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MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE LAHDEN
KAUPUNGIN OPASTEKOKONAISUUDEN KARTOITTAMINEN JA
YHDENMUKAISTAMINEN (LOK)
Lahden kaupunki hakee 20.6.2018 saapuneella hakemuksella tukea hankkeelle Lahden kaupungin opastekokonaisuuden kartoittaminen ja yhdenmukaistaminen (LOK).
Olen tänään päättänyt myöntää maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti:
Hanke:

Lahden kaupungin opastekokonaisuuden kartoittaminen ja yhdenmukaistaminen (LOK)

Hakija:

Lahden kaupunki

Tarkoitus:

Hankkeen tarkoituksena on luoda ympärivuotisen kulttuuri- ja luontomatkailun hyvin opastetuilla reiteillä Salpausselän harjumaisemissa. Hankkeessa kartoitetaan Lahden luonto-opasteiden ja -reittien
nykytilanne opastuksen osalta ja käynnistetään opastuksen yhdenmukaistus yhteistyössä liikuntapalvelun, vihertoimen, museon ja
ympäristöpalveluiden kanssa. Hanke tuottaa yhdenmukaiset opastemallit erilaisiin kohteisiin (mm. esteettömät kohteet) käyttäjälähtöisesti muotoillen. Muotoilussa huomioidaan turvallisuus, selkeys
ja yksiselitteisyys luonto-, geo-, liikunta- ja kulttuurikohtaisiin.

Toimenpiteet

1. Ensimmäiseksi tehdään opastustarpeiden tunnistaminen, kokonaisuuden nykytilan kuvaaminen ja kokonaisuuden hahmottaminen.
Pilottikohteen muodostavat alueella kulkeva Lehmusreitti ja Salpausselän reunamuodostelma, joka sisältää runsaasti kulttuuri-, luonnonsuojelu- ja kaupunkipuistokohteita.
2. Toisessa vaiheessa tuotetaan luonnoksia pilottikohteen opastekokonaisuuksista ja niiden sisällöstä muotoilu ja älykkyys huomioiden.
3. Kolmannessa vaiheessa mallinnetaan Lahden kaupungin graafista linjaa noudattavat konseptit museon, vihertoimen, ulkoilun ja liikuntapalveluiden opastukselle. Käytännön työnä luodaan valmius
ryhtyä tuottamaan toimialoille opasteita.
Hanke tukee liikunta- ja kulttuurimatkailua alueella ja laajan Geopark-hankkeen edistämistä. Muut alueen kunnat ja toimijat voivat
saada hanketyöstä tiedot omat opastuksen kehittämiseksi.

Hankkeen kesto:

8.7.2018 – 31.12.2019

Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa uutta maakuntastrategia ja -ohjelmaa 2018–2021
toimintalinjaa 1a kestävä valinta.
Hyväksyttävä kustannusarvio on 23 136 euroa.
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Hankkeen hyväksytty kustannusarvio sisältää hakijan omarahoitusta vähintään 13
136 euroa.
Myönnettävä maakunnan kehittämisraha on enintään 10 000 euroa ja avustusprosentti on enintään 43,3 %.
Avustuksen piiriin hyväksyttävät kustannukset:
Henkilöstökulut
Matkakulut
Ostopalvelut
Aineet, tarvikkeet
Vuokrat
Toimistokulut
Muut kulut (flat rate 24 %)
Yhteensä

euroa
21 136
2 000
23 136

Osto- ja tarvikehankinnoissa tulee noudattaa hankintaohjeita. Viestinnässä on käytettävä
Päijät-Hämeen maakunnan tunnuksia.
Tässä päätöksessä noudatetaan, mitä 20.1.2014 voimaan tulleessa Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014) esitetään Tuen käyttöä koskevista ehdoista (18 §) sekä Tuen maksamisen edellytyksistä (19-20 §) ja Takaisinperinnän
edellytyksistä (37 §).
Edellä mainitun lain nojalla annettavien valtioneuvoston asetusten voimaantuloon saakka,
maakunnan kehittämisrahan osalta noudatetaan, mitä tällä hetkellä voimassa olevissa asetuksissa esitetään.
Valtionavustuslain 14 §:n mukaan valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät
tiedot.
Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.
Avustuksen saajan on toimitettava hanketta koskeva maksatushakemus 4 kk:n kuluessa
hankkeen päättymisestä.
Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

Jari Paakkunainen
maakuntajohtajan sijainen

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
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