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Mielipide asemakaavan muutoksesta nro A-2492  
(Teivaan kylpylähotelli) 

 

Alueelle on jo vahvistettu asemakaava, joka mahdollistaa massiivisen 

16500 kerrosalaneliömetrin kokoisen kylpylähotellin rakentamisen 

jääkaudenaikaisen soraharjun rinteeseen Vesijärven rannalle. Vertailun 

vuoksi mainittakoon, että kaupungintalo on kooltaan n.5000 m2 ja Lahden 

messuhalli kokonaisuudessaan n.19000 m2. Kaavaa ei olisi koskaan 

saatu hyväksytyksi nyt haettavalla 30000 kerrosalaneliömetrin 

rakennusoikeudella ja arvattavasti juuri siitä syystä hanke vietiin aluksi 

läpi puolet pienemmällä rakennusmassalla.  

 

Lahden yleiskaavassa alue on RM-2 merkitty. Alueen nykytilan 

kuvauksessa kerrotaan alueen sijaitsevan maisemallisesti arvokkaalla 

paikalla, jossa Vesijärvi ja Teivaan metsäselänne - Järvi-Suomi ja 

Salpausselkä - kohtaavat. Maiseman solmukohta on pääosin 

rakentamaton. Alueella on maisema- ja luontoarvoja. Alueella on 

muinaismuistokohteita. Suunnitteluohjeessa ohjeistetaan näin: 

rakentamisen tulee sopeutua Vesijärven rantamaisemaan. Lahden 

tunnettujen maamerkkien asemaa rantamaisemassa ei saa merkittävästi 

heikentää. Alueelle selvitetään mahdollisuuksia sijoittaa merkittävä 

kylpylähotellikokonaisuus.  

 

Luonnoksessa esitetty rakennusmassa heikentäisi Lahden tunnettujen 

maamerkkien (hyppyrimäet, radiomastot, kaupungintalon torni) asemaa 

rantamaisemassa merkittävästi - se olisi siis yleiskaavan 

suunnitteluohjeen vastainen. Myös yleiskaavan merkintä Salpausselkä - 
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houkuttelevan ja elinvoimaisen ympäristökaupungin perusta horjuu 

kaavaluonnoksen johdosta. 

 

Kaava-alue on kokonaisuudessaan pohjavesialuetta ja nimenomaan 

vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Muilta osin kuin vesialueen 

osalta kaava-alue on myös pohjaveden muodostumisaluetta. 

Kaavamerkinnöissä viitataan viherkattoihin, muttei edellytetä niitä. 

Viherkatto ei toteutuessaankaan suodata pohjavettä, joten alueelle 

rakentaminen vaikuttaisi heikentävästi pohjaveden muodostumiseen.  

 

Lahdessa on tarpeeksi rakennusmaata ilman luonnoksessa esitettyä 

järven täyttämistä.  Kymmeniä vuosia kunnostetun Vesijärven täyttäminen 

osoittaa piittaamattomuutta ja ymmärryksen sekä kunnioituksen puutetta 

järviluontoa kohtaan. 

 

Kaavaluonnoksessa on puistoalueelle (VP) sijoitettu yleinen 

pysäköintialue, joka on Vene-Tauriaisen pysäköintikäytössä 

nykyhetkelläkin. Se, että aluetta käytetään kaavamääräyksen vastaisesti 

pysäköimiseen, ei ole peruste muuttaa kaavaa. Vesijärven ranta pitää 

säilyttää puistona. 

 

Teivaan rinteeseen rakentaminen ei ole mielipidekysymys. Rinne on 

tutkitusti ja kiistatta ainutlaatuinen jääkauden aikainen harju - 

Salpausselkä, jonka arvo on siinä, että se on säilynyt rakentamattomana. 

Luonnon kauneudella on aina erityisarvo. Jos kaavoittaja, konsultit tai 

päättäjät eivät sitä ymmärrä, se on osoitus heidän tiedonpuutteestaan, 

joka voitaneen korjata asianmukaisella koulutuksella. 

 

Teivaan hotellihankkeeseen on vuosia syydetty satojatuhansia euroja 

veronmaksajien rahaa. Mitään takeita tai rahoittajaa mahdollisella 

hotellihankkeella ei ole - tuskin tuleekaan. Tämä Lahden oma Kollajan 

allas, aika ajoin kuolleista herätetty, Salpausselän ainutlaatuiseen 

rakentamattomaan rinteeseen suunniteltu kylpylähotellihanke on 

viimeinkin haudattava lopullisesti - tai lähetettävä vaikka sinne 

seitsemänteen taivaaseen, kunhan se ei enää koskaan tule koettelemaan 

sivistyksemme mittaa vaan jättää rantamaiseman ja arvokkaan rinteen 

tuhoamattomina myös seuraaville sukupolville.  Hotellille löytyy kyllä 
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sellainen paikka kaupungistamme, jossa se ei ratkaisevasti vähennä 

kaupungin vetovoimaa pilaamalla ainutlaatuista ranta- ja harjumaisemaa.  

 

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 syyskuun 29. päivänä 2016 

 
Liekki ry  

   
 
 
 
Hanna Virtanen, pj. 
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