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Pyydettynä luonnosvaiheen kuulemisen lausuntona asemakaavan 

muutosluonnoksesta A-2629 (Ranta-Kartano, Kyösti kallion katu 3) Liekki 

ry pitää kaavamuutosta tarpeettomana ja luonnoksen valmistelua 

epädemokraattisena eikä siten toteuttamiskelpoisena. 

 

Perustelut: 

Olemme tutustuneet kuulemisaineistoon, alueen kaavatyön historiaan ja 

sitä koskeviin selvityksiin sekä olleet paikalla kaavaluonnoksesta 

järjestetyssä yleisötilaisuudessa 20.1.2015.  

 

Kaavaluonnos sallisi kaksi ja puoli vuotta sitten vahvistetun asemakaavan 

mukaista huomattavasti korkeamman ja leveämmän rakennuksen 

rakentamisen. Asemakaavan muutosta perustellaan tontin omistavan 

rakennusliike-Skanskan puolelta sillä, ettei kolmikerroksisen talon 

rakentaminen ole (usein) kannattavaa ja että torniosan 12-metrin 

runkosyvyys on vaikea toteuttaa sekä sen parvekkeet joudutaan 

rakentamaan tontin rajojen sisäpuolelle. Kaupungiksi itsensä mieltävä 

Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan maankäyttöyksikkö on 

lisäksi esittänyt Skanskan toiveenmukaisen rakennuksen toteutuessa 

torniosaa korotettavaksi kahdella kerroksella kaupunkikuvallisista syistä, 

säilyttääkseen alkuperäisen arkkitehtikilpailunmukaiset mittasuhteet 

rakennuksessa.  
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Kaavoitusarkkitehti Lehmuskoski on sanonut, ettei rakennuksen 

korottamis- ja leventämismittoja muuteta. Jos asia on jo 

luonnosvaiheessa tai jopa sitä ennen päätetty, jää todellisen kaupungin eli 

asukkaiden kuuleminen vain lain pakottamaksi välttämättömyydeksi.  

Kaavoitusprosessin yhdellä osapuolella ei tässä häikäilemättömässä 

menettelyssä ole minkäänlaista aitoa vaikutusmahdollisuutta. 

 

Tuore, vuodelta 2012 oleva alueen asemakaava kävi ennen 

lainvoimaisuuttaan läpi kaikki valitusasteet. Huomattava joukko 

kaupunkimme asukkaista joutui tyytymään Korkeimman hallinto-oikeuden 

päätökseen alueen kaavan vahvistamisesta. Kun tuhannet ihmiset eivät 

halunneet alueelle edes voimassaolevan kaavan mukaista rakentamista, 

miten ihmeessä voidaan kuvitella hyväksyttävän vielä nykyistä paljon 

raskaampi rakennusvaihtoehto? Maankäyttö kertoi tehneensä puolitoista 

vuotta yhteistyötä Skanskan kanssa korttelin toteuttamismahdollisuuksien 

parantamiseksi. Miksi ihmeessä? Luvattiinko Skanskalle kaavamuutos jo 

sen ostaessa tontin? Voisiko asukkaiden kanssa tehdä yhtä pitkään 

yhteistyötä yhdessä kohteessa? Demokratia kaavatyössä on edelleen 

vain näennäistä. 

 

Rakentamisen faktat ovat olleet maankäytön tiedossa voimassaolevaa 

asemakaavaa vuosia valmisteltaessa. Rakentamisen faktat ovat olleet 

Skanskan tiedossa sen ostaessa tontin. Hyvin perustein voimme väittää, 

että nyt luonnosvaiheessa oleva kaavamuutos on jo voimassaolevaa 

asemakaavaa tehtäessä ollut kaavoittajien ennakoitavissa. Siksi 

katsomme, että meitä kaupunkilaisia, niin asukkaita kuin edustajiamme 

valtuustossa, on tahallisesti johdettu harhaan kaavaa läpi runnottaessa. 

Kaava on saatu lainvoimaiseksi liki laittomin keinoin: valehtelemalla ja 

jättämällä tiedossa olevia asioita (kuten kaavamuutoksen perusteluissa) 

kertomatta. 

 

Kaavamuutos koskee nyt yhtä tonttia. Lahti uudistuu -sivustolla on 

kaavamuutoksen luonnoksen ilmestymisestä kertovan sivun alaotsikkona:  

Ranta-Kartanossa esitetään uusien tornitalojen rakentamista 

Pellonkulman talon korkuisiksi. Tästä voinee päätellä, että alueen 

asemakaavassa olevat kaikki seitsemän rakennusta korotetaan ja 

levennetään yksi kerrallaan - kaupunkikuvallisista syistä. Kaavan 



3(3) 
vaikutuksia arvioitaessa muut korttelit kehotetaan huomioimaan 

kokonaisuutena niin, että selvitetään vaikutukset sellaisessa tilanteesta, 

jossa muihinkin kortteleihin tehtäisiin vastaavan tyyppisiä 

kaavamuutoksia. Millaisia vaikuttavuusselvityksiä on tehty? Mitä on 

tekeillä? Jos tämän korttelin kaavamuutoksella vahvistetaan koko alueen 

rakennusmassan huomattava lisääminen, jolla on merkittävä 

kaupunkikuvallinen vaikutus, pitää jo luonnosvaiheen materiaaleissa olla 

havainnekuva ja tarvittavat selvitykset koko alueen mahdollisesta 

muutoksesta (miten esim. alueen asemakaavassa suositeltavat viherkatot 

näkyvät kenellekään muulle kuin torniosien asukkaille neljännestä 

kerroksesta/miten niitä hoidetaan jne.). 

 

 

 

Pyydämme huomioimaan tämän lausunnon kaavatyössä. Pyydämme 

ilmoittamaan kirjallisesti kaavatyön etenemisestä. Yksittäisten, 

asiayhteydestään irrotettujen lauseiden lainaaminen tästä lausunnosta on 

kielletty. 

 

Varaamme oikeuden täydentää tätä lausuntoa tarvittaessa. 

 
 
 
Lahdessa tammikuun 26. päivänä 2015 

 
Liekki ry  

   
 
 
 
Hanna Virtanen, pj. 
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