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ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS A-2517  
HERRASMANNIN VIRKISTYSALUE AHTIALASSA 

 

Olemme osallistuneet luonnosvaiheen kahteen järjestettyyn 

yleisötilaisuuteen, kävelykierrokselle kaavoituskohteessa 12.8.2014  ja 

asukasiltaan Ahtialan kirjastossa 19.8.2014 sekä tutustuneet 

luonnosvaiheen kuulemisen aineistoon ja kaavatyötä koskeviin 

selvityksiin. Mielipiteemme asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta 

A-2517:  

 

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Herrasmannin virkistysalueen 

kehittäminen yleisenä uimaranta- ja ulkoilualueena sekä pienimuotoisen 

matkailuvaunualueen toteuttaminen alueelle. Esitetyt suunnitelmat eivät 

tue kaavan tavoitetta, sillä alueen kehittäminen uimarantana ja 

ulkoilualueena on ristiriidassa kaavassa esitetyn virkistysalueen 

supistamisen kanssa. Esitetyn laajuista matkailuvaunualuetta ei voi sanoa 

pienimuotoiseksi, kun suppeimmassakin esitetyistä vaihtoehdoista 

matkailuvaunupaikkojen määrä kolminkertaistuu nykyisestä 

neljästäkymmenestä 120:een.  

 

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) tavoitteena on lisäksi  

  kaupungin strategian mukaisesti nykyisen virkistysalueen turvaaminen ja  

  kehittäminen lisää kaupungin vetovoimaa ja kehittää alueen asukkaiden  

  viihtyisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia edistävää elinympäristöä.  

  Lyhytaikainen matkailuvaunutoiminta edesauttaa erilaisten palveluiden  
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  säilymisen ja lisääntymisen alueella. Kaavaehdotus ei oman tavoitteensa  

  vastaisesti turvaa nykyistä virkistysaluetta vaan supistaa sitä. Entä mitä  

  kaavan laatija mahtaa tarkoittaa lyhytaikaisella matkailuvaunutoiminnalla? 

  Kyseessä on kuitenkin asemakaavan laadinta, joka nimenomaan  

  mahdollistaa pitkäaikaisen, ja alueen tulevan yrittäjän niin halutessa,  

  myös ympärivuotisen toiminnan alueella. 

 

Suunnittelualueella sijaitsevat asuinalueen suosituimmat ulkoilureitit. 

Suunnitellun matkailuvaunualueen laajennuksen paikalla kulkee 

yleiskaavaan merkitty ulkoilureitistön pääväylä. Reitin käyttö lisääntyy 

entisestään, jos Kytölän alue rakentuu maankäytön suunnitelmien 

mukaan. Ulkoilualueella on merkittyjen reittien lisäksi runsaasti polkuja. 

Alueen lisääntyvä käyttö häiritsee alueen eläimistöä ja kasvillisuutta sekä 

lisää painetta siirtyä ulkoilemaan läheisille LUMO- sekä 

luonnonsuojelualueille. 

 

Suunnittelualueen asemakaavoittamaton osa voidaan asemakaavoittaa 

VE-3:n mukaisesti seuraavin korjauksin:  

 

1. Annetut luonnosvaihtoehdot kaventavat LUMO-aluetta. RV-1 -alueen 

ulottaminen LUMO-alueelle ei ole kaavan toteuttamisen kannalta 

merkittävää, joten LUMO-rajauksen sisäpuolelle jäävä alue pitää 

kokonaisuudessaan merkitä VL-2 -alueeksi.  

2. Herrasmanninniemen VP-1 -alue pitää muuttaa VL-2 -alueeksi. 

Nykyisille saunoille ei ole tarpeen merkitä rakennusalaa, sillä saunojen 

käyttöiän päättyessä saunarakennukset voidaan sijoittaa RV-1 -

alueelle. Herrasmanninniemen pitää säilyä luonnontilaisena 

virkistysmetsänä. 

 

Asemakaavoitettua aluetta ei ole tarpeen muuttaa eli 

matkailuvaunualueen laajennuksesta on luovuttava ja alue jätettävä VU-1 

-alueeksi. Vaihtoehtoisesti VU-1 -alueen voi muuttaa VL-2 -alueeksi. 

Suunniteltu laajennus on paikassa, joka on erittäin kostea ja joka ei siksi 

sovellu esitettyyn käyttöön ilman kalliita perustustöitä. Maan 

muokkaaminen kuormittaa vesistöä ja haittaa alueen eläimistöä ja 

kasvillisuutta. 
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Luonnosvaihtoehto VE-1:ssä esitetyt uimarannan länsipuolen leirintäalue 

ja mökit sekä VE-1:ssä ja VE-2:ssa oleva ehdotettu siirtolapuutarha-alue 

lienee vain näennäisiä ehdotuksia, joista luopumalla on tarkoitus saada 

hyväksyntä matkailuvaunualueen laajennukselle. Mainittakoon silti 

varmuuden vuoksi, että uimarannan länsipuoli on pidettävä 

luonnontilaisena. Kosteikkoalue vaarantuu mahdollisesta rakentamisesta 

ja rantarakentamisesta aiheutuu maisemallinen haitta uimarannan 

käyttäjille. Mahdollinen uusi siirtolapuutarha-alue pitää ensisijaisesti 

toteuttaa Karistoon, johon oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on osoitettu 

alue sitä varten. 

 

Alue pitää suunnitella niin, että sen nykyinen puusto säilyy, sillä vanhat 

puut toimivat hiilinieluina. 

 

Pyydämme huomioimaan tämän mielipiteen kaavatyössä. Pyydämme 

ilmoittamaan kirjallisesti kaavatyön vaiheista. Yksittäisten, 

asiayhteydestään irrotettujen lauseiden lainaaminen tästä lausunnosta on 

kielletty. 

 

Varaamme oikeuden täydentää tätä lausuntoa tarvittaessa. 

 
 
 
Lahdessa elokuun 29. päivänä 2014 

 
Liekki ry 

   
 
 
 
Hanna Virtanen, pj. 
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