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Asia: Muutoksenhaku Lahden kaupunginvaltuuston päät ökseen 19.01.2015 § 6 
 Asemakaavan muutos A-2617, Jaakonkatu 7 

 D/3782/10.02.03.00.04/2013 

Vaatimukset: Vaadimme päätöksen kumoamista. 

 
Valitusperuste: Päätös on lainvastainen. 

MRL 54 § Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, 
turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja 
liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee 
vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 

MRL 118 § Rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen 
Rakentamisessa, rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ja muita toimenpiteitä 
suoritettaessa samoin kuin rakennuksen tai sen osan purkamisessa on 
huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita 
rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella. 

 
 
Perustelut:  Päätöksen kohteena olevalla Möysän (16.) kaupunginosan korttelin 

  533 tontilla 11 sijaitsee vuonna 1934 rakennettu viisi asuntoa 

  käsittävä, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas puurakenteinen 

  asuinrakennus. Rakennus on yksityisessä omistuksessa. Rakennus on 

  asuttu ja hyväkuntoinen. Sekä voimassaoleva että valituksen alainen 

  asemakaava mahdollistavat nykyisen rakennuksen purkamisen ja 

  kerrostalon rakentamisen tontille. 

 

Rakennus ei sisälly tehtyihin selvityksiin kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaista kohteista, vaikka se jo ikänsäkin puolesta on sellainen. 

Nykyinen asemakaava,  joka mahdollistaa kerrostalon rakentamisen 
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tontille ja jota ollaan muuttamassa lisärakennusoikeuden saamiseksi, ei 

turvaa arvokkaan rakennuksen säilymistä lain edellyttämällä tavalla 

(MRL 54§, 118§). 

 

Lahden Kaupunginmuseo ei ole lausunnossaan (LIITE 1, s.40/Lahden 

Kaupunginvaltuusto19.01.2015 § 6 LIITE 4) ottanut kantaa 

rakennuksen säilymiseksi käsityksemme mukaan siitä syystä, että he 

ovat noin kaksikymmentä vuotta sitten 1990-luvun lopulla tehneet 

yhteistyössä maankäytön ja rakennusvalvonnan kanssa selvityksen 

Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista (ns. Harmaa kirja). 

Selvitystä tehtäessä on yhteen sovitettu kulttuurihistoriallisia arvoja ja 

kaupunkialueen uudisrakentamispaineita. Kompromissiluonteisesta 

Harmaasta kirjasta puuttuu monia, etenkin ympäristössään yksittäisiksi 

jääneitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.  Selvitystä ei 

voida pitää aukottomana Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 

rakennusten luettelona.  

 

Olemme tehneet rakennuksesta rakennussuojeluesityksen Hämeen 

ELY-keskukselle 19.2.2015 (LIITE 3).  

 

Pyydämme Hämeenlinnan hallinto-oikeutta kumoamaan Lahden 

kaupunginvaltuuston päätöksen lainvastaisena. 

 

Lahdessa helmikuun 22. päivänä 2015 

 
Liekki ry 

   
 
 
 
Hanna Virtanen, pj. 

  p.040-5944434 
 
 
LIITTEET (3 kpl, yht. 77s.) 
 
1. Valituksen alainen päätös liitteineen (yht.70s., liitteitä 9 kpl, jotka merkitty erikseen tekstillä  
”Lahden Kaupunginvaltuusto19.01.2015 § 6 LIITE 1, Lahden 
Kaupunginvaltuusto19.01.2015 § 6 LIITE 2 jne.) 
2. Valitusosoitus (1s.) 
3. Rakennussuojeluesitys (6s.) 
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Asemakaavan muutos A-2617, Jaakonkatu 7 

D/3782/10.02.03.00.04/2013 

Perusteluosa Lahden kaupungin Möysän (16.) kaupunginosan korttelia 533 tonttia 
11 koskeva asemakaavan muutosehdotus A-2617.  

Kiinteistö Oy Jaakonkatu 7:n hakemuksesta on laadittu Möysän (16.) 
kaupunginosan korttelin 533 tonttia 11 koskeva asemakaavan 
muutosehdotus. 

Tavoitteena on lisätä asemakaavassa asuinkerrostalon (AK) 
rakennusoikeutta tontilla. 

Kaupungin strategian mukaisesti (A5) vahvistetaan keskusta-alueen 
vetovoimaa rakentamalla uusia asuntoja 2 km:n säteellä 
keskustasta, (A7) mukaisesti kaava kehittää tiivistä kestävän 
kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta ja tukee joukkoliikenteen 
väestöpohjaa.  

Asemakaavamuutoksella tontin kerrostalorakentamisen 
rakennusoikeutta lisätään. Suunnittelualueen pinta-ala on 1466 m2. 

Asemakaavaehdotuksessa tontin rakennusoikeudeksi ehdotetaan 
1490 kem2, joka mahdollistaa ½kIII kerroksisen hissillisen 
asuinkerrostalon rakentamisen tontille. Autopaikkanormi muutetaan 
1ap/95kem2:stä 1ap/80kem2:iin, joka on Lahden keskustan yleisen 
autopaikkanormin mukainen. Polkupyörien säilytyspaikkoja tulee 
rakentaa 2paikkaa/asunto. 

Asuintalojen korttelialue (AK) 
Pinta-ala 1 466 m2      
Kerrosluku  ½rIV                                                                 
Rakennusoikeus 1 490 k-m2   
Tehokkuudeksi tulee  e=1,0                                             
Autopaikat  18ap
Polkupyöräpaikat2ppp/as n. 36 
asuntoja  n. 18 kpl 

Kaavassa on määräyksiä julkisivun värityksestä ja katon 
kaltevuudesta.  
Liikennemelutaso jää alle ohjearvojen, eikä kaavaan ole tarvetta 
merkitä melusuojamääräyksiä.   

Lähtötiedot: 
Alue on yksityisessä omistuksessa.  
Tontille on vuonna 1960 laadittu asemakaavamuutos, jossa tontti on 

LIITE 1
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kaavoitettu samantyyppiseksi asuinkerrostalon tontiksi kuin korttelin 
viereiset Harjulankadun varrella olevat kolme asuinkerrostaloa. 
Vuonna 1989 asemakaavaa on muutettu ostoskeskuksen 
asemakaavamuutoksen yhteydessä. Tällöin tontin itäpuolella ollut 
puistokaista on muutettu Jaakonkadun katualueeksi. Myös tontin 
eteläpuolella sijainneen Lounaan kartanon alue on kaavoitettu 
kerrostaloalueeksi. 

Suunnittelukohteen kerrostaloa ei ole vielä rakennettu. Tontilla on 
vuonna 1934 rakennettu kuusiasuntoinen I½ kerroksinen puutalo, 
jossa asuu tällä hetkellä kaksi asukasta. Tontilla on koivuja ja 
muutama omenapuu. Suunnittelualue liittyy Möysän 
kerrostaloalueeseen. Lähikauppa ja muita palveluja sijaitsee 
viereisessä korttelissa. Harjulakeskus ja Onnelanpolun 
palveluasumiskeskus palveluineen sijaitsee myös lähietäisyydellä. 
Joukkoliikenteen pysäkit ovat alle 300 m:n päässä. 
Alueella on kunnallinen vesi- ja viemäriverkosta sekä kaukolämpö. 
Alue on pohjaveden muodostumisalueella. 
Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti (RKY), maakunnallisesti 
(MARY), eikä paikallisesti (LaRY) rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti 
merkittäviksi luokiteltuja kohteita. Suunnittelualueella ei ole 
muinaismuistoja 

Kaavatilanne: 
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen 
aluetta (C). Oikeusvaikutteisessa Lahden yleiskaava 2025 alue on 
Asuinaluetta (A-1, Paavola, Möysä, Mustankallionmäki).  

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on Asuinkerrostalojen 
korttelialuetta (AK). Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa 840 
kem2 + maanpäällisen kellarikerroksen (jota ei ennen vuotta 2000 
laadituissa asemakaavoissa lasketa kerrosalaan) + ullakon sekä 120 
kem2 suuruisen autotallirakennuksen (yhteensä n. 1240 kem2 tämän 
hetken laskentatavan mukaan).

Viereisten tonttien asemakaava vuodelta 1955 sallii rakentaa 
tonteille kolme asuinkerrosta käsittävän asuinliikerakennuksen, jonka 
räystäslinjan korkeus saa olla kadunpuoleisesta sokkelirajasta 
laskettuna 10,5 m. Ullakolle saa rakentaa sauna-, pesutipa-, 
mankeli-, askartelu- yms tiloja enintään ½ ullakon pinta-alasta. 

Asemakaavan muutoksen vaikutukset:  
Muutos lisää AK-tontin rakennusoikeutta n. 250 kem2:llä. Tontin 
rakennusoikeudeksi ehdotetaan 1490 kem2. Visuaalisesti 
väritykseltään ja kattomuodoltaan rakennus liittyy länsipuolen 
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kerrostalojen ryhmään (julkisivu- ja kattomääräykset). Kaavan 
mahdollistaman rakennuksen massa on hieman suurempi kuin 
länsipuolen kerrostalojen ala, mutta lisäyksellä pyritään 
mahdollistamaan hissillisen asuintalon toteutus. Rakennuksen sallittu 
korkeus säilyy likimääräisesti samana kuin korttelin viereisten 
tonttien asemakaavan sallima korkeus. Toteutuessaan kerrostalo 
täydentää Harjulankadun III-kerroksisten kerrostalojen muodostamaa 
ryhmää. 
Liikenteelliset vaikutukset ovat vähäiset. Asemakaava lisää 
keskustan ja Möysän palvelujen ja joukkoliikenteen käyttäjien 
väestöpohjaa. 

Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa:  
Vireille tulosta on ilmoitettu 3.3 2014 kaavoituskatsauksessa. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 23.4.2014 ja se 
lähetettiin Hämeen Ely:yyn tiedoksi 24.4.2014. Alustavaa luonnosta 
käsiteltiin Ely kaavaneuvottelussa 24.4.2014. Valmisteluvaiheen 
kuuleminen on suoritettu 28.4. – 14.5.2014. Yleisötilaisuus pidettiin 
5.5.2014 Harjula-keskuksessa. Paikalla oli 6 osallista. Aineisto on 
ollut kaavan kotisivulla netissä ja kirjastossa. 

Valmisteluvaiheen kuulemisessa pyydettiin lausunnot seuraavilta:  
Hämeen Ely-keskus, kaupunginmuseo, Lahden seudun 
ympäristöpalvelut (Lsyp), Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Lahti 
Energia Oy, Le-Sähköverkko Oy, Lahti Aqua Oy, Itella Oy, DNA Oy, 
Telia Sonera Oyj, Elisa Oy. Hämeen Ely ei katso tarpeelliseksi antaa 
lausuntoa, koska kaavan ympäristövaikutukset nykytilanteeseen 
verrattuna ovat vähäiset. Lausunnot kokonaisuudessaan ovat 
liitteenä. 

Lausunnon ovat jättäneet: 
Kaupunginmuseo, Lsyp, Le Sähköverkko, Päijät-Hämeen 
pelastuslaitos, DNA, TeliaSonera, joilla ei ole huomauttamista 
asiaan.

Aqua lausuu: 
Suunnittelualue on pohjaveden muodostumisalueella. Liikenne- ja 
piha-alueiden hulevedet ohjataan suoraan hulevesiviemäriin ja 
perus- ja kattovedet imeytyksen kautta hulevesiviemäriin. Muuten ei 
huomautettavaa. 

>> Lisätty hulevesimääräys kaavaehdotukseen. 

Mielipiteen ovat jättäneet: 
Seija Loimaranta 5.5.2014 ja 7.5.2014: 
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Esittää tontin muuttamista viheralueeksi etenkin vanhusten käyttöön, 
koska lähiviheralueille on jyrkkä nousu. 
Asumisviihtyisyys ja valoisuus kärsii. Väljät näkymät ovat tarpeellisia. 
Ehdottaa matalampaa taloa. Puut tärkeitä. Puutalon purkamista pitää 
hyvänä. Toivoo uuden tyyppistä rakentamista tontille. 

>>Tontin kerrostalo sijoittuu Harjulankatu 12:n itäpuolelle ja sillä on 
likimain Harjulankatu 12:n rakennuksen kanssa saman korkuisena  
vaikutusta valoisuuteen aamupäivällä. Aurinko alkaa paistaa ennen 
puoltapäivää lounaasta ja nykytilanteen mukaisesti etelästä. 
>>Tontille ei ole asemakaavoissa ollut rivitaloa, eikä puistoa. Vuonna 
1960 tontti on muutettu pientalotontista asuinkerrostalon tontiksi. 
Kaavahistoria on kaavaselostuksessa.  
>>Kaupunki ei omista tonttia, eikä voi kaavoittaa sitä puistoksi. 
>>Etäisyys ikkunasta rakennuksen julkisivuun on yli 18,5m.  
>> Kerrosluku II ei mahdollista hissillistä kerrostaloa, jolloin 
asuntoihin ei tule esteetöntä pääsyä, mitä pidetään tärkeänä muuten 
hyvien palvelujen äärellä. Kaksikerroksinen rivitalo poikkeaisi alueen 
rakennustyypeistä kerrostaloalueen keskellä ja kaupunkikuvallisista 
syistä ½rIV kerroksista asuinkerrostaloa pidetään ympäristöön 
sopivampana. Rakennus on Harjulankadun suuntaan III ja 
Karjalankadun suuntaan IV. Alin kerros on puoliksi maan alla. 
>>Asemakaavassa on istutusmääräyksiä, määräyksiä puista. 

Samu Suominen: 
>> Vastustaa kaavamuutosta. Perusteluina on vapaan näkymän 
peittyminen Harjulankatu 12:n asunnosta itään ja 
viheralueen/vehreyden väheneminen.

>>Tontilla on ollut vuosilta 1960 ja 1989 asemakaavoissa kaavoitettu 
asuinkerrostalo, joka on ollut mahdollista rakentaa III + kellarikerros 
korkuisena. Kaavamuutos ei lisää kerroslukua tontilla. Kaavassa 
lisätään rakennusoikeutta, joka mahdollistaa hieman isomman 
rakennusmassan tontille kuin nykyinen asemakaava. Etäisyys 
Harjulankatu 12:n asuintaloon on n. 18,5 m ja parvekelinjasta yli 16,5 
m, joka on hyvä etäisyys kerrostalojen välillä, vaikkakin tietysti 
kerrostalon toteutus muuttaa näkymiä nykyisestä ja pienentää 
vehreyttä viereisellä tontilla. Kaavamääräyksissä tontille on merkitty 
istutettavia ja säilytettäviä/korvattavia puita ja istutusaluetta, joka 
sijoittuu rakennusalan sivuille ja eteläpuolelle.  

Into Hapulahti: 
Esittää tonttia puistoalueeksi nykyisen rakennuksen purkamisen 
jälkeen.
>>Kaupunki ei omista tonttia, jolloin kaupungilla ei ole perusteita 
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muodostaan tontista puistoa tai kieltää tontin rakentamista. Puistojen 
sijainti tulee ratkaista laajemmissa kaavoitusyhteyksissä. 

Jukka Hämäläinen: 
Vastustaa tontille rakentamista ja suosittelee viheraluetta, joka olisi 
tarpeen kaikkien nykyasukkaiden kannalta. 
>>vrt edellinenvastaus.  

Jorma Salmela: 
Suunnitellun rakennuksen tyyli ja muoto sopivat ympäristöön. Katon 
väriksi esitetään vihreää ja julkisivujen väriksi vaaleaa mukaillen 
Harjulankatu 10-12 sekä Lounaankatu 7:n värejä Ehdotetaan taloja 
kaksikerroksisiksi. 
>> Kattokaltevuus ja väritys otettu huomioon kaavamääräyksissä 
>> Kerrosluku II ei mahdollista hissillistä kerrostaloa, jolloin 
asuntoihin ei tule esteetöntä pääsyä, mitä pidetään tärkeänä muuten 
hyvien palvelujen äärellä. Kaksikerroksinen rivitalo poikkeaisi alueen 
rakennustyypeistä kerrostaloalueen keskellä ja kaupunkikuvallisista 
syistä ½rIV kerroksista asuinkerrostaloa pidetään ympäristöön 
sopivampana. 

Sari Laakso: 
Tonttia esitetään viheralueeksi/puistoksi ajatellen etenkin vanhempia 
ihmisiä ja lapsia. 
>>vrt edelliset vastaukset 

Liekki ry: 
Yhdistys esittää tontin kaavoittamista niin, että se mahdollistaa 
puutalon säilymisen tontilla. Perusteluina esitetään puutalon 
(vuodelta 1934) kulttuurihistoriallista arvoa ja merkitystä osana 
alueen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. 

>> Rakennus ei ole mukana kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
kohteiden luettelossa vuodelta 2000 (kaupunginmuseo), eikä museo 
ole myöskään lausunnossaan esittänyt rakennuksen säilyttämistä 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kohteena. Voimassa oleva 
asemakaava mahdollistaa jo nykyisellään puutalon purkamisen ja 
kerrostalon rakentamisen. Rakennus ei sijaitse rakennusalalla. 
Rakennuksen kunto ja sijainti on huono. Rakennus on lähes tontin 
rajassa kiinni, jolloin viereiseltä, paljon korkeammalta, n. 2 m 
korkeammalla sijaitsevalta kadulta hulevedet valuvat montussa 
olevan talon juurelle. Mielipide on otettu huomioon, mutta kaavoittaja 
ei näe perusteita vaatimukselle rakennuksen säilyttämiseksi. Kaavan 
kotisivua ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 
mielipiteen perusteella heti kuulemisajan jälkeen. Nykyinen 
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asuinrakennus näkyy kaavaluonnoksen ja ehdotuksen 
pohjakartassa. Kaavan etenemisestä tiedottaminen on kerrottu 
OAS:ssa. Lausunto kokonaisuudessaan on lista-aineistossa liitteenä.

Luonnoksen kuulemisen jälkeen kaavamääräyksiä on tarkistettu 
vähäisinä muutoksina sallitun max korkeuden, rakennusalan rajan, 
värityksen, kattokulman, korkeustasojen, hulesimääräyksen ja 
säilytettävien/korvattavien puiden osalta. Kerroslukumerkintään( 
½kIII on muutettu ½rIV) on tehty tekninen tarkistus, joka ei muuta 
rakennuksen sallittua korkeutta suuremmaksi.  

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 17.6.2014 § 98. 

Asian esittelijän, maankäytön johtajan Veli-Pekka Toivosen 
päätösehdotus oli seuraava: 
”Lautakunta päättää hyväksyä asemakaavan muutosehdotuksen A-
2617 asetettavaksi julkisesti nähtäville.  

Mikäli mahdolliset muistutukset eivät anna muuhun aihetta, 
lautakunta esittää, että kaupunginhallitus tekee 
kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen: 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen A-
2617, joka koskee Lahden kaupungin Möysän kaupunginosan 
korttelin 533 tonttia 11.  

Mikäli mahdolliset muistutukset eivät anna muuhun aihetta, 
lautakunta esittää, että kaupunginhallitus tekee 
kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen: 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen A-
2617, joka koskee Lahden kaupungin Möysän kaupunginosan 
korttelin 533 tonttia 11.” 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kaavaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyssä 
järjestyksessä julkisesti nähtävillä 7.8 - 8.9.2014. Liekki ry on jättänyt 
muistutuksen ehdotuksesta.  

Liekki ry: 
Vastustaa kerrostalokaavaa ja esittää tontille sellaisen asemakaavan 
laatimista, joka säilyttää nykyisen puutalon. 
>>Puutalo ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi 
luokiteltujen kohteiden joukossa, eikä museo ole lausunnossaan 
edellyttänyt sen säilyttämistä. Rakennuksen purkamiseen ei ole 
estettä. Jo voimassa oleva asemakaava mahdollistaa kerrostalon 
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rakentamisen tontille ja se on ajan ja ympäristön rakenteiden 
mukainen. Ei ole nähty perusteita laatia omakoti- (AO) tai 
pientalokaavaa (AP) kerrostaloalueen keskelle. Nykyisen puutalon 
säilyttäminen ja kerrostalon rakentaminen samalle tontille ei 
mahdollista riittäviä etäisyyksiä, eikä piha- ja paikoitusalueita tontille. 
vrt luonnosvaiheen vastine.  

Maankäyttösopimus on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 
28.10.2014 § 173. 

Asian esittelijänä kaupunginhallituksessa oli toimialajohtaja Matti 
Kuronen.

Liitteenä 1. Kaavaselostus + Kaavan seurantalomake (tilastot) 
2. Kaavaehdotuskartta 
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
4. Luonnosvaiheen lausunnot  
5. Luonnosvaiheen mielipiteet 
6. Havainnollistava aineisto 
7. Rakentamistapaohje 
8. Hakemus 
9. Muistutus 

Päätösehdotus Kh: Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen 
A-2617, jolla muodostuu Lahden kaupungin Möysän kaupunginosan 
korttelin 533 tontti 11. 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. 

Asian valmistelija / 
Lisätietojen antaja 

Kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio (050 387 8708) 

Toimenpiteet Kh: ote pöytäkirjasta Hanna Virtanen/Liekki ry, kv  
Kv: kirje teknisen ja ympäristötoimialan maankäyttö, ote pöytäkirjasta 
ilman liitteitä Kiinteistö Oy Jaakonkatu 7, ote pöytäkirjasta ilman 
liitteitä sitä pyytäneille kunnan jäsenille ja Hanna Virtanen/Liekki ry, 
OTE+kirje+kartta Hämeen ELY -keskus, ISO OTE+kirje, jolla 
kysytään lainvoimaisuus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 

Lainvoimaiseksi tulon jälkeen: kuulutus, kirje+jäljennös kuulutuksesta 
Hämeen ELY -keskus, kirje+jäljennös kuulutuksesta+kartta Hämeen 
Maanmittauslaitos, kirje+jäljennös kuulutuksesta+kartta Päijät-
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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 27. PÄIVÄNÄ  TOUKOKUUTA 
2014 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA NRO A-2617 (Jaakonkatu 7) 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT  

Asemakaavamuutos koskee:  
Möysän (16.) kaupunginosan korttelin 533 tonttia 11.  

Asemakaavan muutoksella muodostuvat:
Möysän (16.) kaupunginosan kortteli 533 tontti 11. 

Asemakaavamuutoksen yhteydessä ei tehdä tonttijakoa. 

Kaavahanke sisältyy kaupungin vuoden 2014 kaavoitusohjelmaan. Kaavan vireille tulosta 
on ilmoitettu 3.3.2014 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä (kohde 12).  

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Kaavamuutosalue sijaitsee Möysän kaupunginosassa, n. 
1,5 km päässä kauppatorista itään. Alue rajautuu idässä 
Jaakonkatuun, etelässä Harjulankatuun, lännessä ja poh-
joisessa naapuriasuintontteihin. Tontin pinta-ala on 1466 
m2. 

1.3 KAAVAN TARKOITUS 

Tavoitteena on lisätä tontin asuinkerrostalorakennusoike-
utta.

1.4 KAUPUNGIN STRATEGIA 

Kaupungin strategian mukaisesti kaavalla kehitetään tiivistä, kestävän kehityksen mukaista 
yhdyskuntarakennetta palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyydessä. 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Asemakaavan muutos on laadittu Kiinteistö Oy Jaakonkatu 7:n hakemuksesta.  

Vireille tulosta on ilmoitettu 3.3 2014 kaavoituskatsauksessa. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavamuutoshankkeen kotisivulle 23.4.2014 . 
OAS lähetettiin Hämeen Ely:een tiedoksi 24.4.2014. Valmisteluvaiheen kuuleminen on suo-
ritettu 28.4. – 14.5.2014, jolloin pyydettiin myös viranomaislausunnot. Yleisötilaisuus on pi-
detty 5.5.2014. Paikalla oli 6 osallista. 

2.2 ASEMAKAAVA 

Suunnittelualueen pinta-ala on 1 466 m2.  

Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tontille voi rakentaa III kerroksisen asuinkerros-
talon (AK), jonka rakennusoikeus on 840 kem2 + maanpäällisen kellarikerroksen (jota ei 
ennen vuotta 2000 laadituissa asemakaavoissa lasketa kerrosalaan) + ullakon sekä 120 
kem2 suuruisen autotallirakennuksen  (yhteensä n. 1240 kem2 tämän hetken laskentatavan 
mukaan). Autopaikkanormi on 1ap/95kem2. 

Asemakaavamuutosehdotuksessa tontin rakennusoikeudeksi ehdotetaan 1490 kem2. Eh-
dotus mahdollistaa ½rIV kerroksisen hissillisen asuinkerrostalon rakentamisen tontille. Au-
topaikkoja tulee toteuttaa tontille 18 kpl, joka vastaa 1ap/80kem2:iin, joka on Lahden kes-
kustan yleisen autopaikkanormin mukainen. Polkupyörien säilytyspaikkoja tulee rakentaa 
2paikkaa/asunto. 

Asuintalojen korttelialue (AK)  
Pinta-ala  1 466 m2      
Kerrosluku  ½rIV                                                               
Rakennusoikeus  1 490 k-m2   
Tehokkuudeksi tulee   e=1,0                                             
Autopaikat  18ap  
Polkupyöräpaikat  2paikkaa/asunto n. 36  
Asuntoja   n. 18 kpl 
Asukkaita  n. 35 (laskettuna 1,9 asuk/asunto) 

Julkisivukaavio Harjulankadulle   Julkisivukaavio Jaakonkadulle 

2.3 TOTEUTTAMINEN 

Asemakaavan toteutuksesta vastaa yksityinen maanomistaja.   
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1 Yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue sijaitsee Möysän kaupunginosassa, n. 1,5 km päässä kauppatorista 
itään. Alue rajautuu idässä Jaakonkatuun, etelässä Harjulankatuun, lännessä ja pohjoises-
sa naapuriasuintontteihin. Tontin pinta-ala on 1466 m2. 

3.1.2 Luonnonympäristö 

 Maisema
Suunnittelualue sijoittuu I Salpausselän harjumuodostelman pohjoisrinteen alaosaan. 

Maastonmuodot, maaperä
Suunnittelualueen maasto laskee Harjulankadulta n. +120.5 pohjoiseen naapuritontin rajalle  
+117.2 noin 3,3 m.  
Alue kuuluu Salpausselän harjualueeseen. 

Pinta- ja pohjavedet
Suunnittelualue on pohjaveden muodostumisen alueella. 

 Kasvillisuus
Tontilla kaksi, osin huonokuntoista omenapuuta Harjulankadun varressa ja vanhaa piha-
kasvillisuutta. Nykyisen asuinrakennuksen pohjoispuolella on koivuja. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Kaavamuutosalueella asuu 2 asukasta. 

Yhdyskuntarakenne
Suunnittelualueen korttelin kerrostalot ovat pää-
osin 1950-60 luvulla rakennettuja rapattuja, vaa-
leanruskeita, auma- tai harjakattoisia asuinkerros-
taloja. Lounaispuolella on Harjula Setlementin 
keskus ja uudempia punatiilisiä asuinkerrostaloja. 
Itään päin asuinkerrostalot ovat myöhemmin ra-
kennettuja vaaleita betoni tai tiiliasuinkerrostaloja.  

Tontilla oleva asuinrakennus on rakennettu vuonna 1934.

Palvelut
Tontin lähistöllä Möysän alueella on päiväkoti, ala- ja yläkoulu sekä Tiirismaan ja Kannak-
sen lukiot. Aluetta palvelee keskustan sekä itäisen Lahden terveyspalvelut. Möysän ostos-
keskuksessa on lähikauppa viereisessä korttelissa. Harjulankadulle valmistuu myös palve-
luasumisen keskus vuonna 2014. Joutjärvellä on uimaranta, Karjalankadun pohjoispuolella 
Alle 300 m etäisyydellä sijaitsee Töyrypuistossa leikki- ja pelikenttä oleskelualueineen sekä 
ulkoilureittejä mm. Lotilanharjulla ja Mustankallionmäellä. Möysän uimaranta on alle 500 m 
etäisyydellä.

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Tontilla ei ole työpaikkoja. 
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Virkistys
Lähivirkistysalueet (vihreä ympyrä )ovat 200-500 
m etäisyydellä Lotilanharjulla, Möysän uimaran-
nalla ja Karjalankadun pohjoispuolella Mustankal-
lion ja Töyrypuiston puistossa peli- ja leikkikentti-
neen.

Liittyminen tiealueisiin
Kaava-alue ei liity tiealueisiin.

Lähivirkistys (vihreä), polkupyöräreitit (sininen), bussireitit (punainen)

Joukkoliikenne
Alue kuuluu jalankulkuvyöhykkeeseen sekä intensiiviseen joukkoliikennevyöhykkeeseen. 
Kaava-alue ei liity yleisiin tiealueisiin. Pääkokoojaväylä on Karjalankatu, joka haarautuu 
Möysän liikenneympyrässä Ahtialantieksi ja Viipurin valtatieksi.   

Liittymät tonteille
Liittymä tontille on Jaakonkadun kautta. Harjulankadulla on tontin kohdalla liittymäkielto. 
Pysäköintiä varten on rakennettava 18 ap, joka vastaa 1ap/80 kem2. 

Rakennettu kulttuuriympäristö (RKY, MARY, LaRY) ja muinaismuistot
Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti (RKY), maakunnallisesti (MARY), eikä paikalli-
sesti (LaRY) kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi luokiteltuja kohteita, eikä muinaismuistoja. 

Tekninen huolto
Alue on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Alueella on kaukolämpö. 

Erityistoiminnat
Ei ole. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Rataliikenne aiheuttaa Harjulankadun alueelle tärinää. 

 Melu 
Kaavaan ei ole tarvetta lisätä määräystä rakenteellisesta meluntorjunnasta. 

Isp-Paavolankadun ja Karjalankadun  liikennemelumäärät selviävät alla olevista kartoista, 
EU-meluselvitys 2012, Tie-, katu-, raideliikenne ja teollisuus. 

Melutason ohjearvot: 
Ulkona päivällä vanhoilla asuinalueilla on alle 55 dBA (tumma vihreä). 
Sisällä päivällä vanhoilla asuinalueilla on  alle 35 dBA asuinhuone, muut tilat ja keittiö alle 40 dBA.  
Ulkona yöllä melutason ohjearvo vanhoilla asuinalueilla alle 50 dBA (vaalean vihreä). 
Sisällä yöllä ohjearvo on alle 30 dBA, muut tilat ja keittiö yöllä alle 35 dBA. 
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Selvityksen perusteella melutaso jää AK-tontilla päivällä sekä ulkona että sisällä normaalilla 
seinärakenteella alle ohjearvon. Yöllä ulkona ja sisällä melutaso jää alle ohjearvon. Nor-
maali ulkoseinärakenne eristää vähintään 25-30 dBA, jolloin sisällä melutaso jää vähintään 
alle 30 dBA yöllä.

Sosiaalinen ympäristö 
Alue on sosiaalisena ympäristönä turvallinen ja homogeeni-
nen asuinalue palvelujen lähellä. Julkinen liikenne palvelee 
varsin hyvin eri väestöryhmiä.  

Rakennus- tai kulttuurihistorialliset kohteet
Alueella ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaiksi luokiteltuja kohteita.  

Maanomistus
Alue on yksityisessä omistuksessa (valkoinen)  
Vihreä on kaupungin omistuksessa, sininen on kaupungin 
vuokraama alue. 

3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Maakuntakaava 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Päijät-Hämeen maa-
kuntakaavan 11.3.2008. Maakuntakaavassa suunnittelu-
alue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle (C). Alueen ete-
läpuolelta on osoitettu viheryhteystarve (vihreä katkoviiva). 
Alue kuuluu keskustan kehittämisen kohdealueeseen (vaa-
lean punainen viiva). 

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2006.
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Yleiskaava
Lahden oikeusvaikutteinen yleiskaa-
va 2025, on saanut lainvoiman 
11.10.2012 ja kaupunginhallitus 
määräsi 17.9.2012 MRL 201 § nojal-
la yleiskaavan tulemaan voimaan 
muilta osin, kuin mihin valitukset 
kohdistuvat. Yleiskaava on näiltä 
osin oikeusvaikutteinen. Yleiskaa-
vassa suunnittelualue on asuinaluet-
ta A-1 (Paavola, Möysä, Mustankal-
lionmäki).

Ote Lahden yleiskaavasta 2025.

ASUINALUE
Alue varataan pääasiassa asumiselle. Asuinalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota elinympäristöjen viihtyisyyteen. 

Indeksi + alueen nimi: A-1 Paavola, Möysä, Mustankallionmäki 
Alueen nykytilan kuvaus: 

 Alueella on eri vuosikymmeninä rakentuneita pientaloalueita ja kerrostaloalueita. Alueen asunnoista 80% on kerrostaloissa. Alueella on toteutumatonta rakennusoikeut-
ta. Asukkaita on n. 8400. Alueella on julkisia palveluita (päiväkoti, koulu). Alueella on kaupallisia palveluita (päivittäistavarakauppa, Tonttilan lähiön ostoskeskus, vähit-
täiskaupan suuryksikkö). Alueella on arvokkaita luontokohteita (LUMO). Alueella on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennetun ympäristön kohteita (MARY, LaRY). 
Suunnitteluohje:
Arvokkaiden luontokohteiden läheisyyteen suunniteltaessa vaalitaan luonnon monimuotoisuutta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön tai sen 
läheisyyteen kohdistuvat muutokset tulee suunnitella paikan henkeä kunnioittaen. Alueen täydennysrakennusmahdollisuuksia tutkitaan. Lähiöostoskeskukseen saa si-
joittaa 6000 kem2 kaupan tiloja.

Asemakaava

Voimassaoleva asemakaava, muutosalueen raja punaisella. 

Korttelin 522 tonttia 11 koskeva asemakaava, A-493, on hyväksytty 3.7.1986.  

AK Asuinkerrostalojen korttelialue. 
III Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. 
840 Rakennusoikeus kerrosalaneluiömetreinä. 
 Auton säilytyspaikan rakennusala. 
 Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. 
1ap/95m2 Merkintä osoittaa kuinka monta asuinkerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. 

Harjulankadun puolelle on merkitty liittymäkielto. Katualueiden puolelle on merkitty istutettavia alueen osia. 

Kaavamuutostontin käyttötarkoitusmerkintä on AK, asuinkerrostalojen korttelialue. Suurin 
sallittu kerrosluku on III ja rakennusoikeus on 840 kem2. Kaava on laadittu ennen vuotta 
2000 vanhan Rakl:n aikana, joka sallii rakentaa maanpäällisen kellarikerroksen kaavassa 
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sallitun kerrosluvun lisäksi, jolloin rakennusoikeuden määräksi muodostuu 1120 kem2 + au-
ton säilytyspaikan rakennusoikeus 120kem2, yhteensä 1240 kem2. Harjulankadun puolella 
on liittymäkielto. Autopaikkoja on rakennettava 1ap/95 asuinkerrosalaneliömetriä kohti. Ton-
tille voi rakentaa autotallin, jonka suurin sallittu rakennusoikeus on 120 kem2. 
Tontin länsipuolella olevissa Harjulankadun varren tonteilla on voimassa vuoden 1955 
asemakaava.

Kaavahistoriaa
1. Vuoden 1955 asemakaavassa Harjulankadun varteen on kaavoitettu kolme asuinliikeker-

rostaloa (AL). Rakennusalalle sai rakentaa korkeintaan 280m2 suuruisen (tarkoittaa kerrok-
sen alaa), 3 asuinkerrosta käsittävän asuin- ja liikerakennuksen, jonka räystäslistakorkeus 
saa olla kadunpuoleisesta sokkelirajasta laskettuna 10,5 m. Ullakolle saa rakentaa B-
paloluokkaa olevia sauna-, pesutupa-, mankeli-, askartelu- yms. tiloja enintään ½ ullakon 
pinta-alasta. Tämä asemakaavamääräys on edelleen voimassa Harjulankatu 8-12 tonteilla. 

Suunnittelualueen, Jaakonkatu 7:n, tontin rakennusalalle sai rakentaa I-kerroksisen asuin- 
ja liikerakennuksen, jonka ullakon pinta-alasta 3/4 saa sisustaa asuinhuoneeksi. Lisäksi 
tontille sai rakentaa 40 m2:n suuruisen talousrakennuksen. Kaava-alue on liittynyt etelä- ja 
itäpuolen pientaloalueeseen. 

14733/A hyv. 9.9.1955  18286/A hyv. 12.5.1960  A-493 hyv. 7.3.1986 
Tauno Niemioja   Paul G. Roth   Sulo Järvinen 

2. Vuoden 1960 asemakaavassa Jaakonkatu 7:n tontin asemakaava on muutettu yhdenmu-
kaiseksi länsipuolen kerrostalotonttien kanssa. Rakennusalalle sallittiin rakentaa vähintään 
200 m2, enintään 280 m2 (kerroksen ala) suuruinen asuin- ja liikerakennus, jonka kerroslu-
ku on III. Rakennuksen pohjoisosaan maanpinnan tasoon sijoitettuja autotallitiloja ei lueta 
kerrokseksi, jos niiden yhteinen pinta-ala ei ole suurempi kuin puolet rakennusalasta ja alla 
olevaa tilaa ei käytetä. Autotallitilojen korkeus ei saa olla suurempi kuin 230cm. 

Ympäristö, entinen Lounaan kartano, Harjulankadun pohjoispuolella kaavoitettiin tässä yh-
teydessä III kerroksisten julkisten rakennusten tontiksi, jonka tehokkuusluku on e=0,9. Itä-
puoli muutettiin pientaloalueesta asuinliiketalojen alueeksi, joiden kerrosluku vaihteli II-VI. 
Nykyisestä Möysän liikenneympyrästä varattiin kaavassa pääkatuyhteys eteläpuoliselle 
harjulle, jota ei ole toteutettu sellaisenaan.  

3. Voimassa oleva asemakaavassa vuodelta 1986 tontin itäpuolella olevan puistokaistan pai-
kalle on kaavoitettu Jaakonkatu. Rakennusalaa on suurennettu ja tontin pohjoisosaan on li-
sätty 120 kem2:n suuruiselle autotallille rakennusala. Sen ajan asemakaava salli maan-
päällisen kellarikerroksen rakentamisen III asuinkerroksen lisäksi. 

Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys Lahti, Nastola, Kärkölä on tullut Lahden kaupungin osalta voimaan 
1.5.2013.

1 2 3
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Olemassa olevat selvitykset 
- EU-meluselvitys 2012, Tie-, katu-, raideliikenne ja teollisuus 
- Yleiskaavan 2025 selvitysaineisto 

Kaavatyön aikana laaditut selvitykset 
- ei ole tarpeen tehdä 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kiinteistö Oy Jaakonkatu 7:n hakemuksesta.  

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

4.2.1 Aloite 
Asemakaavan muutos on tullut vireille 3.3.2014 kaupungin kaavoituskatsauksen julkaisemi-
sen yhteydessä yksityisestä hakemuksesta. 

4.2.2 Sopimukset 
Asemakaavatyön yhteydessä tehdään maankäyttösopimus yksityisen maanomistajan 
kanssa.

4.2.3 Pohjakartan tarkistaminen 
Alueen pohjakartta tarkistetaan ennen kaavaehdotuksen laatimista. Pohjakartta täyttää 
kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. 

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.3.1 Osalliset 
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhtei-
söt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Osallisia ovat:  
- Alueen maanomistajat 
- Muut vaikutusalueen kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yritykset 
- Kaupungin hallintokunnat 
- Hämeen ELY-keskus / ympäristö 
- Lahden kaupunginmuseo 
- Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt, Lahti Aqua Oy, Lahti Energia Oy/lämpö, Le-

Sähköverkko Oy/siirtoverkko, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Itella Oy, DNA Oy, Te-
liaSonera Oyj, Elisa 

4.3.2 Vireilletulo 
Asemakaavatyön vireille tulosta on ilmoitettu MRL 63 §, 2 mom. mukaisesti 3.3.2014 jul-
kaistussa Lahden kaupungin vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa (kohde 12).  
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavamuutoshankkeen 
kotisivulle 23.4.2014. Alueen naapurikiinteistöille ja maanomistajille on toimitettu postitse 
kaavaluonnos, OAS ja muu valmisteluaineisto. Valmisteluvaiheen kuuleminen pidettiin  
28.4.  – 14.5.2014. Yleisötilaisuus pidettiin 5.5.2014 Harjula-keskuksessa. Paikalla oli 6 
osallista. Kaavatyöhön liittyvää aineistoa on ollut nähtävillä kaavahankkeen kotisivulla inter-
netissä ja kirjastossa. 

Luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä mielipiteen jätti 7 tahoa. Alla on tiivistettynä mieli-
piteiden keskeinen sisältö. Mielipiteet ovat kokonaisuudessaan listatekstin liitteenä. 

Lähiasukkailta on tullut seuraavia mielipiteitä, joiden keskeinen sisältö on tiivistetysti: 
 esitetään tontin muuttamista viheralueeksi etenkin vanhusten, lasten ja alueen nykyasukkai-

den käyttöön, puut tärkeitä 
 uudisrakennus varjostaisi Harjulankatu 12:n asuntoa ja peittäisi näkymiä itään 
 ehdotetaan matalampaa taloa, II krs taloja, puutalon purkamista pidetään hyvänä, toivotaan 

uuden tyyppistä rakentamista 
 vastustetaan kaavamuutosta, perusteina vapaan näkymän peittyminen Harjulankatu 12:n 

asunnosta itään ja viheralueen/vehreyden väheneminen 
 esitetyn uudisrakennuksen tyyliä ja muotoa pidetään ympäristöön sopivana, ehdotetaan, että 

väritys mukailee korttelin viereisiä rakennuksia 
Liekki ry: 

 yhdistys esittää tontin kaavoittamista niin, että se mahdollistaa puutalon säilymisen tontilla, 
perusteluina esitetään rakennuksen kulttuuristoriallista arvoa ja merkitystä osana alueen his-
toriaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. 

Tontin osittamista puistoksi ei ole pidetty perusteltuna, koska kaupunki ei omista maa-
aluetta ja tontti on ollut kaavoitettu asuinkäyttöön jo asemakaavoituksen alkuajoilta lähtien 
ja liittyy olennaisesti viereisiin korttelin tontteihin rakenteeltaan. Puutaloa ei ole merkitty säi-
lytettäväksi huonokuntoisuuden ja sijainnin takia. Puutalo on merkitty rakennusalan ulko-
puolelle jo vuoden 1960 asemakaavasta lähtien ja tontille on osoitettu asuinkerrostalo. Mu-
seo ei ole esittänyt rakennuksen suojelua. 

Mielipiteet on käsitelty kaavaehdotuksen laadinnassa. Kaavamääräyksiä on tarkistettu kat-
tokaltevuuden, korkeuden, värityksen, puuston osalta. 
Kaavaan on liitetty rakentamistapaohje. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
OAS lähetettiin Hämeen Ely:yyn tiedoksi 24.4.2014. Valmisteluvaiheen kuuleminen on suo-
ritettu 28.4. – 14.5.2014, jolloin pyydettiin myös viranomaislausunnot. Lausunnot ovat lista-
tekstin liitteenä.  
Viranomaisilla ei ole ollut huomautettavaa luonnoksesta. Kaavaan on lisätty hulevesien kä-
sittelynmääräys Aquan lausunnon perusteella. 

4.3.5 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 Lahden yleiskaavan 2025 tavoitteissa on asumisen lisääminen olemassa olevan yh-

dyskuntarakennetta täydennysrakentamalla. Asumisen lisäämistä alle 2km:n säteel-
le keskustasta keskustan elinvoiman lisäämiseksi. 

 Joukkoliikenteen toimintaedellytysten lisääminen

 kaupungin tavoitteissa ei ole muodostaa yksityisessä omistuksessa olevalle tontille 
puistoa.
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4.3.6 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 
Osallisten tavoitteet 

 hakija esittää rakennusoikeuden lisäämistä vähäisessä määrin hissillisen asuinker-
rostalon toteuttamista varten.  

 naapuriasukkaat tavoittelevat tontille viheraluetta ja/tai matalampaa rakentamista 
 kaupungin tavoite on lisätä asuntoja keskustan ääreen 

5 KUVAUS 

5.1 ASEMAKAAVAN RAKENNE 

5.1.1 Kokonaisrakenne 

Suunnittelualueen pinta-ala on 1 466 m2.  

Asemakaavaehdotuksessa lisätään tontin rakennusoikeutta 1490 kem2:iin. Kerrosluku ½rIV 
mahdollistaa Harjulankadulle päin III kerroksisen ja Karjalankadun suuntaan IV kerroksisen 
asuinkerrostalon rakentamisen. Autopaikoja tulee toteuttaa tontille 18 kpl, joka on Lahden 
keskustan yleisen autopaikkanormin, 1ap/80kem2, mukainen. Polkupyöräpaikkoja tulee to-
teuttaa 2 paikka/asunto. 

Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tontille voi rakentaa 840 kem2 + maanpäällisen 
kellarikerroksen (jota ei ennen vuotta 2000 laadituissa asemakaavoissa lasketa ker-
rosalaan) ja ullakon sekä 120 kem2 suuruisen autotallirakennuksen. Tällöin rakennus-
oikeuden todellinen lisäys on 200-300 kem2. 

5.1.2 Mitoitus ja aluevaraukset  

Asuintalojen korttelialue (AK)  
Pinta-ala  1 466 m2      
Kerrosluku  ½rIV                                                                  
Rakennusoikeus  1 490 k-m2   
Tehokkuudeksi tulee   e=1,0                                              
Autopaikkoja  18 ap  
Polkupyöräpaikkoja polkupyöräpaikkoja 2 kpl/asunto 
Asuntoja  n. 18 kpl, laskettuna 1as/80kem2 
Asukkaita n. 35, laskettuna 1,9 asukasta/asunto 

5.1.3 Palvelut 
Kortteli tukeutuu Möysän ja keskustan palveluihin. vrt kohta 3.1.3 

5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Lähtökohta-aineiston tavoitteiden toteutuminen 
 eheyttää yhdyskuntarakennetta ympäristön yhdyskuntarakenteeseen sopivalla ta-

valla

5.3 KAAVAN VAIKUTUKSET 
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5.3.1 Vaikutus rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 
 täydentää asuinalueen yhdyskuntarakenteeseen, lisää palveluiden ja joukkoliiken-

teen asukaspohjaa 

 Asemakaavassa on määräyksiä hulevesien käsittelystä, mahdollisen tärinän ottami-
sesta huomioon 

Vaikutukset kaupunkikuvaan 
 eheyttää korttelin rakennetta ympäristöön sopivalla tavalla 
 kaavamääräyksissä on korttelin muuhun rakennuskantaan sopeuttavia määräyksiä 

mm. värityksen ja kattomuodon suhteen  

Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön 
 ei merkittävää vaikutusta 

Vaikutukset liikenteeseen 
 ei ole merkittävää vaikutusta liikenteeseen

5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Vaikutukset maisemaan 

 ei merkittävää vaikutusta 
Vaikutukset pohjaveteen 

 on pohjaveden muodostumisen alueella, kaavassa on määräys hulevesien käsitte-
lystä

5.3.3 Muut vaikutukset 
Vaikutukset väestörakenteeseen ja elinoloihin 

 lisää asukaspohjaa n. 35 asukkaalla 
Sosiaaliset vaikutukset 

 lisää palvelujen käyttäjiä, tukee joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä 
 tuo uutta elinvoimaa alueelle 

Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen 
 hyödyntää olemassa olevaa katu-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostoa 

Vaikutukset yritystoimintaan  
 ei merkittävää vaikutusta, mutta tukee Möysän asukaspohjaa palveluiden käyttäjinä 

5.4 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 

Tavarajunaliikenne aiheuttaa tärinää Harjulankadun alueelle. Mahdollinen tärinä tulee sel-
vittää ennen rakennusluvan myöntämistä ja ottaa tarvittaessa rakenteissa huomioon.

5.5 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

Kaavassa on määräyksiä mm. hulevesien käsittelystä, tärinästä, julkisivu- ja kattomääräyk-
siä, räystään ja vesikaton leikkauskohdan ylimmästä korosta, istutuksista, polkupyörille va-
ratuista paikoista. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 

Havainnollistava aineisto 1:500 ja rakentamistapaohje. 

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 

Asemakaava on toteutettavissa, kun se on saanut lainvoiman. 

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA 

Toteutuksen seuranta tapahtuu rakennusvalvonnan rakennuslupamenettelyn kautta. 
Mahdollinen tärinä tulee selvittää ennen rakennusluvan myöntämistä ja ottaa tarvittaessa 
rakenteissa huomioon. 
Hulevesisuunnitelma tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella ennen rakennuslu-
van myöntämistä.

7 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS  

Lahdessa 27.5.2014 

     
Kaavoitusarkkitehti   Marja Mustakallio 

8 SEURANTALOMAKE 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 398 Lahti Täyttämispvm 27.05.2014

Kaavan nimi
ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: MÖYSÄN (16.) KAUPUNGINOSAN
KORTTELIN 533 TONTTIA 11.

Hyväksymispvm Ehdotuspvm 27.05.2014

Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm

Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 398A2617

Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,1466 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen pinta-

ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,1466

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset
Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala

[%]

Kerrosala [k-

m²]

Tehokkuus

[e]

Pinta-alan muut.

[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-]

Yhteensä 0,1466 100,0 1490 1,02 0,0000 530

A yhteensä 0,1466 100,0 1490 1,02 0,0000 530

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä

R yhteensä

L yhteensä

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä

Maanalaiset

tilat

Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala

[%]

Kerrosala [k-

m²]

Pinta-alan muut.

[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala

[%]

Kerrosala [k-

m²]

Tehokkuus

[e]

Pinta-alan muut.

[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-]

Yhteensä 0,1466 100,0 1490 1,02 0,0000 530

A yhteensä 0,1466 100,0 1490 1,02 0,0000 530

AK 0,1466 100,0 1490 1,02 0,0000 530

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä

R yhteensä

L yhteensä

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä
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A-2617 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

3 3 m KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

4 KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

5 OSA-ALUEEN RAJA.

6 OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA.

7 TONTIN RAJA.

8 KAUPUNGINOSAN NUMERO.

9 KAUPUNGINOSAN NIMI.

10 KORTTELIN NUMERO.

11 TONTIN NUMERO.

12 RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ.

13 ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN
SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.

14 MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON EDESSÄ OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN
RAKENNUKSEN ENSIMMÄISESSÄ, RINTEESEEN SIJOITTUVASSA KERROKSESSA SAA
KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKSI TILAKSI.

15 RAKENNUKSEEN EI SAA TEHDÄ ULLAKKOA.

16 KATTON KALTEVUUS ON VÄLILLÄ 1:2,6 -3,5.

17 MAANPINNAN LIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA.

18 RAKENNUKSEN ENSIMMÄISEN ASUNTOKERROKSEN LATTIATASON KORKEUSASEMA.
KADUNPUOLEISEEN ENSIMMÄISEEN KERROKSEEN SIJOITETTAVIEN ASUNTOJEN LATTIAN
TULEE OLLA VÄHINTÄÄN 0,6m VIEREISEN KADUN PINNAN YLÄPUOLELLA.

19 RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNAN JA VESIKATON LEIKKAUSKOHDAN YLIN KORKEUSASEMA.

20 RAKENNUSALA.

21 RAKENNUKSEN HARJANSUUNTAA OSOITTAVA VIIVA.

22 RAKENNUKSEN SUUNNITTELUSSA TULEE OTTAA HUOMIOON MAHDOLLINEN TÄRINÄ.

23 OHJEELLINEN LEIKKI- JA OLESKELUALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA. LEIKKI- JA
OLESKELUALUEILLE TULEE OLLA SUORA SISÄÄNKÄYNTI RAKENNUKSEN
PORRASHUONEESTA.

24 ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

25 ISTUTETTAVA ALUEEN OSA. ALUEELLE ON ISTUTETTAVA PUITA JA PENSAITA RYHMINÄ.

26 LIIKENNE- JA PIHA-ALUEIDEN HULEVEDET OHJATAAN SUORAAN HULEVESIVIEMÄRIIN.
PUHTAIDEN (KATTO- JA PERUSVEDET) HULEVESIEN KÄSITTELYSSÄ TULEE NOUDATTAA
YLEISIÄ SUOSITUKSIA HULEVESIEN IMEYTTÄMISESTÄ JA VASTA SEN JÄLKEEN JOHTAA
HULEVESIVIEMÄRIIN. PIHOILLA TULEE SUOSIA VETTÄ LÄPÄISEVIÄ MATERIAALEJA. ENNEN
RAKENNUSLUVAN MYÖNTÄMISTÄ TONTIN HULEVESISUUNNITELMA TULEE HYVÄKSYTTÄÄ



2(2)
RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLA.

27 ISTUTETTAVA PUU TAI RYHMÄ.

28 PYSÄKÖIMISPAIKKA.

29 KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ AJONEUVOLIITTYMÄÄ.

30 MERKINTÄ OSOITTAA, KUINKA MONTA AUTOPAIKKAA TONTILLE ON RAKENNETTAVA.

31 MERKINTÄ OSOITTAA, KUINKA MONTA POLKUPYÖRÄPAIKKAA ON RAKENNETTAVA ASUNTOA
KOHTI.

32 SÄILYTETTÄVÄ PUU. HUONOKUNTOINEN PUU ON KORVATTAVA UUDELLA SAMANLAISELLA.
PAIKKA OHJEELLINEN.

33 RAKENNUKSEN JULKISIVUJEN TULEE OLLA RAPATTUJA JA VÄRILTÄÄN VAALEITA.
VÄRITYKSEN TULEE MUODOSTAA KOKONAISUUS SAMAN KORTTELIN HARJULANKADUN
PUOLEISTEN RAKENNUSTEN KANSSA. ULOSVEDETYT PARVEKKEET SAAVAT YLITTÄÄ
RAKENNUSALAN RAJAN 2 METRILLÄ.
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Ty 4209  

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2617 
(Jaakonkatu 7, Möysä) 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukainen 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

ALOITE/HAKIJA 
Asemakaavan muutos laaditaan yksityisen maanomistajan, Kiinteistö Oy Jaakonkatu 7:n aloittees-
ta.

SUUNNITTELUALUE 
Asemakaavamuutos koskee Lahden kaupungin Möysän (16.) kaupunginosan korttelin 533 tonttia 
11 Jaakonkadun ja Harjulankadun kulmauksessa.

Suunnittelualueen sijainti. 

TAVOITE JA STRATEGIA 
Tavoitteena on lisätä tontin asuinkerrostalorakentamisen rakennusoikeutta. 

Kaupungin strategian mukaisesti kaavalla kehitetään tiivistä, kestävän kehityksen mukaista 
yhdyskuntarakennetta palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyydessä. 

Lahden Kaupunginvaltuusto19.01.2015 § 6 LIITE 3
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LÄHTÖTIEDOT 

Sijainti
Kaavamuutosalue sijaitsee Möysän kaupunginosassa, n. 1,5 km päässä kauppatorista itään. Alue 
rajautuu idässä Jaakonkatuun, etelässä Harjulankatuun, lännessä ja pohjoisessa naapuriasuintont-
teihin. Tontin pinta-ala on 1466 m2. 

Maanomistus.  
Yksityisomistuksessa olevat alueet valkoisella, kaupungin alueet vihreällä. 

Maanomistus 
Kaavamuutostontti on yksityisomistuksessa. Katualue on Lahden kaupungin omistuksessa. 

Kaavatilanne 

Maakuntakaava 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Päijät-Hämeen maakuntakaavan 11.3.2008. Maakuntakaavas-
sa suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle (C). Alueen eteläpuolelta on osoitettu 
viheryhteystarve (vihreä katkoviiva). Alue kuuluu keskustan kehittämisen kohdealueeseen (vaalean 
punainen viiva). 

Ote maakuntakaavasta.

Ote Lahden yleiskaavasta 2025.
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Yleiskaava
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.5.2012 Lahden yleiskaavan 2025, ja kaupunginhallitus 
määräsi 17.9.2012 MRL 201 § nojalla yleiskaavan tulemaan voimaan muilta osin, kuin mihin 
valitukset kohdistuvat. Yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Yleiskaavassa suunnittelualue on 
asuinaluetta A-1 (Paavola, Möysä, Mustankallionmäki). 

Asemakaava

Voimassaoleva asemakaava, muutosalueen raja punaisella. 

Korttelin 522 tonttia 11 koskeva asemakaava, A-493, on hyväksytty 3.7.1986.  

Kaavamuutostontin käyttötarkoitusmerkintä on AK, asuinkerrostalojen korttelialue. Suurin sallittu 
kerrosluku on III ja rakennusoikeus on 840 kem2. Kaava on laadittu ennen vuotta 2000 vanhan 
Rakl:n aikana, joka sallii rakentaa maanpäällisen kellarikerroksen kaavassa sallitun kerrosluvun 
lisäksi, jolloin rakennusoikeuden määräksi muodostuu 1120 kem2 + auton säilytyspaikan raken-
nusoikeus 120kem2, yhteensä 1240 kem2. Harjulankadun puolella on liittymäkielto. Autopaikkoja 
on rakennettava 1ap/95 asuinkerrosalaneliömetriä kohti. Tontille voi rakentaa autotallin, jonka 
suurin sallittu rakennusoikeus on 120 kem2. 

Tontin länsipuolella olevissa Harjulankadun varren tonteilla on voimassa vuoden 1955 asemakaa-
va. 

Kaavahistoriaa

14733/A hyv. 9.9.1955   18286/A hyv. 12.5.1960   A-493 hyv. 7.3.1986 
Tauno Niemioja    Paul G. Roth    Sulo Järvinen 

1. Vuoden 1955 asemakaavassa Harjulankadun varteen on kaavoitettu kolme asuinliikekerrostaloa (AL). Raken-
nusalalle sai rakentaa korkeintaan 280m2 suuruisen (tarkoittaa kerroksen alaa), 3 asuinkerrosta käsittä-
vänasuin- ja liikerakennuksen, jonka räystäslistakorkeus saa olla kadunpuoleisesta sokkelirajasta laskettuna 
10,5 m. Ullakolle saa rakentaa B-paloluokkaa olevia sauna-, pesutupa-, mankeli-, askartelu- yms. tiloja enintään 

1 2 3
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½ ullakon pinta-alasta. Tämä asemakaavamääräys on edelleen voimassa Harjulankatu 8-12 tonteilla. 

Suunnittelualueen, Jaakonkatu 7:n,  tontin rakennusalalle sai rakentaa I-kerroksisen asuin- ja liikerakennuksen, 
jonka ullakon pinta-alasta 3/4 saa sisustaa asuinhuoneeksi. Lisäksi tontille sai rakentaa 40 m2:n suuruisen talo-
usrakennuksen. Kaava-alue on liittynyt etelä- ja itäpuolen pientaloalueeseen. 

2. Vuoden 1960 asemakaavassa Jaakonkatu 7:n tontin asemakaava on muutettu yhdenmukaiseksi länsipuolen 
kerrostalotonttien kanssa. Rakennusalalle sallittiin rakentaa vähintään 200 m2, enintään 280 m2 (kerroksen ala) 
suuruinen asuin- ja liikerakennus, jonka kerrosluku on III. Rakennuksen pohjoisosaan maanpinnan tasoon sijoi-
tettuja autotallitiloja ei lueta kerrokseksi, jos niiden yhteinen pinta-ala ei ole suurempi kuin puolet rakennusalasta 
ja alla olevaa tilaa ei käytetä. Autotallitilojen korkeus ei saa olla suurempi kuin 230cm. 

Ympäristö, Harjulankadun pohjoispuolella kaavoitettiin tässä yhteydessä III kerroksisten julkisten rakennusten 
tontiksi, jonka tehokkuusluku on e=0,9. Itäpuoli muutettiin pientaloalueesta asuinliiketalojen alueeksi, joiden ker-
rosluku vaihteli II-VI. Nykyisestä Möysän liikenneympyrästä varattiin kaavassa pääkatuyhteys eteläpuoliselle 
harjulle, jota ei ole toteutettu sellaisenaan. 

3. Voimassa oleva asemakaavassa vuodelta 1986 tontin itäpuolella olevasta puistokaistan paikalle on kaavoitettu 
Jaakonkatu. Rakennusalaa on suurennettu ja tontin pohjoisosaan on lisätty 120 kem2:n suuruiselle autotallille 
rakennusala. Sen ajan asemakaava salli maanpäällisen kellarikerroksen rakentamisen III asuinkerroksen lisäk-
si.

Muut suunnitelmat ja päätökset 
Suunnittelualue sijoittuu Lahden kaupunkiseudun rakennemallissa 2040 asuinalueeksi, joka 
sijaitsee tiivistettävällä alueella. 

Selvitykset (MRA 25 §) 
Olemassa olevat selvitykset 

 Yleiskaavan 2025 selvitysaineisto 
 EU-meluselvitys, Promethor Oy 2012 
 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009, voimassa 1.1.2010 

alkaen (korvaa v. 1993 inventoinnin). 
 MARY-maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt, Päijät-Hämeen maakunnallinen 

inventointi 2005 
 Selvitys Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista, 2000. Lahden kaupunginmu-

seo
 Selvitys Lahden sodanjälkeisestä rakennusperinnöstä, 2012. Lahden kaupunginmuseo 
 Muinaismuistojen osalta tukeudutaan Museoviraston selvityksiin. 

Laadittavat selvitykset 
Muita selvityksiä ei ole tarpeen tehdä. 

Nykytilanteen kuvaus 
Maaperä ja rakennettavuus 
Suunnittelualueen maasto laskee Harjulankadulta n. +120.5 pohjoiseen naapuritontin rajalle  
+117.2 noin 3,3 m.  

Alue kuuluu Salpausselän harjualueeseen. 

Pohjavesi ja pintavedet 
Suunnittelualue on pohjavesialueella.  

Kasvillisuus
Tontilla kaksi osin huonokuntoista omenapuuta Harjulankadun varressa. Nykyisen asuinrakennuk-
sen pohjoispuolella on koivuja. 

Väestö
Kaavamuutosalueella asuu 2 asukasta. 

Asuminen, palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta, virkistys 
Suunnittelualueella on yksi 6-asuntoinen asuinrakennus, joka on rakennettu vuonna 1934 (n. 300 
kem2). Tontilla on jäljellä myös puretun rakennuksen sokkelikehikko. Asuinrakennus on lähes 
katualueen rajassa kiinni. Sijainti on ongelmallinen viereisen kadun korkeusaseman ja hulevesien 
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valumisen takia, koska rakennus jää monttuun katualueen viereen. 

Tontin lähistöllä Möysän alueella on päiväkoti, ala- ja 
yläkoulu sekä Tiirismaan ja Kannaksen lukiot. Aluetta 
palvelee keskustan sekä itäisen Lahden terveyspalve-
lut. Möysän ostoskeskuksessa on lähikauppa 
viereisessä korttelissa. Harjulankadulle valmistuu 
myös palveluasumisen keskus vuonna 2014. Joutjär-
vellä on uimaranta, Karjalankadun pohjoispuolella 
Töyrypuistossa leikki- ja pelikenttä oleskelualueineen 
sekä ulkoilureittejä mm. Lotilanharjulla ja Mustankal-
lionmäellä. 

Yhdyskuntarakenne, taajamakuva, rakennettu ympäristö 
Suunnittelualueen korttelin kerrostalot on pääosin 1950-luvulla rakennettuja rapattuja, vaaleahkoja, 
auma- tai harjakattoisia asuinkerrostaloja. Pohjoispuolella on Harjula Setlementin keskus ja 
uudempia punatiilisiä asuinkerrostaloja. Itään päin asuinkerrostaloissa on myöhemmin rakennettu-
ja vaaleita betoni tai tiiliasuinkerrostaloja.  

Liikenne
Alue kuuluu jalankulkuvyöhyk-
keeseen sekä intensiiviseen 
joukkoliikennevyöhykkeeseen. 

Kaava-alue ei liity yleisiin 
tiealueisiin. Pääkokoojaväylä 
on Karjalankatu, joka haarau-
tuu Möysän liikenneympyrässä 
Ahtialantieksi ja Viipurin 
valtatieksi.   

Yhdyskuntatekniset verkostot 
Alueella on olemassa oleva kunnallistekniikka ja sähkö-, vesi-, viemäri- 
ja kaukolämpöverkosto. 

Erityistoiminnat 
Alueella ei ole erityistoimintojen alueita. 

Ympäristön suojelu ja ympäristöhäiriöt  
Karjalankadun liikenne aiheuttaa jonkin verran liikennemelua, mutta melutasot jäävät alle ohjearvo-
jan.

Melutason ohjearvo ulkona vanhoilla asuinalueilla päivällä on alle 55 dBA. (tumma vihreä) 
Melutason ohjearvo sisällä päivällä on  alle 35 dBA asuinhuone, muut tilat ja keittiö alle 40 dBA.  

Melutason ohjearvo ulkona vanhoilla asuinalueilla yöllä on alle 50 dBA (vaalea vihreä). Sisällä 
ohjearvo on alle 30 dBA, muut tilat ja keittiö yöllä alle 35 dBA. 

Normaali ulkoseinärakenne eristää vähintään 25-30 dBA. 

Päivä Yö
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Alueella on vähäisesti raideliikenteen aiheuttamaa tärinää.  
Alueella ei ole suojeltavia ympäristökohteita. 

Sosiaalinen ympäristö  
Alue on sosiaalisena ympäristönä hyvin turvallinen ja homogeeninen asuinalue palvelujen lähellä. 
Julkinen liikenne palvelee varsin hyvin eri väestöryhmiä.  

Kulttuurihistorialliset kohteet 
Alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita.  

Suojelukohteet, muinaismuistot 
Alueella ei ole Suunnittelualueella ei ole RKY (Valtakunnallisia), MARY (maakunnallisia) eikä 
(paikallisia) Lary rakennushistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita tai muinaismuistoja. 

Suunnittelua rajoittavat tekijät 
Suunnittelua erityisesti rajoittavia tekijöitä ei ole.  

VAIHTOEHDOT 
Kaavaluonnosvaiheessa laaditaan yksi vaihtoehto.  

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Osallisia ovat: 
 Alueen maanomistajat 
 Muut vaikutusalueen kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yritykset 
 Teknisen ja ympäristötoimialan yhteistyötahot 
 Hämeen ELY-keskus / alueidenkäyttö 
 Päijät-Hämeen Pelastuslaitos 
 Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 
 Itella Oyj, DNA Oy, TeliaSonera Oyj, Elisa 

Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan internetissä 
www.lahti.fi/kaavoitus  > Kaavoituskohteet > Möysä, Jaakonkatu 7, sekä ehdotusvaiheen ajan 
kirjastossa. Sitä täydennetään tarvittaessa. 
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Viranomaisyhteistyö järjestetään erikseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan 
Hämeen ELY-keskukselle tiedoksi. Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen välinen viranomais-
neuvottelu (MRL 66 §) pidetään tarvittaessa. Kaavan luonnosvaiheen valmistelumateriaalista sekä 
kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisilta tarvittavat lausunnot.

KAAVOITUKSEN ETENEMINEN kaavoitusesite http://www.lahti.fi/kaavoitus

VAIHE TIEDOTTAMINEN MITEN VOI VAIKUTTAA

VIREILLE TULO 
Anomus/Hakemus 

Vireille tulosta on ilmoitettu kaupungin 
vuoden 2014 kaavoituskatsauksesta 
tiedottamisen yhteydessä. 

LUONNOSVAIHE 
OAS
Kaavaluonnos 

Yleisötilaisuus 

OAS asetetaan nähtäville kaavan 
kotisivuille Internetiin. 
www.lahti.fi/kaavoitus

Naapuritonttien omistajille tiedotetaan 
kirjeitse kaavan valmisteluvaiheen 
kuulemisesta.  
Heille lähetetään osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS),  
kaavaluonnos ja muu valmisteluaineis-
to.
Aineisto laitetaan nähtäville kirjastoon.  

Tiedotetaan Uusi Lahti -lehdessä ja 
kirjeitse. 

EHDOTUSVAIHE 
Kaavaehdotus  

asetetaan julkisesti 
nähtäville MRL 65 §:n 
mukaisesti 30 vuorokau-
deksi, jona aikana 
kuntalaisilla ja osallisilla on 
mahdollisuus esittää 
mielipiteensä kaavasta 
(muistutus).  

Nähtävillä olosta kuulutetaan 
kaupungin ilmoitustaululla toimialan 
asiakaspalvelupisteessä ja kaupun-
ginkansliassa sekä Uusi Lahti -
lehdessä sekä muussa kunnassa 
asuville maanomistajille tavallisella 
kirjeellä. 

Asemakaavaehdotus, kaavaselostus 
ja muu aineisto on nähtävänä teknisen 
ja ympäristötoimialan palvelupistees-
sä, maankäytön toimistossa, 
pääkirjastossa ja kaavahankkeen 
kotisivulla Internetissä. 
www.lahti.fi/kaavoitus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Tekninen lautakunta 

Muistutuksen tekeminen: 
Osalliset voivat tehdä muistutuk-
sen ehdotuksesta kirjallisesti 
nähtävänä olon aikana tekniselle
lautakunnalle ja toimittaa Teknisen 
ja ympäristötoimialan asiakaspal-
veluun tai sähköisesti 
diaari.teky@lahti.fi.
Niille muistutuksen tehneille, jotka 
ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja 
osoitteensa ilmoittaneet, annetaan 
kunnan perusteltu kannanotto 
mielipiteeseen.
Lausunnot: 
Lausuntoja pyydetään viranomai-
silta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. 

Mielipiteen esittäminen: 
Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta voi antaa palautetta 
sähköpostilla kaavan laatijalle.

Osalliset voivat esittää mielipiteen-
sä valmisteluaineistosta ja 
luonnoksesta kirjallisesti nähtävä-
nä olon aikana kaavan laatijalle 
etunimi.sukunimi@lahti.fi tai 
Lahden teknisen ja ympäristötoi-
mialan kirjaamoon. 

Lausunnot: 
Lausuntoja pyydetään viranomai-
silta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. 
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HYVÄKSYMISVAIHE Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan 
kaupungin ilmoitustaululla ja 
Internetissä sekä ilmoitetaan 
viipymättä kaavan hyväksymistä 
koskeva päätös muistutuksen tekijöille 
sekä kuntalaisille, jotka kaavan 
nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti 
pyytäneet ja ilmoittaneet osoitteensa. 

KAAVAN  

KAAVAN LAATIMISEN AIKATAULU  

vuosi 2014       

huhtikuu toukokuu kesä elokuu syyskuu lokakuu marras-
kuu

Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Tavoitteellinen aikataulu on (mikäli 
asemakaavanmuutoksesta ei jätetä muistutuksia tai valiteta) on esitetty yllä. 

KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (MRA 1§)  
MRL 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa 
on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan 
lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitysten perusteella 
on voitava arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. 

Asemakaavan vaikutukset arvioidaan lähtötietojen pohjalta asiantuntijatyönä. Vaikutusarvioinnissa 
hyödynnetään myös osallisten mielipiteitä ja kommentteja. Vaikutusarviointi esitetään kaavaselos-
tuksessa. Arvioitavat vaikutukset ovat:  

1. ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön  
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen  
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

Liikenteelliset vaikutukset selvitetään yhteistyössä kunnallistekniikan kanssa, jolloin tutkitaan mm. 
liikenneturvallisuus, liikennemäärien lisääntyminen, vaikutukset katuverkkoon, joukkoliikenteeseen, 
kevyeen liikenteeseen, pyöräteiden jatkuvuuteen ym. Liikenteelliset vaikutukset selostetaan 
kaavaselostuksessa.  

Kaava lainvoimaiseksi

 valmisteluvai-
heen kuulemi-
nen, asema-
kaavaluonnos 

 arvioitu tekni-
sen lautakun-
nan käsittely, 
asemakaava-
ehdotus 

 virallinen 
nähtävil-
läolo 30 
vrk (MRA 
27§, 32§)

 arvioitu 
kaupungin-
hallituksen
+ kaupun-
gin-
valtuuston
käsittely 

 alustavat luon-
nokset 

 selvitykset 

Valitus:
Osallisilla on mahdollisuus valittaa 
kaupunginvaltuuston tai telan 
päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen valitusaikana, joka on 30 
vrk päätöksenteosta. Hämeenlinnan 
HAO:n päätöksestä on mahdollisuus 
valittaa edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen (KHO).



OAS  A-2617 / D/3782/10.02.03.00.04/2013 9(9) 

Lahden tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö  MM/RK 
Vesijärvenkatu 11 C, PL 126, 15141 LAHTI 

SOPIMUKSET 
Asemakaavamuutos vaatii maankäyttösopimuksen yksityisen maanomistajan kanssa. 

ASEMAKAAVAN LAATIJA 
Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö 
Kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio 
PL 126
15141 Lahti 
 (käyntiosoite: Vesijärvenkatu 11 C, 2. kerros) 
gsm: 050 387 8708 
sähköposti: etunimi.sukunimi@lahti.fi

Päiväys ja allekirjoitus 
Lahdessa 17.4.2014 

Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti 

päivitetty 14.5.2014  tarkistettu tavoite s. 1, asemakaavan teksti, kaavahistoriaa s. 3-4., nykytilanteen kuvaus/asuminen s. 4-5
päiv 27.5.2014  tärinä s. 6  
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Mustakallio Marja

Lähettäjä: Samu Suominen [sp.suominen@gmail.com]
Lähetetty: 14. toukokuuta 2014 8:40
Vastaanottaja: Mustakallio Marja
Aihe: Kaavaluonnos Jaakonkatu 7, 15150 Lahti

Hei,

Näin luonnosvaiheen viimemetreillä haluaisin jättää myös oman mielipiteeni koskien 
kaavamuutosta/luonnosta. 

Itse olen tehnyt viereisestä Harjulankatu 12 ylimmänkerroksen huoneistosta osakekaupan viime syksynä. 
Kaupanteossa ratkaisevaa oli juurikin naapuritontin kaava, eli vapaa näkymä huoneistosta yli 
naapurikiinteistöjen. Itse koen todella ongelmallisena suunnitteilla olevan rakennuksen korkeuden, joka 
aiheuttaisi näkyvyyden menettämisen ja osaltaan myös huoneiston viihtyvyyden heikkenemisen. Koen sen 
merkittävänä huoneiston arvonalenemisena. 

Pidän myös viehättävänä vanhaa rakennuskantaa, jota tulisikin mielestäni ennemmin kunnioittaa kuin 
purkaa pois uuden tieltä. Jaakonkatu 7 puistomainen (vaikkakin melko hoitamaton) piha-alue luo myös 
omaa vehreyden tuntua kaupunkiasumiseen. 

Itseäni kiinnostaisi myös tietää, milloin kaavamuutos on tullut vireille/suunnitteille yksityishenkilön 
aloitteesta? Naapuritontin tilaa Marraskuussa kaupanteonyhteydessä kysyttäessä, vakuuteltiin ettei 
tilanteeseen ole tulossa muutosta. 

Edellä esitettyjen asioiden pohjalta, vastustan kaavamuutosta. 

ystävällisin terveisin 
Samu Suominen 
Harjulankatu 12 A 15 
15150 Lahti 

--
Samu Suominen 
044-350 3344 
sp.suominen@gmail.com
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Lahden tekninen ja ympäristötoimiala  MM/RK
Maankäyttö 
Vesijärvenkatu 11 C, PL 126, 15141 LAHTI 

Tekninen ja ympäristötoimiala 
Maankäyttö         TO  4230

RAKENTAMISTAPAOHJE       (Jaakonkatu 7, A-2617) 
Möysä (16.) kaupunginosa, kortteli 533, 
tontti 11

Laatimispäivämäärä:    27.5.2013 
Viimeinen päivitys:       

Kuva 1: Ote asemakaavasta ja havainnekuva. Havainnekuva-aineisto on kaavan liitteenä. Karttaan on rajattu 
tontit, joita tämä rakennustapaohje koskee.

Kuva 2. Tontin liittyminen ympäristöön. 

1. OHJEEN TARKOITUS 
Asemakaavan lisäksi rakentamista säätelee kaupungin rakennusjärjestys. Rakentamistapaohjeet täydentä-
vät asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Rakentamistapaohjeen tarkoitus on myös  
havainnollistaa kaavamerkintöjä. Asemakaavamerkinnät ja määräykset ovat sitovia (määräys). Ohjeet ovat 
rakentajaa ja tontin haltijaa sitovia (ohje). Suositukset eivät ole sitovia, mutta niillä halutaan kertoa suositel-
tavasta rakentamistavasta (suositus).  

Sitovuusjärjestys: 
1. Asemakaava, asemakaavamerkinnät ja  

–määräykset 
2. Rakennusjärjestys 
3. Rakentamistapaohje 
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YMPÄRISTÖ 
Harjulankadun varrella samassa korttelissa on 1950-luvulla rakennettuja asuinkerrostaloja, III+ rinteeseen 
sijoittuva kellarikerros. Rakennuksissa on konesaumattu peltikatto. Kattomuoto on ns. leikattu aumakatto, 
joka on väritykseltään vihreä. Julkisivut ovat rapattuja, väritykseltään yhtenäisiä, vaalean harmahtavan rus-
keita. Pihoilla on istutuksia ja puita. 

RAKENNUKSET 
½rIV kerroksisia asuinkerrostaloja, jotka käsittävät kolme asuinkerrosta. Alimmassa rinteeseen sijoittuvassa 
kerroksessa/kellarissa on aputilat ja 5-6 autotallia. 

Rakennuksien tulee olla yleisilmeeltään moderneja, mutta sopeutettuja yleishahmoltaan, yleismateriaaliltaan 
ja väritykseltään saman korttelin Harjulankadun puoleisiin asuinkerrostaloihin. Väritys voi vaihdella, mutta 
rakennusten  tulee muodostaa harmoninen kokonaisuus. 

Tontin käyttötarkoitus. 
AK Asuinkerrostalojen korttelialue. (määräys)

Rakennusoikeus 
1490  Tontille saa rakentaa enintään 1490 kem2 suuruisen asuinkerrostalon.(määräys) 

Kerrosluku
½rIV Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen en-

simmäisessä, rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi 
tilaksi. (määräys). 

Kerroslukumerkintä sallii kerroksiltaan samansuuruisen talon rakentamisen kuin naapuritontilla. 
Harjulankadun varren viereisten AL-tonttien kerroslukumerkintä III on vuodelta 1955. Rakennusten julkisivu 
saa kaavan mukaan olla kadunpuolella sokkelirajasta laskettuna 10.5 m korkea.. Vanha kaava on mahdollis-
tanut lisäksi rinteeseen sijoittuvan kerroksen rakentamisen asuinkerrosten lisäksi ilman kerrosmerkintää. 

Julkisivun korkeutta rajoittava asemakaavamääräys 
Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema. (määräys) 

Määräyksellä halutaan sovittaa uudisrakennus viereisiin länsipuolen kerrostaloihin.  

Rakennuksen porrastaminen rinnetontilla, tontin muotoilu 

Rakennuksen ensimmäisen asuinkerroksen lattiatason korkeusasema. Kadunpuoleiseen 
ensimmäiseen kerrokseen sijoitettavien asuntojen lattian tulee olla vähintään 0,6 m vie-
reisen kadun pinnan yläpuolella. (määräys) 

Määräyksellä halutaan edesauttaa sitä, ettei kadulta näe suoraan asuntoon sisään. 

Rakennukset on sovitettava maastoon. Välttämättömät täytöt tulee muotoilla niin, että niitä on helppo hoitaa 
ja ne liittyvät luontevasti katuun, ympäristöön ja naapuritontteihin. Maanpinnan tulee kallistua rakennuksesta 
poispäin.
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Kattomuoto ja väri 
Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. (määräys) 

Rakennuksen ei saa tehdä ullakkoa. (määräys) 

Katon kaltevuus on välillä 1:2,6- 1:3,5. (määräys) 

Kattomuoto: leikattu aumakatto. (ohje) 
Kattomateriaali: konesaumattu sileä pelti. (ohje). 
Kattoväri:  vihreä (ohje) 

Julkisivun materiaali ja väri 
Rakennuksen julkisivujen tulee olla rapattuja ja väriltään vaaleita. Värityksen tulee 
muodostaa kokonaisuus saman korttelin Harjulankadun puoleisten rakennusten kanssa. 
Ulosvedetyt parvekkeet saavat ylittää rakennusalan rajan 2 metrillä. (määräys).  

Julkisivumateriaaleissa, värityksessä ja detaljeissa tulee ottaa huomioon ympäristö ja muodostaa viihtyisää 
ja sopusuhtaista asuinympäristöä. Väritys voi vaihdella, mutta rakennusten tulee muodostaa harmoninen 
kokonaisuus. Väritys vaalea, ei valkoinen. (ohje). 

TONTIN RAKENTAMINEN, PIHAJÄRJESTELYT 

Tonteilla oleva puusto ja kasvillisuus 
  Istutettava alueen osa (määräys) 

Tonttien etuosa katualueen puolella tulee istuttaa, istutusmääräys, paitsi sisäänkäynnin, tonttiliittymän ja 
auton säilytyspaikan vaatimilta osin. Niille tontin sivuille, joilla on asemakaavakartassa hakaviivamerkintä, ei 
saa osoittaa liittymää.  

Istutettava alueen osa. Alueelle on istutettava puita ja pensaita ryhminä. (määräys) 

 Istutettava puu tai ryhmä. (määräys) 

Säilytettävä puu. Huonokuntoinen puu on korvattava uudella samanlaisella. Paikka oh-
jeellinen. (määräys) 

Tonteille suositellaan istutettavaksi alueen vanhan asuinympäristön (Lounaan kartanon ympäristö) henkeen 
soveltuvia perinteisiä kasveja, esim. omenapuu, syreeni, hyötykasveja. (suositus) 

Tontin maasto nousee voimakkaasti etelään n. 3m. Tontin rajalle ei saa tehdä jyrkkiä leikkauksia.  
     

Hulevesien hallinta 
Liikenne- ja piha-alueiden hulevedet ohjataan suoraan hulevesiviemäriin. Puhtaiden  (kat-
to- ja perusvedet) hulevesien käsittelyssä tule noudattaa yleisiä suosituksia hulevesien 
imeyttämisestä ja vasta sen jälkeen johtaa hulevesiviemäriin. Pihoilla tulee suosia vettä 
läpäiseviä materiaaleja. Ennen rakennusluvan myöntämistä tontin hulevesisuunnitelma 
tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella. (määräys) 

Kattovesiä voi imeyttää esim pohjattomalla kaivolla, josta johdetaan ylivuotoputki hulvesiviemäriin. 

Muuta 
Rakennuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdollinen tärinä. (määräys) 

Raideliikenteen tavarajunien aiheuttama mahdollinen tärinä tulee selvittää ennen rakennusten suunnittelua 
ja ottaa tarvittaessa huomioon. 

LIITTEET
1. Havainnekuvat ovat kaavan A-2617 liitteenä. 
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YHTEYSTIETOJA 

Rakennusvalvonta: 
www.lahti.fi > Asuminen ja ympäristö > Rakenta-
minen > Rakennusvalvonta 

Asemakaavoitus: 
Kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio  
puhelin: 050 387 8708
sähköposti: etunimi.sukunimi@lahti.fi
www.lahti.fi/kaavoitus
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MUISTUTUS 

Vanha Ahtialantie 93 
15300  LAHTI    
liekkiyhdistys@gmail.com  5.9.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 

diaari.teky@lahti.fi 

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS  A-2617 (Jaakonkatu 7) 

  Olemme tutustuneet nähtävillä olevaan asemakaavan  

  muutosehdotukseen, josta muistutamme seuraavaa: 

Asemakaavamuutoksen kohteena olevalla tontilla (Möysän (16.) 

kaupunginosan korttelin 533 tontti 11), osoitteessa Jaakonkatu 7, 

sijaitsee vuonna 1934 rakennettu viisi asuntoa käsittävä 

asuinrakennus. Asemakaavaselostuksen mukaan tontilla ei ole 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita eikä RKY 

(Valtakunnallisia), MARY (maakunnallisia) eikä Lary (paikallisia) 

rakennushistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita tai 

muinaismuistoja. Tontilla on voimassaoleva kaava, joka mahdollistaa  

kerrostalon rakentamisen tontille, mitä ei kuitenkaan voida pitää 

perusteluna nyt vireillä olevan asemakaavan muutosehdotuksen 

hyväksymiselle. 

Jaakonkatu 7:n sijaitsee Ruolan lähiön länsipuolella eli Ruolasta 

keskustaan päin tultaessa. Ruolan alue alkoi rakentua 50- 60-lukujen 

taitteessa. Ruolan ostoskeskuksen ja Jaakonkatu 7:n välissä ovat 2002 

valmistuneet oppilastalot. Kohteen lähinaapureina ovat 50-luvulla 

rakennetut kerrostalot Harjulankadulla sekä 50- 60-luvulla valmistuneet 

kerrostalot Karjalankadulla.  Tontin läheisyydessä on myös vanhempaa 

rakennuskantaa, esimerkiksi Lounaankatu 2:n 1920-luvulla rakennettu 

pienasuntola.  

Muuttuneesta ympäristöstään huolimatta tontin asuinrakennus on 

kiinteä osa liki sadan vuoden aikana rakentunutta aluetta - sen 
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historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. 1990-luvun lopulla, yli viisitoista 

vuotta sitten tehtyä selvitystä Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista 

kohteista (ns. Harmaa kirja) ei voida pitää aukottomana Lahden 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luettelona. Jaakonkatu 

7 on kulttuurihistoriallisesti arvokas jo pelkästään ikänsä (rv. 1934) 

vuoksi ja etenkin historiansa takia. Rakennus on ollut saman perheen 

omistuksessa valmistumisestaan saakka. Myöskään tontille aiemmin 

laadittua kerrostalokaavaa ei voida pitää esteenä rakennuksen 

säilyttämiselle.  

  Päätösehdotuksessa maankäyttö väittää rakennuksen olevan 

  huonokuntoinen ja edelleen, että sen sijainti suhteessa tiehen on 

  huono. Rakennus on kuitenkin ikäisekseen hyvässä kunnossa ja 

  sijaintikin on pysynyt ihan samana jo kahdeksankymmentä vuotta. 

  Viereisen tien korottamisesta mahdollisesti aiheutuva hulevesiongelma 

  on ratkaistavissa hulevesien uudella ohjaamisella - sen takia ei tarvitse 

  taloa purkaa. 

Ottaen huomioon rakennuksen hyvän kunnon ja tontin koon, 

ehdotamme edelleen suunniteltavan kaavaratkaisun, joka mahdollistaa 

arvokkaan asuinrakennuksen säilymisen osana Möysän 

kaupunginosan sekä koko kaupunkimme kulttuuriperintöä. Tontille 

voidaan rakentaa riittävän suuri kerrostalo vanha asuinrakennus 

säilyttäen. 

  Asemakaavan muutosehdotuksessa väitetään huomioidun strategian 

  kohdat A5 ja A7: Kaupungin strategian mukaisesti (A5) vahvistetaan 

  keskusta-alueen vetovoimaa rakentamalla uusia asuntoja 2 km:n 

  säteellä keskustasta, (A7) mukaisesti kaava kehittää tiivistä kestävän 

  kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta ja tukee joukkoliikenteen 

  väestöpohjaa. Kaupungin strategian 2025 A5-kohdassa ei kuitenkaan 

  ole mainittu  keskustan vetovoimaa kasvattavaksi tekijäksi uusien 

  asuntojen rakentamista 2 km:n säteellä keskustasta eikä vanhojen, 

  kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten purkaminen voi olla

  strategiakohdan A7 mukaista kestävän kehityksen mukaisen  

  kaupunkirakenteen kehittämistä. Huomioimatta on jäänyt mm. 

  strategia kohta B4: Otetaan käyttöön uusia osallistumistapoja sekä 
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  kannustetaan asukkaita osallistumaan käyttämiensä palveluiden ja 

  ympäristönsä kehittämiseen. Kyseessä olevaa kaavamuutosta 

  valmisteltaessa on kyllä lain niin edellyttäessä kuultu asukkaita, mutta 

  luonnosvaiheessa annetut mielipiteet eivät ole mitenkään vaikuttaneet 

  kaavaehdotukseen. 

Pyydämme, että luonnosvaiheessa annetut asukaspalautteet 

huomioidaan ja niiden pohjalta laaditaan uusi kaavaehdotus, joka 

mahdollistaa nykyisen asuinrakennuksen ja puutarhan säilymisen 

tontilla.  

Yksittäisten, asiayhteydestään irrotettujen lauseiden lainaaminen tästä 

muistutuksesta on kielletty. Varaamme oikeuden täydentää tätä 

muistutusta tarvittaessa. 

Lahdessa syyskuun 5. päivänä 2014 

Liekki ry 
   

Hanna Virtanen, pj. 
  p.040-5944434 












