
 Tapahtumapaikkakuvaus  

 

Lahden kaupunki 

 

LAHDEN MÄKIHYPPYSTADION 

Lahden mäkihyppystadion on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen kohde niin ulkoilun, tapahtumien kuin 

matkailun näkökulmasta ja se on Se paikka, mistä Lahti tunnetaan.     

 

Sijainti 

Lahden Mäkihyppystadion sijaitsee Salpausselänkadun päässä, Lahden Urheilukeskuksessa, päästadionin vieressä.  

 

Etäisyydet   

Matkakeskukselta 2,2 km, Kauppatorilta 1,2 km, Lahden Matkustajasatamasta 1,5 km.  

 

Yleisökapasiteetti  

Istumakapasiteetti yhteensä on noin 8600. Stadionin katsomokapasiteetti sisältäen kaiken mahdollisen seisoma- ja 

istumakatsomotilan (ilman mitään muita väliaikaisia rakenteita) yhteensä 35 000 henkilöä.  

 

Alueen tekniset tiedot 

 Sähkö: Tarkat sähkö– ja datakartat ovat saatavilla Liikuntapalveluista 

 Valaistus: Stadion on valaistu televisiointivaatimusten mukaisesti. Lisäksi lähimaastossa olevat luonnonreitit 

ovat valaistut.  

 Vesi: Alueella on vesipisteitä tapahtumien käyttöön.  

 Datayhteydet: Alueella on datavalmiudet tiedonsiirtoon.  

 Alueella kiinteästi  

o Stadionin pääkatsomorakennus, jossa modernit kokoustilat (10-100 hengelle) sekä toimistohuoneita. 

o Suuri nykyaikainen näyttötaulu, mikä kääntyy myös mäkistadioniin päin  

o Nykyaikaiset tilat ja tietoliikenneyhteydet median ja mm. kuuluttajien käyttöön  

o Pysäköintialueet  

o Lahden mäkihyppystadion (maksimikapasiteetti 35 000 hlöä).  

 Lahden kolme suurta hyppyrimäkeä; suurmäki K115, 70 metrin mäki ja 50 metrin mäki.  

 Mäkikatsomot 

 Kuntosalit, saunat, pukuhuoneet  

o Lahden Hiihtomuseo  

o Ravintola Voitto ja auditorio 80 (hlö) 

o Lahden Maauimala kesäisin suurmäen alastulon montussa (mahdollisuus vesilajien tapahtumiin) 

o Suurmäen näkötorni  

o Ulkoilureitit  

o Mahdollisuus saapua junalla suoraan stadionin päätyyn  

o Lipputangot  

o Lipunmyyntikojut 

o Yleisö WC:t 

o Isku Areena eli jäähalli välittömässä läheisyydessä  

o Kamppailuareena välittömässä läheisyydessä  

o Lahden Urheilu- ja messukeskuksen hallikokonaisuus, yhteensä 20 000 m² 

o Suurhalli Areena ja Treeni 

o Vesijärvi-halli 

o Salpausselkä-halli 

o Lahti-halli  

o Ravintola Koti 

 

 

 



  Tapahtumapaikkakuvaus 

  

Lahden kaupunki  

Yleiset säännöt 

 Moottoriajoneuvolla ajo on kenttäalueella kielletty (huoltotyöt sallittu) 

 Avotulen tekeminen on kentällä kielletty 

 Ilotulitus alueella mahdollista luvan kanssa ammattilaisten toimesta 

 Hyppyrimäissä oleskelu ilman lupaa ehdottomasti kielletty 

 Lemmikkien tuonti kentälle kielletty, eikä monissa suurtapahtumissa melun ja tungoksen takia suotavaa 

 Alueelle mahdollisuus tuoda omat palveluntuottajat (esim. catering) 

 Alueella huomioitava sisällissodan aikaiset muinaismuistot  

 

Alueella järjestettyjä tapahtumia  

 Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut 7 kertaa, joista viimeisimmät 2017 

 Salpausselänkisat  

 Continental Cup-kisat  

 Mäkihypyn SM-kilpailut  

 Splash Games 2016  

 Sun Lahti – voimistelun suurtapahtuma 2013 

 Lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutapahtumat 

 Janne Ahosen jäähyväiskilpailu 2008   

 New Kids on the Block konsertti mäkimontussa 1991 

Tulevia tapahtumia 

 Red Bull 400 Lahti ylämäkijuoksu suurmäki 2018–2020 

 Rollo-uinnit 2018  

 Valot sammuu – Cheekin jäähyväiskeikat 2018  

 

Tapahtuma-alueen pohjakartta  

Tapahtuma-alueen pohjakartta tästä linkistä:  Lahden mäkihyppystadion/maauimalan pohjakartta 

 

 

Lisätiedot 

Lisätietoa stadionalueesta Jari Puikkonen, liikuntapalveluvastaava 

puh. 050 559 4152, jari.puikkonen@lahti.fi.  

 

 

https://e-asiointi.lahti.fi/docs/eTapahtuma/pohjakartat/05_lahden_maauimala_pohja.pdf
mailto:jari.puikkonen@lahti.fi


0 50 m

HIIHTOMUSEO
RAVINTOLA

C
R

E
E

N

S

MAAUIMALA
KESÄLLÄ

TNÄKÖ ORNI

V
e

ik
ko

 

K
a

n
kk

o
se

n

 

ra
itt

i

Salpausselänkatu

Urheilukeskus

Suurmäenkatu

TORI 1,2 KM
SATAMA 1,5 KM
MATKAKESKUS 2,2 KM

Lahden mäkihyppystadion/maauimala

P

P

MERKKIEN SELITE

VESIPISTE

VIEMÄRÖINTIPISTE

KATSOMO

PYSÄKÖINTIALUE

PATSAS TMS

WC

MAAUIMALA


	LAHDEN MÄKIHYPPYSTADION
	05_makihyppystadion
	Page 1


