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MYTÄJÄISTEN VARIKON ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS 

Pyydettynä (6.6.2016, D/2574/10.02.03.00.04/2012) luonnosvaiheen 

kuulemisen lausuntona asemakaavan muutosluonnoksesta A-2513 

(Varikonkadun pää, Mytäjäisten varikko) Liekki ry kannattaa alueen 

omistajan vaihtumisesta huolimatta alueen rakentamista aiemmin 

päätetyn luonnosvaihtoehdon VO-3 mukaisesti. 

 

Perustelut: 

Olemme tutustuneet kuulemisaineistoon ja kaavatyötä koskeviin 

selvityksiin sekä olleet paikalla kaavaluonnoksista järjestetyssä 

yleisötilaisuudessa 20.5.2013 ja jättäneet luonnoksesta lausunnon 

(LIITE), jossa kannatamme luonnosvaihtoehtoa numero kolme (VO-3), 

joka valittiinkin kaavan jatkotyön pohjaksi. 

 

Kolmen vuoden takaisen yleisötilaisuuden muistioon on 

kaupunginarkkitehti kirjannut mm. seuraavaa: 

Maaperän puhdistamisen aiheuttamat kustannukset eivät saa olla syy 

alueelle liian suurenrakentamisen määrän osoittamiseen. Vanhoja 

veturitalleja on otettu erilaiseen käyttöön muualla Suomessa, joten 

rakennuksiin tulisi ensisijaisesti hakea toimintoja, jotka sopivat niihin 

luontevasti. Varikon alueen rakentamisen tulee liittyä mittakaavaltaan 

ennen kaikkea Mytäjäisten pientaloalueeseen. Sopenkorven puolelle 

voidaan mahdollisesti toteuttaa korkeampaa rakentamista. Markuksen 

[Lehmuskoski] kysyessä rakentamisen määrästä, pidettiin museon 

tavoitteet täyttävää vaihtoehtoa 3 ja varjokaavaa mitoituksiltaan oikeina. 

Varikon alue menettää arvonsa, jos rakentaminen on liian suurta. 
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Muistiossa on lisäksi kirjaus: 

Alueen jatkosuunnitelmista sovittiin pidettäväksi yleinen paneeli, jossa 

olisivat mukana alueen maanomistajan ja museon edustajat. 

 

Edelleen muistio lupaa varjokaavan liitettävän osaksi luonnosvaiheen 

aineistoa.  

 

Nyt kuultavana olevan luonnoksen yli 5000 k-m2 aiempaa VO-3-

luonnosta suurempaa rakennusmassaa perustellaan erilaisilla 

maanomistajalle koituvilla kustannuksilla, joita ei aineistossa kuitenkaan 

arvioida euromääräisesti saati suhteutettuna alueen ostohintaan. Kaikki 

tulevat kustannukset sekä alueen ominaispiirteet, suojeluvelvoitteet ja 

kaavaluonnoksesta käyty keskustelu ovat olleet sekä myyjän että ostajan 

tiedossa kaupantekohetkellä, joten niillä ei voida perustella massiivista 

kerrosneliömäärän lisäystä. Luonnoksen esittelemä rakennuskanta ei liity 

mittakaavaltaan Mytäjäisten pientaloalueeseen. Kuten muistioon on 

kirjattu, varikon alue menettää arvonsa, jos rakentaminen on liian suurta. 

 

Yhdessä sovittua paneelia alueen jatkosuunnitelmasta ei ole pidetty.  

 

Sopenkorven ideointityöpajassa 25.2.2016 kerättiin mielipiteitä myös 

varikkoalueen alustavista suunnitelmista. Tilaisuuden muistion mukaan 

niistä saatiin ainakin seuraavat kommentit:  

• Eikö vesitornin pitäisi olla korkein rakennus --> Tasapainonen maisema. 

• Kerrostalo pilaa varikkomiljöön. Matalampaa, puuta ja vanhaa 

mukailevaa mieluummin. 

• Vesitornin oltava alueen korkein rakennus myös tulevaisuudessa. 

• Lasikerrostalo ei sovi alueen ilmeeseen, Big no no! 

• Kerrostalon voi rakentaa kauniiksi (tiili- tai puumateriaali). 

• Kerrostalo pilaa varikon miljöön. 

• Väinönkadulta liikenne pois ja Sopenkorvesta liikenneyhteys varikolle. 

• 10 krs. Olisi näyttävä maamerkki, mahdollisimman korkea. Kevyt, 

moderni, kaunis vrt. Sibelius-talo. 

 

Koska Maankäyttö ja aluehankkeet ei aiemmasta käytännöstä poiketen 

enää kerää yleisötilaisuuksista osallistujalistaa ja koska tilaisuudet ovat 

muuttuneet kaavojen esittelytilaisuuksista työpajoiksi, osallistujien ja 
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järjestäjien sekä muiden kaavatyötä seuraavien, on mahdotonta tietää, 

mikä taho annettujen kommenttien takana on. Onko esimerkiksi tornitaloa 

kannattanut kommentoija alueen maanomistaja? Ainoaksi 

mahdollisuudeksi toteuttaa edes jonkinlaista demokratiaa tässä 

kuulemistavassa jääkin annettujen mielipiteiden määrän huomiointi. Näin 

ollen edellisessä kommenttikoosteessa tornitalo häviää selkein luvuin 5-2 

- tai oikeastaan 5-1. 

 

Pidämme kaavaluonnoksen veturitallien kääntöpöydän päälle piirrettyä 

12-kerroksista Barad-dûria ns. kaavoitusjokerina eli rakennuksena, josta 

kaavoittaja on valmis kokonaan tai osittain luopumaan annettujen 

mielipiteiden perusteella. Kaavoitusjokeri on kaavaan sijoitettu, 

useimmiten reippaasti liioiteltu alue, kohde tai rakennus, jolla tavoitellaan 

huomiota ja joka poistamalla tai jota järkevöittämällä (sijainti, korkeus, 

väritys) saadaan läpi muut alueelle halutut muutokset ja vieläpä niin, että 

mielipiteenantajat luulevat voineensa vaikuttaa tulevaan kaavaan. Sikäli, 

että oletuksemme olisi väärä ja joku tosissaan havittelisi tätä luonnokseen 

piirrettyä Mustaa Tornia RKY-alueelle, pyydämme perehtymään alueesta 

laadittuihin selvityksiin, aiemmin annettuihin lausuntoihin sekä pidettyjen 

yleisötilaisuuksien muistioihin. 

 

Asuinkasarmin osittain palanut piharakennus on korjattavissa, joten se 

pitää merkitä säilytettäväksi kaavassa. Varikon saunaan lupien vastaisesti 

tehtyjä muutoksia ei saa hyväksyä alueen kaavassa (saunan osoittaminen 

asumiskäyttöön) vaan sauna pitää vaatia palautettavan sellaiseksi kuin se 

oli ennen tehtyjä muutoksia.  

 

Varikkoalueen kulttuurihistoriallinen arvo ja kaavoitukseen liittyvän 

asukasdemokratian toteutuminen vaativat nähtävillä olevan luonnoksen 

hylkäämistä ja uuden kaavan toteuttamista jo kertaalleen hyväksytyn VO-

3:n pohjalta. 

 

Pyydämme huomioimaan tämän lausunnon Varikon kaavatyössä. 

Pyydämme ilmoittamaan kirjallisesti, jos nähtäville asetettava kaava 

poikkeaa tässä lausunnossa kannatetusta, ensimmäisen luonnosvaiheen 

luonnoksesta (VE3). Yksittäisten, asiayhteydestään irrotettujen lauseiden 

lainaaminen tästä lausunnosta on kielletty. 
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Varaamme oikeuden täydentää tätä lausuntoa tarvittaessa. 

 
 
 
Lahdessa elokuun 11. päivänä 2016 

 
Liekki ry  

   
 
 
 
Hanna Virtanen, pj. 
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