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Asemankaavan muutos A-2640 (Hennala, varuskunnan asuinalue)  
 

Luonnosvaiheen kuulemisen mielipiteemme asemakaavan 

muutosluonnoksesta A-2640 (Hennala, varuskunnan asuinalue): 

 

Hennalan varuskunnan asuinalue on tällä hetkellä hyvin puistomaista 

aluetta, jossa viihtyvät sekä liito-oravat, monipuolinen kasvillisuus ja 

aktiiviset ihmiset. Lisärakentaminen tuo aina paineita kaventaa 

kasvillisuuden ja eläinten elintilaa sekä aiheuttaa usein ongelmia 

vesienhallintaan.  

 

Päiväkodin paikalle suunnitellun kerrostalon tontti ulottuu Helsingintien 

laitaan asti. Kyseisessä paikassa kulkee selvityksen mukaan liito-oravien 

kulkureitti Helsingintien yli. Uudisrakentamisella ei saa kaventaa liito-

oravien elinalueita. Lisäksi päiväkodin taustametsä tarjoaa talolle varjoa ja 

näkösuojaa autotielle sekä rajaa aluetta kauniisti. Talo on mahdollista 

suunnitella ja rakentaa siten, että pieni metsikkö säilyy vanhoine puineen.  

Muutenkin alueella pitää toteuttaa korjaustyöt ja uudisrakentaminen 

mahdollisimman vähillä luontovaurioilla ilman, että alueen 

luonnontilaisuus ja puistomaisuus kärsivät. Luonnonkukkien, suurien ja 

vanhojen puiden sekä liito-oravien täytyy pystyä elämään alueella 

rakentamisen aikana ja sen jälkeen. Kulttuurihistorialliset ja luontoarvot on 

huomioitava todellisuudessa ja käytännössä ei vain paperisissa 

suunnitelmissa.  
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Pihapiirit ovat tärkeä osa kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita. Puiden 

kuntoa tutkittaessa on huomioitava vaihtoehtona vanhojen puiden 

tukeminen, jos ne koetaan vaarallisiksi. Useissa Euroopan 

suurkaupungeissa, kuten esim. Berliinissä vanhoja puita ei aina kaadeta 

vaan tuetaan, ettei tarvitse pelätä puun kaatumista. Ehkäpä Suomessakin 

jossain on tästä kokemuksia ja ellei ole, niin Lahti voisi toimia 

edelläkävijänä.  Mahdollisimman kapeat autotiet ja kevyenliikenteenväylät 

mahdollistavat vanhojen puiden säilymisen ja kulttuurihistoria- ja 

luontoarvoiltaan viihtyisän ympäristön.  Vanhat, suuret puut lisäävät 

alueen arvokkuuden tuntua ja esteettisyyttä ylläpitäen arvokasta 

kulttuuriperintöä ja luontoarvoja unohtamatta niiden tarjoamia 

ekosysteemipalveluita.  

 

Hulevesien hallinnan ja pohjavesien suojelun kannalta on tärkeää pitää 

alue mahdollisimman paljon päällystämättömänä. Autoteiden ja 

parkkipaikkojen määrä on hyvä pitää minimissä. Kaikkien ei tarvitse 

saada pysäköiden ulko-oven läheisyyteen vaan autopaikat voivat sijaita 

hallitusti myös vähän kauempana ja taivasalla, mikä saattaa kannustaa 

pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön. Laajat, hieman villiintyneet 

viheralueet ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat pölyttäjille 

elintilaa sekä auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä (ja 

sopeutumisessa).  

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle rakennettaessa pitää 

huomioida uudisrakennusten soveltuminen ympäristöön. Uudet 

rakennukset eivät voi olla vanhoja rakennuksia korkeampia ja 

pintamateriaalien ja värien on sovelluttava arvokkaaseen ympäristöön 

mukaillen vanhojen rakennusten ulkonäköä, värimaailmaa ja 

pintamateriaaleja. Kaavassa määriteltyjen rakentamistapaohjeiden 

noudattamista on valvottava. 

 

Hennalan alueella on mahdollista kokeilla ekologisempia ja 

yhteisöllisempiä asumisratkaisuja (Lahden kaupungin strategian kohta 

A8): piha-alueet ihmisille eikä autoille, hyvät pyöränsäilytys- ja korjaustilat, 

taloyhtiösauna omien saunojen sijaan, yhteinen takka-/kerhohuone. 

Sipoossa entisen Nikkilän sairaalan alueella on toteutettu suosittuja ja 

onnistuneita, jopa melkoisen prameita kerhohuoneita, joita asukkaat 

voivat varata illanviettoon.  
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Alue on nykyisellään erinomainen yhdistelmä kulttuurihistoriaa ja 

monipuolista kaupunkiluontoa ja sen myötä myös täydellinen paikka 

päiväkodille. Alueen houkuttelevuutta ja lapsiystävällisyyttä (strategian 

kohta B5) lisäisi edes pieni päiväkoti, joka on mahdollista sijoittaa 

uudisrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.  

 

Pitämällä uudisrakennuksen kohtuullisen kokoisina vältytään alueen 

muuttumiselta asfaltoiduksi parkkipaikaksi ja pystytään säilyttämään 

mahdollisimman paljon alueen puistomaisuutta ja monipuolista 

kasvillisuutta. 

 

Pyydämme huomioimaan tämän mielipiteen kaavatyössä. Pyydämme 

ilmoittamaan kirjallisesti kaavatyön etenemisestä. Yksittäisten, 

asiayhteydestään irrotettujen lauseiden lainaaminen tästä lausunnosta on 

kielletty. 

 

Varaamme oikeuden täydentää tätä lausuntoa tarvittaessa. 

 
 
 
Lahdessa toukokuun 15. päivänä 2015 

 
Liekki ry 

   
 
 
 
Hanna Virtanen, pj. 

  p.040-5944434 
 


