuhteissa (Kuva Priidu Pae, Lahden kaupunki).

on japanilaista tuotantoa 
ja samanlaisia laitteita on 
käytössä myös Keski-Eu-
roopassa. Laitteiston asensi 
kuopiolainen Vesi-Eko Oy.  
Kokonaisuutta ei ole vielä 
testattu pohjoisissa oloissa, 
joissa järven pinta jäätyy 
talvella. Ensimmäisiä tu-
loksia sekä hissin toiminnan 
että Vesijärven alkutalven 
olosuhteiden osalta saadaan 
helmikuulla, jolloin laitteen 
tila käydään tarkistamassa.

Vesijärvisäätiön moni-
vuotinen tavoite on ollut 

saada entistä tiheämmällä 
pystysuuntaisella mittausvä-
lillä ympärivuotisesti veden 
tilaa seuraava mittauslaite 
Enonselälle. Kokeiluja tähän 
suuntaan on ollut jo aiem-
minkin. Nyt vaikuttaa siltä, 
että tilanne on saatu ratkais-
tua. Seuraamme mielenkiin-
nolla, kuinka laite selviää 
ensimmäisestä jäätalvestaan. 

Hissiasema on toteutettu 
yhteistyössä Lahden kau-
pungin ympäristöpalveluiden 
kanssa, joka myös vastaa 
laitteiston ylläpidosta.
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HAMMASHOITO OY S. ALATUPA
- Hammaskiven poisto 
  eläkeläisille -10% 
  suuhygienistillä!
- Särkypotilaat 
  nopeasti
- Ilta- ja 
  viikonloppuaikoja
- Myös proteesityöt

Vastaanotot katutasossa 
Nastola:   Timpurintie 2  Puh. 044 062 4270       
Lahti:     Yrjönkatu 1  Puh. 044 051 0805

Hammaslääkärit:
Seija Alatupa
Minna Fredriksson
Elena Gustafsson

Suuhygienisti:
Taru Tuomala

Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma, ti, ke 10-17

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

LIIKKUVA AUTOHUOLTO
- huollot - korjaukset - rengasmyynti
ja renkaanvaihdot - apuvirtaa - ym.

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

Joulun jälkeinen arkipäivä 
hautausmaalla osoittautui 
mieltä pahoittavaksi. Omai-
set olivat keränneet kyntti-
löitä haudoilta pois ja hyvä 
niin, onhan se päivänselvää, 

että läheisen hauta on oltava 
siisti, koska paikka jossa 
läheinen/omainen on viimei-
sellä leposijallaan on arvokas 
ja rakas kaikille ihmisille.

Mutta kuten kuva osoittaa, 

oli kynttilät heitelty keräys-
laatikon viereen, josta tuli 
hämmentävä tunne. Eikö 
osata sen vertaa, että laitettai-
siin kynttilät niille kuuluviin 
keräilylaatikoihin. Laatikot 

olivat puolillaan ja olisi kyllä 
mahtunut, kun olisi ottanut 
yhden askeleen ja avannut 
kannen.

Raimo Jokinen

Läntinen hautausmaa palasi arkeen!

Salpausselän polkuverkos-
toon merkityt uudet reitit 
ovat valmistuneet. Kaikki 
reitit on saatu merkittyä ja 
yhteiskäyttöön tarkoitettuja 
polkuja on testattu kaikilla 
kulkutavoilla.

Salpausselällä on tilaa 
hiihtäjille ja maastopyöräi-
lijöille.

Merkittyjä maastoliikun-
tapolkuja valmistui yhteensä 
viisi. Rengasreittejä on kol-
me, joista Hakalaukunlenkin 
voi tehdä lyhyenä tai pidem-
pänä. Janamaisia siirtymä-
reittejä on kaksi.

– Uusista poluista on tullut 
valtavasti positiivista palau-
tetta. Merkityille poluille 
oli Lahdessa suuri tarve ja 
on mukava huomata, että 
yhteiskäyttömalli todella 
toimii. Poluilla menee maas-
topyöräilijöitä, koiran ul-

koiluttajia, sauvakävelijöitä 
ja polkujuoksijoita sulassa 
sovussa, reittikoordinaattori 
Tiina Riikonen kertoo.

Maastoliikuntapolut on 
merkitty maastoon yhteis-
käyttöä osoittavilla mer-
keillä ja kukin reitti oman 
tunnusvärinsä mukaisilla 
nuolimerkeillä. Reittimerkit 
ovat heijastavat, jotta ulkoilu 
onnistuu myös pimeällä.

Luonto vetää 
liikkujia Lahteen

Merkityt polut poistavat tar-
vetta kulkea latupohjilla ja 
parantavat ulkoiluturvalli-
suutta, kun risteyskohdat 
on merkitty sekä laduille 
että poluille. Vaihtuvissa 
sääoloissa käyttäjien tulee 
varautua liukkauteen.

– Talvikäyttöiset merkityt 

polut ovat Lahdessa uutta ja 
jo nyt käytön määrästä näkyy 
kuinka suureen suosion ne 
ovat saaneet. Suosiosta ker-
too, että polut tamppautuvat 
auki heti lumipyryn jälkeen. 
Myös ulkopaikkakuntalaiset 
ovat löytäneet poluillemme, 
kun merkittyjä talvipolkuja 
pyöräilijöille ja kävelijöille 
ei lähiseudulla juurikaan ole. 
Luonto on se juttu, miksi 
poluille halutaan, Riikonen 
tietää.

Reittitiedot maastossa 
ja puhelimessa

Polkureitistön tiedot löyty-
vät maastosta sekä Lahden 
kaupungin sivuilta ja kartta-
palvelusta. Poluista on tar-
jolla reittiselostukset, kartat, 
ladattavat gpx-jäljet ja pol-
kuetiketti. Reittien lähtöpis-

teillä on karttataulut ja lisäksi 
QR-koodit, joiden kautta tie-
dot saa maastostakin suoraan 
omaan älylaitteeseen.

Salpausselkä Trails -maas-
toliikuntapolut on tehty yh-
teistyössä kaupungin ja Tii-
rismaan Latu ry:n kanssa. 
Salpausselän virkistysalue 
on Lahden ja Hollolan kun-
tien yhteinen ja osa reiteistä 
menee Hollolan puolelle. 
Alueella on myös uusi Hol-
lolan kunnan toteuttama 
Suoreitti. Latuaikaan se ei 
ole käytössä, koska reitti on 
linjattu latupohjille.

Pilottihankkeella kerätään 
kokemusta merkityistä maas-
topoluista ja niiden käytöstä 
myös talvella. Jo nyt on 
toiveissa saada laajennettua 
merkittyä polkuverkostoa, 
mikäli hankkeelle saadaan 
ulkopuolista rahoitusta.

Sal paus se län maas to lii kun ta po lut 
val mii na tal viul koi li joil le

Lahden kauppatoria elä-
vöittämään on toteutettu 
digitaalinen kello- ja lämpö-
tilanäyttö torirakennuksen 
katolle. Torikello on kes-
kustassa asuvien lahtelaisten 
idea ja ensimmäisiä toteutu-
via osallistuvan budjetoinnin 
hankkeita.

“Toivottavasti tästä tulee 
uusi treffi paikka. Nyt voi ai-
nakin sanoa, että nähdään sen 
rakennuksen edessä, jonka 
katolla on se kello ja lämpö-
mittari,” toteavat asukasak-
tiivit Outi Linnanterä, Ulla 
Tuominen, Merja Vahter ja 
Kirsti Vaara. Heidän idean-
sa oli esittää osallistuvassa 
budjetoinnissa kauppatorin 
elävöittämistä.

“Torilla ihmiset tapaavat 
toisiaan ja mistä muusta 

suomalaiset puhuisivat kuin 
säästä. Lämpötila on asia 
josta voi heittäytyä juttusille 
tuntemattomienkin kans-
sa,” tuumii kellon juhlavasti 
käynnistänyt Kirsti Vaara.

Ensimmäisessä vaiheessa 
on toteutettu digitaalinen 
kello- ja lämpötilanäyttö 
torirakennuksen katolle 
ja samalla on täydennetty 
sähkökytkentöjä siten, että 
Vapaudenkadun puoleisiin 
porrashuoneisiin voidaan 
jatkossa toteuttaa talvikauden 
koristevalaistusta. Lisäksi 
suunnitelmissa on sijoittaa 
Julistemuseon julistetauluja 
torirakennusten Vapauden-
kadun puoleisille seinämille. 
Lahtelaiset saavat mahdolli-
suuden vaikuttaa julisteiden 
valintaan vielä tämän talven 

aikana. Julistetaulut pysty-
tetään näillä näkymin kesän 
alkuun mennessä. Myös torin 
kukkaistutuksiin on tulossa 
täydennystä.

“Toimenpiteen suunnitte-
lussa oli huomioitava kaup-
patorin kaupunkikuvallinen 
ja kulttuurihistoriallinen 
luonne. Lisäksi toriraken-
nusten sinkkipinnoite asettaa 
tiettyjä ehtoja toteutukselle. 
Asetettu kustannusraami on 
varsin tiukka, jo pelkästään 
sähköasennusten toteuttami-
selle,” toteaa kunnallisteknii-
kan projektipäällikkö Riitta 
Niskanen.

Kustannusarvion puitteis-
sa työryhmä päätyi selkeä-
linjaiseen Digitekno Oy:n 
digitaaliseen kelloon ja 
lämpötilanäyttöön. “Kellon 

saimme toimittajalta juuri 
ennen joulua ja LSK pääsi te-
kemään asennukset loppuun 
heti joulun jälkeen. Kellosta 
puuttuu vielä reunukset. Ne 
asennetaan vähän myöhem-
min.”, kertoo aluevastaava 
Tomi Jääskeläinen.

“Pienet asiat ovat lopulta 
niitä suuria. Aina kannattaa 
lähteä mukaan ja tehdä asioi-
ta,” kannustavat Lahden kes-
kusta-asujien toimintaan ak-
tiivisesti osallistuvat naiset. 
Osallistuva budjetointi saa 
jatkoa vuonna 2021. “Meillä 
on jo suunnitelmia ensi ke-
sälle, erittäin hyviä ideoita,” 
huikkaavat he iloisesti.

Torikello ja muut toteutet-
tavat osallistuvan budjetoin-
nin ideat esitellään sivulla 
lahti.fi /osbu

Asu ka si dea na to teu tet tu to ri kel lo 
käyn nis tyi juh la me noin

 

 

Aika: Su klo 11-12  
Paikka: Isku Areena, Lahti 
    

Lahden Luistelukoulu
Aika: Su klo 11-12, Paikka: Isku Areena, Lahti
   
Nastolan Luistelukoulu
Aika: Ke klo 18-19, Paikka: Pajulahden jäähalli, Nastola 
    
Mukaan voit liittyä kauden aikana. Ilmoittautumiset paikan päällä.
Hinta: 95€ kevätkausi (sis. ohjauksen, mailan, lisenssin, vakuutuksen)
Yhteyshenkilö: Pia Järvinen p. 0440912202  pia.jarvinen.lahti@gmail.com

Lahti Ringeten liikuntakerhot:
Jumppakerho, Aika: Ke klo 17-18, Paikka: Lyseon koulun jumppasali
Liikettä Kinttuihin Liikuntakerho (Matalan Kynnyksen liikuntakerho)
Aika: To klo 17:30-18:30, Paikka: SOL Areenan jäähallin oheistila 

Yhteyshenkilö: Nia Toivonen p. 040 4170 324 nia.toivonen.lahti@gmail.com
Lisätietoja: www.lahtiringette.fi
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Laulamisesta saa voimaa!
Pikkutyttönä lauleskelin takapihalla hyp-
pynarun päähän ja kuvittelin olevani iskel-
mälaulaja. Nautin jo silloin laulamisesta ja 
esiintymisestä. Takapihan ”yleisö” koostui 
silloin lähitalojen muista kakaroista, jotka 
olivat laululeikissämme mukana yhtä 
innostuneina kuin minäkin. Koko Lahden 
Kärpäsen mäki raikui, kun Sääskenkadulla 
sijaitsevan pikkumökkimme takapihalla 
lauloimme kukin vuorollamme hyppynaru-
mikkiin lauluja, jotka syntyivät spontaanisti 
pienen tytön ajatuksista ja maailmasta.  

Ennen vanhaan koulussa laulettiin 
todella paljon! Koulutaipaleeni alkoi 
kuusikymmentäluvun lopulla Kärpäsen 
kansakoulussa. Koululaulut koostuivat vuo-
denajoista, leikeistä, kodista ja luonnosta, 
juhlapäivistä, isänmaasta, maakunnista ja 
virsistä. Koululaulut toivat turvallisuutta, 
mutta avasivat samalla pienelle ihmiselle 
ikkunoita isoon maailmaan, kauas omasta, 
varsin pienestä lähiympäristöstä. Koulun 
luokassa oli harmoni, jota luokkamme opet-
taja soitti taitavasti. Opettajasta tuli pienen 
tytön silmissä sankari, ihailun kohde! Miten 
kauniisti hän osasikaan soittaa ja laulaa. Se 
oli kerta kaikkiaan vaikuttavaa! 

Koska pidin laulamisesta, pääsin helposti 
laulamaan koulun kuoroon ja esiintymään 
koulun erilaisissa juhlissa. Se oli kivaa ja 
myös hyvällä tavalla jännittävää! Oman 
kodin rappusilla tuli harjoiteltua monta 
kertaa esiintymistä ja mielikuvituskuoron 
johtamista. Sisareni tytär, Niina sai tuta 
laululeikeistäni! Joutuihan Niina laulamaan 
välillä enemmän tai vähemmän innoissaan 
leikkikuorossani, jotta ääntä saatiin ilmoille 
enemmän. Kalliolle kukkulalle laulettiin 
aika monta kertaa sellaisella kahden tytön 
voimalla, että oksat pois. Oi, voi, noita 
aikoja! 

Muistan, kun kerran eräs hyvä-ääninen 
poikaoppilas toi kouluun Toivelauluja-vih-
kosen, josta hän halusi laulaa muille luokan 
edessä. Pojan lauluääni oli kerrassaan 
mahtava ja iskelmät kuulostivat kivoilta. 
Lauluvihkossa oli pelkät iskelmän sanat, ei 
nuotteja. Vihkon biisejä oli helppo laulaa, 
kun muisti sävelen. Vihko kiersi laulu-
ringissä, kukin lauloi vuorollaan ja toiset 
kuuntelivat. Entisajan karaokeporukka oli 
siis syntynyt! 

Minusta ei tullut koskaan iskelmälau-
lajaa, mutta sitäkin enemmän olen saanut 
nauttia musiikin kuuntelemisesta ja sen 
mukaan liikkumisesta. Lapsuudenajan ehkä 

vähän yli-innokaskin suhtautumiseni lau-
lamiseen ja esiintymiseen hiipuivat oman 
kasvun myötä. Minusta kehittyi lopulta 
varsin rauhallinen, hillitty ja perusnormaali 
aikuinen, jonka elämä koostui opiskelusta 
ja työnteosta. Olin löytänyt tanssiharrastuk-
sen, johon sitouduin tosissaan. Sen myötä 
tapasin myös aviomieheni, jonka kanssa 
askeleet ovat sopineet yhteen jo kolmen-
kymmenenviiden vuoden ajan. Kilpatanssi-
harrastus mahdollisti esiintymistilaisuuksia 
ja opin kuuntelemaan musiikkia monipuoli-
semmin. Sain musiikista iloa, rauhaa ja voi-
maa. Lavatanssit toivat hyvän vastapainon 
kilpatanssimaiseen täsmällisyyteen ja lajiin 
kuuluvaan säännönmukaisuuteen. Lavalla 
sai tanssia vapaasti ja siellä voi soveltaa 
tanssiparinsa kanssa sellaisia askelkuvioita 
kuin itse halusi. 

Oma lapsi toi laulamisen elämääni takai-
sin! Laulaminen oli jäänyt pitkäksi aikaa 
muun elämän ja tanssiaskelten jalkoihin. 
Omalle lapselle laulaminen alkoi ihan 
luonnollisesti. Tuntui siltä, että lapsi kiin-
nittyi kuuntelemaan laulua ihan eritavoin 
kuin puhumista. Aloin ensin hyräilemään 
ja tapailemaan niitä lastenlauluja, joita 
muistin. Siihen ei tarvittu mitään valmiita 
laulukirjoja, koska sanoja pystyi keksimään 
ihan huoletta itse. Lapselle laulaminen ren-
toutti samalla myös omaa mieltä. Lapsen 
pukeminen ja nukuttaminen olivat mei-
dän perheessä niitä ehkä haasteellisimpia 
tilanteita, joissa laulamisesta oli apua 
molemmille. Lapsemme sai lahjaksi neljän 
kuukauden iässä lastenlaulukirjan, jossa 
laulujen sanat olivat kerrassaan loistavia! 
Lyhyitä, yksinkertaisia, kuvailevia ja ryt-
mikkäitä. Lastenlauluissa pystyi samalla 
harjoittamaan omaa, hieman ehkä unessakin 
olevaa ääntämistä, hengittämistä ja äänen-
käyttöä. Eläinaiheiset laulut olivat lapsen 
suosikkeja! Eikä mitään muuta tarvinnut 
”laulaa” kuin esim. kukkuu - kukkuu, tiu, 
tau, tilhi, ti-ti-tyy, ti-ri ti-ri teijaa… Van-
hoista tuutu-lauluista tuli meidän perheessä 
aivan uusia sovituksia. Lapseni selvästi piti 
erilaisista hassuilta kuulostavista äänteistä 
ja niitä piti lausua tai laulaa yhä uudestaan 
ja uudestaan. 

Minusta tuli työelämässä puhetyön 
ammattilainen! Kouluttauduin asiakaspal-
velutehtävistä ja kaupanalalta aikuisiällä 
myöhemmin opettajaksi, opinto-ohjaajaksi 
ja lopulta koulun rehtoriksi. Puhun paljon 
erilaisille yleisöille erilaisissa tilaisuuksis-

sa. Toimin unelma-ammatissani. Pystyn 
toteuttamaan työssäni itseäni, kehittämään 
asioita ja koen, että työni on tärkeää. Työn 
varjopuolena on, että se on ajoittain todella 
stressaavaa. Aivan kuten aikoinaan kilpa-
tanssiharrastuksen ohelle, kaipasin raskaan 
työn vastapainoksi jonkun vapaamman 
harrastuksen, josta saan iloa, eloa ja voimaa.  

Yllätyksekseni sisareni tytär Niina oli 
kulkeutunut jossain vaiheessa laulamisen 
pariin. Ja koska Niina tunsi vanhastaan, että 
pidin laulamisesta, niin hän yllytti minua 
liittymään Wellamo-opiston karaokelau-
lukurssille ja Hollolan Lupa laulaa -ryh-
mään. Lupa laulaa -ryhmä oli lähtölaukaus 
kuorolaulun maailmaan, vaikka siinä ei 
laulettukaan äänissä. Täytyy myöntää, että 
karaokelaulussa oli virkanaiselle aluksi 
vähän nieleskelemistä, kun oikea mikro-
foni iskettiin käteen ja siihen piti laulaa 
ihan oikeasti jokin itse valitsema karaoke-
biisi. Polkaisin karaokelaulun liikkeelle 
Lokki valssilla ja pian kokeilin rohkeasti 
jo Katri-Helenaa ja Paula Koivuniemeä. 
Olin päässyt sisälle iskelmien maailmaan. 
Kävimme muutaman kerran vapaa-ajallakin 
laulamassa karaokea Hollolan karaoke-
ryhmän kanssa ja se oli kivaa se! Olin niin 
innostunut uudesta harrastuksestani, että 
minun täytyi hankkia myös kotiin omat 
karaokelaitteistot. Se oli hyvä päätös, koska 
näin koronaikaan ei karaokea olisi voinut 
oikein muuten turvallisesti laulaakaan. 
Valitettavasti kotiyleisö joutuu nyt kuun-
telemaan hoilotustani kyllästymiseen asti. 
Osallistuinpa kerran myös yhteen karaoke-
kisaankin, josta en päässyt jatkoon. Totesin, 
että muiden karaokelaulajien taso oli paljon 
minua parempi. Ihmiset laulavat karaokea 
nykyään paljon ja taso on hyvä! Halusin 
kehittyä laulajana, sen vuoksi ilmoittauduin 
vielä Wellamo-opiston yksinlaulukurssille. 
Sain tuolta kurssilta erittäin hyvää lau-
lunopetusta. Opin varmuutta, rohkeutta ja 
tunnistamaan oman äänialaani. 

Liityin vuonna 2019 Hollolan Viihdekuo-
roon! Nyt olin sananmukaisesti oikeassa 
kuorossa, koska tässä kuorossa laulettiin 
oikeasti eri äänissä. Itse laulan sopraan-
oissa. Opin koko ajan uutta: käyttämään 
ääntä, tarkkaamaan omaa äänenkäyttöä ja 
sävelvoimaa, seuraamaan johtajaa ja lau-
lamaan tahdissa. En ole koskaan opetellut 
nuotteja, koska siihen ei ole koskaan ollut 
mahdollisuutta eikä tarvetta. Joku musiikin 
ammattilainen voisi tässä kohdin hymähtää, 

kohauttaa kulmakarvojaan ja sanoa, ettei 
kuorossa voi laulaa, jos ei osaa nuotteja. 
Minä, musiikin ja laulamisen pelkkä har-
rastaja, voisin vastata, että kylläpä vaan 
voi. Vaikka laulamme kuorossa nuoteista, 
olen oppinut ymmärtämään niitäkin jonkin 
verran. Kuorolaulu vaatii itseltä harjoittelua 
omalla ajalla, koska kaikkea ei voi oppia 
pelkästään kuoroharjoituksissa. Onneksi 
Hollolan Viihdekuorolla on oma jäsensi-
vusto, jossa voi harjoitella stemmoja myös 
kotona. Minun mielestäni tärkein apuväline 
kuorolaulamisessa on kuunteleminen. Opin 
sävelet, stemmat ja biisit kuuntelemisen 
kautta. Opin parhaiten, kun kuuntelen, mi-
ten toiset laulavat ja miten johtaja ohjeistaa 
meitä laulamaan. 

Ja Niinakin on taas mukana! Keroin 
Niinalle, että laulan nyt Hollolan Viihde-
kuorossa ja avasin hänelle vähän kuoron 
tulevaa ohjelmistoa, niin eipä siinä muuta 
tarvinnut.  Niina liittyi Hollolan Viihdekuo-
roon syksyllä 2020. Yhteiset lauluharjoituk-
set siis jatkuvat sopraanoissa. Ihan ei olla 
vielä päästy laulamaan Kalliolle kukkulalle, 
mutta sinne päin.  

Hollolan Viihdekuoron on järjestäytynyt 
yhdistys, jolla on hallitus puheenjohtajineen 
kaikkineen. Kuorolla on myös kuoronjohta-
ja. Viihdekuoron ohjelmisto on vaihteleva 
ja muotoutuu aina tulevien konserttien ja 
esiintymisten mukaan. Koronavirus hanka-
loitti kuoron harjoituksia syyslukukaudella, 
mutta pääsimme kuin pääsimmekin laula-
maan turvallisesti turvavälejä noudattaen. 
Ja nyt, kevään harjoituskauden alkaessa, 
näyttäisi siltä, että harjoittelemaan pääs-
täisiin tammikuun lopulla. Sen lupaan, 
että sitten kun pääsemme taas laulamaan, 
laulamme ihmisten sydämiin rokkia ja 
romantiikkaa! Viihdekuoro hankkii jäse-
nistönsä Wellamo-opiston kautta yleensä 
syksyllä toimintakauden alussa. Kuoroon 
voi liittyä toki vaikka kesken kauden, jos 
vain laulattaa. Tule sinäkin ja päästä sisäi-
nen lauluintosi valloilleen!

Minun uusi lauluvuosi alkaa tunnustuk-
sella: Rakastan kuunnella, kun joku laulaa. 
Rakastan laulaa myös itse! 

Riitta Yrjänä, 
Hollolan Viihdekuoro ry:n 
varapuheenjohtaja 
ja tiedottaja, 
puh. 044 0885 501, 
riitta.yrjana@gmail.com

Lahti aloitti Euroopan ympäristöpääkaupunkivuotensa viral-
lisesti viime viikon perjantaina 15.1.2021. Lahden maamerkit 
mm. Sibeliustalo ja radiomastot valaistiin vihreiksi heti per-
jantaina iltapäivällä. Samana iltana Pikku-Vesijärven ympä-
ristössä alkoi ääni- ja valotaiteen Elämyspuisto kaupunkilai-

sille. Elämysten puiston audiovisuaalisesta suunnittelusta ja 
taiteellisesta tuotannosta vastaa Marko Häkkinen. Musiikin 
toteuttaa ja esittää Martta Valkeus ja Emilia Takayama. 

Väkeä on kerääntynyt joka ilta satoja hämärän aikaan 
ihastelemaan valoshowta ja upeaa äänitaidetta. Tätä hienosti 

toteutettua ”Lahden talven ihmemaata” voi käydä ihastele-
massa 24.1. asti.

Teksti: Niina Leskinen

Euroopan ympäristöpääkaupungin avajaisviikon upea valoshow 
on kerännyt runsaasti  katsojia Pikku-Veskulle

Valotaidetta (Kuvat: Niina Leskinen).
Esiintyjät ovat Theatrum Olga Suomen Diakoniaopiston 
Lahden kampuksen opiskelijoita. (Kuva: Karim Tawfi k).



Viikko 3 / 2021 – 5 –Lahden Seudun Uutiset

ARABIAN ASTIOITA: 
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore, 

Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena, Kimmel, 
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, Harlekin, 

24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala, 
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia, 

Romanttinen puutarha ym.  

IITTALAN LASEJA: 
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo, 

Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.  

PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA: 
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia, 

naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun 
opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita, 

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

TRIKOO MATONKUTEITA: 
Värit:  Valkoinen, musta, sininen, harmaa. 3 euroa/kg. 

Ompelutarvikkeita:  Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym. 

KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI! 
Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324 
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14 

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Puunkaadot
Suorat kaadot alkaen 30€ 

Kiipeilykaadot alkaen 100€
Pätkiminen ja karsinta 43€/h

Teemme myös oksien haketukset ja kannonjyrsinnät

Pihatyöt
Lumityöt 40€/h 

Lumenpudotukset 50€/h

040 8614 856
posti@tammitalkkarit.fi
www.tammitalkkarit.fi

Lasse Koskinen

Huippuhiihtäjäuran tehnyt 
Mona-Liisa Nousiainen, o.s. 
Malvalehto oli myös taitava 
harmonikan soittaja. Hän 
voitti nuorena tyttönä Hopei-
nen Harmonikka -kilpailun 
vuonna 1993 ja Kultainen 
Harmonikka -kilpailun 1999. 
Hiihtouran ohella hän tavoit-
teli musiikin ammattilaisen 
uraa opiskelemalla Sibeli-
us-Akatemiassa. Elämän latu 
päättyi kuitenkin vaikeaan 
sairauteen vuonna 2019. 

Mona-Liisan äiti Ma-
ria-Liisa saavutti Pakilan 
Vedon väreissä 800 metrin 
juoksumatkalla sisäradan 
SM-hopeaa. Hän oli kilpa-
hiihtäjä ja liikunnanohjaaja. 
Isä, Jukka Malvalehto on 
saavuttanut ikämiessarjoissa 
hiihtomenestystä. Hän toimi 
Lapin lennoston materiaali-
tehtävissä. Perhe asui Rova-
niemellä. Perheen äiti keksi 
tyttärelle nimen juoksijalta. 
Mona-Lisa Pursiainen oli 
1970-luvulla menestynyt 
pikajuoksija. Yleisurheilu oli 
äidille tärkeää, joten perheen 
toisen tyttären nimen nappaa-
minen sieltä oli luontevaa. 

Pari vuotta vanhempi
isosisko Rosa-Maria aloit-
ti harmonikan soiton kuu-
sivuotiaana, kun innostui 
siihen äidin järjestämien 
harmonikkaviikkojen aikana. 
Mona-Liisa kuunteli sisaren-
sa soittamista ja halusi sen 
jälkeen oppia myös itse soit-
tamaan. Vanhemmat tukivat 

sisarusten hiihtoharrastusta, 
yleisurheilua ja harmonikan 
soittamista. Kumpikin tytär 
liittyi Rovaniemen Hiihto-
seuraan ja he siirtyivät isän 
valmennuksesta liikunnan-
opettaja Jorma Mannisen 
valmennettaviksi. 

Ensimmäiset Mona-Lii-
sa Malvalehdon arvokisat 
olivat nuorten MM-hiihdot 
Puolassa helmikuussa 2001. 
Perinteisen tyylin 5 kilo-
metrillä hän oli seitsemäs, 
vapaan hiihtotavan sprintissä 
hän käväisi polvillaan, mutta 
sijoittui loppukilpailussa 
neljänneksi. Suomen joukku-
eessa hän voitti viestihiihdon 
MM-kullan yhdessä Heidi 
Sundbergin, Riikka Saraso-
jan ja Pirjo Mannisen kanssa. 

Lukion jälkeen Mona-Lii-
sa haki opiskelemaan Sibe-
lius-Akatemiaan ja opinnot 
alkoivat syksyllä 2004. Sil-
loin piti siirtyä Rovaniemeltä 
lähemmäs Helsinkiä. Hän 
muutti Lahteen. Samalla hän 
siirtyi edustamaan Lahden 
Hiihtoseuraa. Poikaystävä ja 
asuinkumppani oli tuolloin 
mäkihyppääjä Veli-Matti 
Lindström, joka oli kotoisin 
Nastolasta. 

Ensimmäiset aikuisten 
MM-hiihdot avautuivat 
Mona-Liisalle helmikuussa 
2005 Oberstdorfi ssa. Siellä 
sprinttihiihtorata oli vain 
900 metriä pitkä. Sprintin 
lopputuloksissa Virpi Kui-
tunen oli viides, Mona-Lii-
sa Malvalehto seitsemäs ja 
Aino-Kaisa Saarinen kah-

Urheilutoimittaja Laura 
Arffman kirjoitti Mona-Liisa 
Malvalehdon elämäntari-
nan kirjaksi. 
Kuva Gummerus.

Elämän latu ja musiikki päättyivät varhain
Mona-Liisa Nousiainen oli lahjakkuus

deksas. Valmentaja Jorma 
Manninen jäi liian kauas 
Lahdesta Rovaniemelle, jo-
ten valmentajaksi ryhtyi 
Ismo Hämäläinen. 

Menestyksen hiihtovuo-
siin mahtui myös useita 
välivuosia, jolloin kova 
harjoittelu vei ylikuntoon 
eli ylirasittumiseen. Maa-
ilmancupissa hän voitti 
sprinttikilpailut Liberecissä 
ja Sotsissa vuonna 2013. 
Mona-Liisa Malvalehto ja 
hiihtäjä Ville Nousiainen 
alkoivat seurustella vuonna 
2008 ja asettuivat asumaan 
Kouvolaan. Heille syntyi 
tytär vuonna 2010, jonka elä-
män alku oli hiuskarvan va-
rassa sydänoireiden vuoksi. 
Pariskunta avioitui vuonna 
2015. Perheen omakotitalo 
valmistui Valkealaan. 

Mona-Liisa tavoitteli in-
nokkaasti MM-hiihtojen 
kisapaikkaa Lahteen 2017. 
Kauden alussa fl unssa nieli 
kolme viikko harjoitteluajas-
ta. Sen jälkeen iski angiina. 
MM-kisoista sivuun jäämi-
nen kirpaisi häntä. Seuraa-
vana talvena kisapaikkaa 
Korean olympiakisoihin ei 
tullut. Jotakin tuntui olevan 
kunnossa vikana. 

Mona-Liisa Nousiainen
päätti kilpahiihtouransa 
keväällä 2018. Lahjakas 
hiihtäjä ei saanut urallaan 
aivan kaikkea sitä, mihin oli 
mahdollisuuksia. Ylikunto-
vuosia sattui liikaa matkan 
varrelle. Nyt oli aikaa kes- kittyä saattamaan opinnot 

päätökseen Sibelius-Akate-
miassa ja tähdätä musiikin 
opettajaksi.

Salaa hiipinyt sairaus vei 
jo ehkä omalta osaltaan Mo-
na-Liisan viimeisten kilpai-
luvuosien tuloskuntoa. Syö-
pä havaittiin kesällä 2018. 
Elämänaikaa luvattiin enää 
vuosi tai kaksi. Vatsasyöpää 
ei voinut leikata, koska se 
oli ennättänyt levitä vat-
saonteloon neljään paik-
kaan. Tilanteesta piti kertoa 
myös pienelle tyttärelle ja 

läheisille. Sairauden edetessä 
Mona-Liisa kirjoitti kirjeitä 
muistoksi Isabella-tyttärelle. 
Mona-Liisa kuoli 36-vuo-
tiaana heinäkuussa 2019. 
Hänet on haudattu Valkealan 
hautausmaalle. 

Urheilutoimittaja Laura 
Arffman tutustui ja ystävys-
tyi Mona-Liisan kanssa, joka 
pyysi että he yhdessä kirjoit-
taisivat kirjan. He aloittivat 
tarinoinnin sen pohjaksi ja 
Alffman kirjoitti kirjan. Siinä 
useat huippuhiihtäjät muis-
televat yhteisiä harjoitus- ja 
kilpailuvuosia Mona-Lisan 
kanssa.

Laura Arffman: MONA-LII-
SA – Urheilija, muusikko, 
ihminen, Gummerus 2020.

Mona-Liisa Malvalehto (oik.) sauvoo kiivaasti loppukirissä ruotsalaisten rinnalla Tukhol-
man sprinttikisoissa huhtikuussa 2013. Kuva Wikimedia Common. 
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Pasta carbonara
Kirje
Ylipainoiselle,
Painolukemasi 
vuonna 2021!

Ulkomailla lomaillessa tulee useinkin tilattua pasta carbonaraa, annos on liki pitäen aina erilai-
nen, mutta aina maistuva. Ruoka on makumuistoja täynnä ja tämä vie minut lomatunnelmiin missä 
lämmin tuulen vire hivelee hipiää ja kaunis musiikki kantautuu korviin, kauniit värilamput luovat 
tunnelmaa pimenevään iltaan. Tehdään makumatkoja, kun muu matkailu ei nyt ole sallittua, nautitaan siitä mitä meillä on ja 
syödään kotona hyvin. Tämän pastan tekeminen on nopeaa ja helppoa. Spagetti kuuluu perinteisesti tähän annokseen, mutta 
itse tein sen tagliatellellä eli nauhamakaronilla. Bon appetit!

Onko sinulla joku mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoille? 
Lähetä se minulle, niin kokeilen sitä ja maukkaimmat niistä julkaistaan 
lehdessämme. s-posti: niina@jns-mediajakelut.com

www.lahdenseudunuutiset.fi 

Vuonna 2020 ensirekisteröi-
tiin 96 415 uutta henkilöau-
toa, mikä on 15,6 prosent-
tia vähemmän kuin vuonna 
2019. Vuonna 2020 henki-
löautojen ensirekisteröinti-
määrä on toiseksi matalin 
2000-luvulla - ainoastaan 
vuonna 2009 rekisteröinte-
jä tehtiin vielä vähemmän. 
Vaihtoehtoisten käyttövoi-
mien osuus henkilöautojen 
ensirekisteröinneistä jatkoi 
kasvuaan.

Vuonna 2020 henkilöau-
tojen ensirekisteröintimää-
rä väheni 15,6 prosenttia 
vuoteen 2019 verrattuna. 
Vuonna 2020 ensirekiste-
röitiin 96 415 henkilöautoa, 
kun edellisvuonna vastaava 
määrä oli 114 203 henkilö-
autoa. "Korona miltei py-
säytti uusien henkilöautojen 
kaupan keväällä. Vaikka 
ensirekisteröintien määrä 
palautui loppuvuodesta lä-
hemmäs normaalia tasoa, 

tullaan vuosi 2020 muista-
maan historiallisen alhaisesta 
henkilöautojen ensirekiste-
röintien määrästä", kertoo 
Liikenne- ja viestintävirasto 
Trafi comin asiantuntija Vesa 
Virkkunen.

Vaihtoehtoisten käyttö-
voimien osuus henkilö-
autojen 
ensirekisteröinneistä 
jatkoi kasvuaan

Ladattavien hybridien sekä 
sähkö- ja kaasukäyttöisten 
henkilöautojen osuus kaikista 
henkilöautojen ensirekiste-
röinneistä oli 20,0 prosenttia 
vuonna 2020, kun vastaa-
va osuus oli 8,8 prosenttia 
vuonna 2019 ja 5,7 prosenttia 
vuonna 2018. Sähköauto-
jen ensirekisteröintimäärä 
nousi 123,8 prosenttia ja 
ladattavien hybridien 121,7 
prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Sen sijaan vaih-

toehtoisista käyttövoimista 
kaasuautojen rekisteröinnit 
vähenivät 14,1 prosenttia. 
Perinteisillä käyttövoimilla 
toimivien henkilöautojen 
ensirekisteröintimäärät las-
kivat. Bensiinikäyttöisiä hen-
kilöautoja rekisteröitiin 23,5 
prosenttia ja dieselkäyttöisiä 
35,4 prosenttia vähemmän.

Henkilöautoja 
ensirekisteröitiin eniten 
Uudellamaalla ja 
vähiten Kainuussa

Uudellamaalla rekisteröitiin 
44 800 henkilöautoa, mikä 
vastaa 46,5 prosenttia kai-
kista henkilöautojen ensire-
kisteröinneistä. Kainuussa 
henkilöautojen ensirekiste-
röintejä tehtiin 657. Kaikissa 
maakunnissa ensirekisteröi-
tiin henkilöautoja vähemmän 
edellisvuoteen verrattuna. 
Eniten rekisteröinnit väheni-
vät Lapissa, missä henkilöau-

toja ensirekisteröitiin 2 163 
kappaletta. Määrä on 23,8 
prosenttia vähemmän kuin 
vuonna 2019. Keski-Poh-
janmaalla rekisteröintimäärä 
laski vähiten. Siellä rekis-
teröitiin 789 henkilöautoa 
ja määrä oli 11,1 prosenttia 
vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.

Toyota, Skoda ja 
Volkswagen edelleen 
suosituimpia merkkejä

Ensirekisteröityjen henkilö-
autojen tyypillisimmät mer-
kit olivat Toyota (13 266), 
Volkswagen (9 942) ja Skoda 
(9 696). Nämä merkit ovat 
muodostaneet suosituimpien 
ensirekisteröityjen merkkien 
kolmikon yhtäjaksoisesti 
vuodesta 2012 lähtien. Suo-
situimmat henkilöautomallit 
olivat Toyota Corolla (5 
394), Skoda Octavia (3 896) 
ja Toyota Yaris (3 396).

Minä kehotan sinua; Jätä nykyinen painolukemasi 
viime vuodelle. Sitä ei nyt kannata miettiä. Se on, 
mikä on. Sinun tuleva lukema tänä vuonna on se, 
mihin nyt keskityt. Mieti tätä päivää, eilinen on men-
neisyyttä, huominen on tulevaisuutta. Sitä meidän 
jokaisen on syytä miettiä, minunkin.

Kun sinä keskityt hyviin ja tärkeisiin asioihin, kuten 
itseesi, jätät silloin turhat asiat pois. Mitä enemmän 
painolukemaasi mietit, pohdit ja ajattelet, sitä vai-
keampana näet sen, jopa mahdottomana. Luovutatko? 
Et taatusti luovuta!

Tiedätkö, että nopeat päätökset voivat auttaa sinua 
pääsemään tavoitteeseen, mikä tekee sinusta onnistu-
jan. Mitä olet siis valmis tekemään oman itsesi takia? 
Minä annan ohjeen; tee ostoslista, mene kauppaan, 
tee ostokset, tee ateriat, syö ja nauti! Oliko vaikeaa? 
Ei ollut!

Katso nyt omaa lautastasi neljällä eri aterialla. Miltä 
näyttää? Minkä arvosanan annat itsellesi? Tietysti 
hyvän!

Monilla meistä on vaikeita asioita elämässä koh-
dattavana ja niistä on selvitty. Joten sinun painolu-
kemasi keventäminen ei ole mitään rakettitiedettä? 
Ei olekaan!

Neuvo sinulle; tarkista ateriat, annoskoko ja ate-
ria-ajat. Painonpudotus aikana voit hyvin, koska syöt 
grammoissa paljon ja kaloreissa vähän.

Kun sinulla on hyviä päiviä painonpudotuksessa, 
oletkin jo lähempänä tavoitettasi kuin uskoitkaan. 
Ota oma painolukemasi hallintaan ja tule PainonPu-
dottajiin!

Vaakaterveisin Eija M.
PainonPudottajat

Eija Mäkelä

Pasta carbonara
500 g spagettia 
tai tagliatelle
vettä 
suolaa
1 sipuli
3 valkosipulinkynttä
öljyä
170 g pekonia
2 kananmunaa
2,5 dl ruokakermaa
3 rkl parmesaani raastetta
mustapippuri rouhetta

Keitä pasta paketin ohjeen 
mukaan, pilko sipuli ja val-
kosipuli, paista kevyesti pan-
nulla ja lisää pilkottu pekoni. 
Paista pekoni rapsakaksi.

Riko kanamunat kulhoon 
ja lisää ruokakerma ja parme-
saani. Rouhi myllystä pippu-
ria muutama kierros. Valuta 
kypsä pasta ja kaada takaisin 
kattilaan, lisää pastan se-
kaan pekoni-sipulisekoitus, 
kanamuna-kermaseos. Kyp-
sennä hetki, niin että kerma 
sakenee. Pyöräytä myllystä 
hieman suolaa sekaan, maun 
mukaan.

Tarjoile heti.

- vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus jatkoi kasvuaan

Vuonna 2020 ensirekisteröityjen 
henkilöautojen määrä 
oli toiseksi matalin koko 2000-luvulla 

29.12.2020 tasan 80 vuotta 
sitten perustettiin keilaseura 
Kaato. Seura järjesti juhla-
vuoden kunniaksi Kaato 80 
v. juhlakisan. Loppukilpailu 
käytiin siis 29.12. ja sinne 
selviytyi 24 parasta keilaajaa 
alkukilpailun perusteella. 
Finaalissa keilattiin 6 sarjaa 
amerikkalaisittain.

Loppukilpailun voiton vei 
TPS:n Jesse Kallio huikeal-
la 273 pisteen keskiarvolla 
(1638). Toiseksi sijoittui 
Mainareiden Tomas Kä-
yhkö pistein 1596 ja kol-
manneksi kiri Bayn Jarmo 
Ahokas pistein 1408. 

Kallio teki myös Lahden 
Keilahallin halliennätyksiä 
3-6 sarjoihin sekä oman vii-
den sarjan ennätyksen.

Suomen Keilailuliitto on 
valinnut Mikkelissä asuvan 

ja Varkauden Mainareita 
edustavan Tomas Käyhkön 
vuoden keilaajaksi 2020.

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen 

Kaadon 80 v. juhlakisan 
voitti Jesse Kallio

Keilailu-uutinen

Voittajan tyylinäyte.

Tomas Käyhkö, Jesse Kallio ja Jarmo Ahokas.

Lahden Seudun Uutiset 
ilmestyy seuraavan kerran viikolla 6
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO
Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

Kehräämön takapihan sisätiloissa.
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa
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Lahden väestöennuste 2020 
– 2030 on raportti Lahden ar-
vioidusta väestökehityksestä 
kaupungin tasolla ja vietynä 
osa-alueille vuoteen 2030.

Väestöennusteohjelmalla 
saadaan tuotettua yksityis-
kohtaiset ennusteet Lahden 
väestökehityksestä, mutta 
ennusteiden olettamuksiin 
sisältyy monia epävarmuus-
tekijöitä. Muuttoliikkeen 
volyymin kasvaminen tai 
laantuminen ja sen jaksoit-
taiset vaihtelut tekevät väes-
tökehityksen ennustamisen 
haasteelliseksi.

Etenkin vanhojen omako-
tialueiden väestökehityksen 
arviointi on haastavaa, kuten 
”sukupolvenvaihdoksen” 
ajoittaminen. Myös opis-
kelijoiden suuri määrä ja 
vaihtuvuus osaltaan muok-
kaavat väestörakennetta en-
nakoimattomasti. Lisäksi 
ns. vapaan varauman eli 
uusien myymättömien ja 
vuokraamattomien asun-
tojen täyttyminen uusilla 
asukkailla saattaa nostaa 
väkilukua ennakoimatto-
masti varsinkin keskustan 
alueella. Lukuisista tulevai-
suuden epävarmuustekijöis-
tä johtuen, väestöennuste 
hahmottaa parhaimmillaan-
kin vain väestönkehityksen 
pääsuunnan ja tukee siten 
osaltaan rationaalia palve-
lusuunnittelua. Ennusteiden 
epävarmuus kasvaa mentäes-
sä yhä kauemmas ajassa, yhä 
pienemmille alueille ja yhä 
pienempiin ikäluokkiin.

Osa-alueittaiset ennusteet 
julkaistaan tammikuun 2021 
lopussa, kun ennakkotiedot 
vuoden 2020 lopusta ovat 
saatavissa.

Väestöennuste 121 500 
henkilöä vuonna 2025

Lahden kuntatason (2020-
2030) väestöennuste perustuu 
vuosien 2010-2019 väestö- ja 
muuttoliiketietoihin (väes-
tönkasvu n. 0,3 %/v), he-
delmällisyyskertoimet vuo-
sien 2018-2019 syntyneiden 
määrään. Tilastokeskuksen 
Lahden väestöennuste (2019) 
perustuu vuosien 2014-2018 
väestö-, muuttoliike ja hedel-
mällisyyslukuihin.

Lahden trendinmukaisessa 
väestöennusteessa väestö-
määrä kasvaa noin 121 500 
henkilöön vuonna 2025 ja yli 
122 200 henkilöön vuonna 
2030. Tilastokeskuksen en-
nusteessa Lahden väkiluku 
kasvaa vuoteen 2025 men-
nessä lähes 120 700 henki-
löön, sen jälkeen väkimäärä 
kääntyy hienoiseen laskuun.

Lahden oman ennusteen 
mukaan väestön määrä 
kääntyy Lahdessa laskuun 

2030-luvun puolivälin jäl-
keen ilman kasvavaa ko-
timaan ja ulkomaan tulo 
muuttoa, mikä kasvattaisi 
myös syntyneiden määrää 
tulevaisuudessa.

Lahden väestömuutoksia 
2010 – 2019

Lahden väkiluku on kasvanut 
vuosina 2010-2019 yhteensä 
3 874 henkilöllä, keskimää-
rin 371 henkilöllä (0,3 %) 
vuodessa.

Lahden väkilukua on kas-
vattanut vuosina 2010-2019 
siirtolaisuus 2 974 henkilöllä, 
kuntien välinen nettomuut-
to 1 941 henkilöllä, synty-
neitä oli 1 039 vähemmän 
kuin kuolleita. Vuoden 2020 
(tammi-marraskuu) aikana 
väestön määrä on kasvanut 
204 henkilöllä. Siirtolaisuus 
on kasvattanut Lahden väki-
lukua 300 henkilöllä, kuntien 
välinen nettomuutto 188 
henkilöllä, syntyneitä oli 257 
vähemmän kuin kuolleita.

Väestön ikääntyessä ja 
syntyneiden määrän vähe-
tessä väestönkasvun on pe-
rustuttava tulevaisuudessa 
muuttoliikkeen kasvuun. 
Nuorten ikäluokkien väestö-
määrä vähenee ikääntyvien 
määrän kasvaessa. Vuoteen 
2030 mennessä 75-vuotta 
täyttäneiden määrä kasvaa 
Lahdessa trendiennusteen 
mukaan noin 6 750 henkilöllä 
työikäisten määrän vähetessä 
650 henkilöllä.

Rakentamisennuste 
2020 – 2030 
noin 4 770 asuntoa

Lahteen rakentuu trendinmu-
kaisen rakentamisennusteen 
mukaan vuosina 2020-2030 
noin 4 770 asuntoa, joista 
3 370 on kerrostaloasuntoa, 
391 rivi- tai ketjutaloasun-
toa ja yli 1 000 pientalo-
asuntoa. Kerrostalorakenta-
minen painottuu keskustan 
suuralueelle (noin 1 800 
asuntoa), myös Launeen ja 
Kivimaa-Kiveriö-Joutjärven 
suuralueille rakentuu yli 600 
kerrostaloasuntoa. Rivitalo- 
ja omakotirakentamista on 
eniten 2020-luvulla Karis-
tossa, Launeella, Ahtialassa 
ja Nastolassa.

Kerrostalorakentamisesta 
noin 550 asuntoa on seni-
oriasuntotuotantoa ja 235 
opiskelija-asuntotuotantoa. 
Senioriasuntoja rakentuu 
Rantakartanoon, ”Starkin” 
alueelle, Kivistönmäelle, 
Kilpiäisiin ja Rakokiveen, 
opiskelija-asuntoja Ranta-
kartanoon, Niemeen ja Ka-
tajakadun alueelle.

Keskustan suuralueen vä-
kiluku on kasvanut 2010– 

2019 aikana 1 381 henkilöllä 
21 627 asukkaaseen vuonna 
2019 ja alueen väkiluku kas-
vaa vuonna 2030 noin 24 200 
asukkaaseen uudisrakentami-
sen myötä.

Mukkulan suuralueen vä-
estö väestömäärä on vähen-
tynyt vuodesta 2010 279 
henkilöllä 7 635 asukkaaseen 
vuonna 2019 ja väestön vä-
heneminen jatkunee uudis-
rakentaminen vähäisyydestä 
johtuen.

Kivimaa-Kiveriö-Joutjär-
ven suuralueen väestömäärä 
kasvoi 17 132 henkilöön vuo-
den 2019 lopussa ja alueen 
väkiluku kasvaa noin 17 
300 asukkaaseen vuonna 
2030 kerrostalorakentamisen 
vauhdittamana.

Ah t i a l an  suu ra lueen 
väestömäärä on kasvanut 
2010-luvulla 367 henkilöllä 
yli 11 755 asukkaaseen vuon-
na 2019. Omakotirakentami-
nen kasvattaa väestömäärän 
yli 12 000 henkilön 2030. 
Väestönkasvu saattaa olla 
ripeämpääkin, jos sukupol-
venvaihdos lisää alueen lap-
siperheiden määrää.

Kolava-Kujalan suura-
lueen väkiluku on kasvanut 
1 778 henkilöllä 2010-luvulla 
2 855 henkilöön vuonna 
2019. Väestön määrä kas-
vaa vuonna 2030 yli 3 700 
asukkaaseen uustuotannon 
ja korkean hedelmällisyyden 
vauhdittamana.

Launeen suuralueen väki-
luku on kasvanut 2010-lu-
vulla 2 101 henkilöllä, 2 
699 asukkaaseen vuonna 
2019. Launeella asuntojen 
uustuotanto kasvattaa alueen 
väestömäärän vuoteen 2030 
mennessä yli 2 700 asuk-
kaaseen.

Kärpäsen suuralueen vä-
kiluku on vähentynyt lähes 
400 henkilöllä vuodesta 2009 
ja alueella asui vuoden 2019 
lopussa 1 194 henkilöä, Vä-
estön määrä alueella alenee 1 
000 tuntumaan ilman täyden-
nysrakentamista.

Jalkarannan suuralueen 
väestömäärä väheni vuosien 
2010-luvun aikana 613 hen-
kilöllä 5 440 asukkaaseen 
vuoden 2019 lopussa. Asun-
torakentaminen pitänee väki-
määrän hienoisessa kasvussa 
tulevaisuudessa.

Nastolan suuralueen väki-
luku on vähentynyt 2010-lu-
vulla 760 henkilöllä, 1451 
asukkaaseen vuonna 2019. 
Tulevasta toteutuneesta asun-
torakentamisen määrästä 
riippuu Nastolan alueen tu-
leva väestökehitys.

Ennustemenetelmä

Lahden kuntatasoinen väes-
töennuste on luonteeltaan 

demografinen, eli perus-
tuu väestön muutostekijöitä 
-syntyvyyttä, kuolevuutta 
ja muuttoliikettä -koskeviin 
oletuksiin. Osa-alueittainen 
väestöennuste on oma, it-
senäinen kokonaisuutensa, 
joissa on käytetty kaupun-
gin tason ennustetta useam-
pia parametreja ja oletuksia 
alue-ennusteiden teon tar-
peisiin. Ne liittyvät naisten 
hedelmällisyyden sekä kuo-
levuuden tilastoalueittaiseen 
vaihteluun, vanhan asun-
tokannan sisällä tapahtu-
viin väestönmuutoksiin sekä 
uudisrakentamisen väes-
töä lisääviin vaikutuksiin. 
Kun alue-ennuste on tehty, 
osa-alueittainen väestöennus-
te pakotetaan koko kaupun-
gin ennusteen muodostamaan 
kehykseen ikäluokittain niin, 
että alue-ennusteen vuosit-
taiset väkilukumäärät ovat 
samat koko kaupungin tasolle 
summattuina.

Ennusteissa on hyödynnet-
ty myös kaupungin omista 
tietojärjestelmistä koottua 
-pääasiassa asuntoraken-
tamiseen liittyvää -tietoa 
ennusteen luotettavuuden 
parantamiseksi. Väestöen-
nusteet on toteutettu Ven-
ni-väestöennusteohjelmalla.

Kaupungin tason ennus-
teen väestönmuutostekijöitä 
ovat synnytysikäisten nais-
ten hedelmällisyys, väestön 
kuolevuus sekä Lahteen (tu-
lomuutto) ja Lahdesta muu-
tosta (lähtömuutto) koostuva 
muuttoliike sukupuolen mu-
kaan ikäluokittain.

Hedelmällisyyden en-
nus tamiseen käyte tään 
15-49-vuotiaiden naisten 
5-vuotis ikäluokittain lasket-
tuja erikoishedelmällisyys-
lukuja vuosilta 2017-2019, 
kuolevuuden ennustamiseen 
ikäluokittaisia kuolemanvaa-
ralukuja sekä kuolemanvaa-
ran muutoskertoimia vuosilta 
2010-2019.

Tulo- ja lähtömuuton läh-
tötietoina käytetään vuosien 
2010-2019 muuton vuosit-
taista kokonaismäärää ja tie-
toja muuttajien ikäjakaumas-
ta. Käytetty ennustemalli ei 
erottele toisistaan ulko-ja 
kotimaan muuttoliikettä. 
Lähtöväestönä on iän ja su-
kupuolen mukaan 1-vuoti-
sikäryhmittäin vuoden 2019 
lopussa.

Lisäksi väestökehitykseen 
vaikuttaa väestön vanhene-
minen, joka otetaan huo-
mioon siirtämällä kunkin 
vuoden vaihteessa ikäryhmä 
yhtä vuotta eteenpäin, lisää-
mällä alkuun vuoden aikana 
syntyneet ja summaamalla 
lopuksi kaksi viimeisintä 
ikäryhmää yhteen.

Osa-alue-ennusteen teke-

misen periaate poikkeaa koko 
kaupungin ennusteen teko-
tavasta, koska alue-ennuste 
lähtee ”alhaalta ylöspäin”, eli 
ennustaa ensin, mitä tapahtuu 
asuinalueilla. Syy menette-
lyyn on se, että osa-alueilla 
tapahtuva asuntorakentami-
nen tapahtuu epätasaisesti, 
ei siis sirotu esim. asun-
tokannan perusrakenteen 
suhteessa koko alueen yli. 
Siksi on aiheellista soveltaa 
logiikkaa, jossa pohditaan 
ensin mitä muutoksia tapah-
tuu ”vanhassa”, so. ennusteen 
aloitusajankohtana olevassa, 
asunto-ja väestökannassa. 
Toiseksi ennakoidaan mihin, 
milloin ja millaisena asun-
torakentaminen toteutuu, 
ja minkälaisia väestöllisiä 
seuraamuksia tästä koituu. 
Osa-alue-ennuste muodostuu 
siis vanhan asuntokannan ja 
uuden arvioidun asuntokan-
nan – uustuotannon -yhdis-
tämisestä.

Vanhan asuntokannan 
lähtötiedot

Hedelmällisyys vaihtelee 
Lahdessa alueittain. Alueel-
lisia hedelmällisyyslukuja 
säädellään keskimääräisiä, 
ikäluokittaisia hedelmälli-
syyslukuja korottamalla tai 
alentamalla. Alempia hedel-
mällisyyslukuja on käytetty 
varsinkin keskustan opiskeli-
japainotteisilla alueilla, joilla 
hedelmällisyys on keskimää-
räistä alhaisempi, korkeam-
pia hedelmällisyyslukuja on 
vastaavasti käytetty varsinkin 
uusilla omakoti- ja rivita-
loalueilla. Alueittaiset kuol-
leisuusluvut ovat pääosin 
samoja kuin koko kaupungin 
ennusteissa. (poikkeuksena 
mm. vanhuspainotteiset sekä 
laitoshoitoalueet).

Nettomuutto alueilla

Vanhassa asuntokannassa 
tapahtuu yleensä asumisen 
väljenemistä. Syntyvyys tii-
vistää asumista, kuolleisuus 
väljentää sitä. Osa väljene-
misestä on peräisin lasten 
vanhenemisesta kotoa läh-
dön ikäisiksi ja sitä seuraa-
vasta irtautumisesta, osa 
perheiden hajaantumisesta. 
Kokonaisten asuntokuntien 
väljenemisen pääsuunta on 
edelleen ollut asuntoa vaih-
dettaessa muutto ahtaam-
masta väljempään. Muutto-
liikkeen vaikutusta alueiden 
väestökehitykseen ohjataan 
säätelemällä nettomuuttoa 
(tulomuutto-lähtömuutto) 
vanhassa asuntokannassa. 
Sääteleminen tehdään erilais-
ten alueittaisten painotusten 
(sisäisten nettomuuttoker-
toimien: 1 Lapsi 2 Nuori 3 

Aikuinen 4 Iäkäs 5 Vanhus) 
avulla.

Asuntokannan 
poistuman määrittely

Vanhasta asuntokannasta 
tapahtuu aina jossakin määrin 
poistumaa, joka osaltaan vä-
hentää siinä asuvan väestön 
määrää. Poistuma jakautuu 
huoneistoja ja pinta-alaa 
koskeviin poistumiin. Asun-
toja yhdistettäessä pinta-ala 
säilyy, varsinaisessa fyysi-
sessä poistumassa häviää 
koko asunto. On perusteltua 
olettaa, että poistuma riip-
puu suuresti alueen raken-
nuskannan tyypistä. Suuren 
poistuman alueita ovat maa-
seudun haja-asutusalue sekä 
esikaupunkien vanhempi, 
tiivistyvä pientalo asutus. 
Lahden väestöennusteessa on 
käytetty alhaista 3 promillen 
vuosittaista poistumaa, asun-
tojen purkamisen vähäisyy-
destä johtuen.

Uustuotannon määritykset

Asuntotuotannon myötä vä-
estö sijoittuu uusille asuina-
lueille, minkä seurauksena 
kunnan alueellinen väestö-
profi ili muuttuu jatkuvasti. 
Asuntotuotannon määrä, laa-
tu ja sijoittuminen ohjaavat 
uustuotannon väestövaiku-
tuksia.

Asuntotarve-ennuste muo-
dostetaan laskemalla tavoi-
tellusta väkiluvusta asunto-
kuntien kokonaismäärä eli 
asuntojen kokonaiskysyntä 
ja asuntokannasta asuntojen 
kokonaistarjonta ennuste-
vuosittain. Asuntojen kysyn-
nän ja tarjonnan erotuksesta 
saadaan uusien asuntojen 
rakentamistarve, joka jae-
taan rakentamisennusteessa 
talotyypeittäin osa-alueille. 
Rakentamistarpeen mukai-
sessa rakentamisennusteessa 
arvioitu valmistuvat asun-
not muutetaan henkilöiksi 
asuntokuntakertoimen sekä 
asuntokuntakokojakauman 
ja talotyyppijakauman pe-
rusteella.

Uustuotannon ikärakenne 
on määritelty pääosin vuo-
sina 2016-2019 Lahdessa 
uusiin asuntoihin muuttaneen 
väestön ikäprofi ilien perus-
teella. Ikärakenneprofi ilissa 
on hyödynnetty eri alueiden 
aiempaa asuntorakentamisen 
ikärakennetta tai vastaavaa 
asuntotuotannon ikäprofi ilia 
muilla saman tyyppisillä 
alueilla. Suurin osa asunnoita 
tuotetaan vapaarahoitteisesti 
vuokra- ja omistusasunto-
käyttöön. 

 Lähde: Tilastokeskus ja 
Lahden kaupunki

Lah den väes töen nus te 2020–2030
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- Fystek helpottaa 
  arjessa selviytymistä
- Apuvälinepalvelu
- Fysioterapiapalvelut
- Kotipalvelut
- Senioriskootterit

APUVÄLINEPALVELU

Yhteystiedot:
Apuvälineet

Fysioterapia
Jan 040 842 6015

Liisa 044 239 5554 A.O.Vuorinen Oy
Kauppahalli p. 03-782 2414

- Kylmäsavuporoa ja hevosta

- Luomuhapankaalia

- Nastolan kotijuustoa

TALVIHERKKUJA!

Vanhan-
ajan
suomi-
makkara
Hakala
Suomi

10,90
/kg

Maalais-
kanan-
munat
isot XL
Suomi

8,90
/kg

Possun
savupotka
hernesoppaan
tuore
Suomi

19,90
/kpl

3,50
/kg

Suola-
sienet
Haaparouskua
Suomi

11,90
/kg

Hyvä 
sikanauta-
jauheliha
70%/30%
tuore
Suomi

18,90
/kg

Kokonainen 
ankka
N. 2,4kg
Saksa

6,50
/kg

Viljapossun

makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

Karjalanpaisti
kulmapaisti
/kassler
Suomi

34,90
/kg

Poron 
lapa-
käristys
Lumiporo
Suomi

8,90
/kg


