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MUISTUTUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO A-2599 KIVERI ÖN KOULU 
(OKSAKATU 17)  

Olemme tutustuneet nähtävillä olevaan kaavaehdotukseen asemakaavan 

muutokseksi nro A-2599 Kiveriön koulu (Oksakatu 17). Kaavaehdotus 

poikkeaa täysin luonnosvaiheessa nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta. 

Nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa on pelkkiä pientaloja, 

luonnosvaiheessa mielipide annettiin kerrostalokaavasta 

(luonnosvaihtoehtoja oli vain yksi). 

 

VAADIMME KAAVAN VALMISTELUN PALAUTTAMISTA 

ALOITUSVAIHEESEEN/UUDELLEEN VALMISTELTAVAKSI TAI 

POISTETTAVAKSI KAAVOITUSKOHTEISTA TARPEETTOMANA 

Kaavaprosessi on edennyt Maankäyttö- ja rakennuslain sekä hallintolain 

vastaisesti.  

 

Perustelut: 

 

1. Teknisen lautakunnan nähtäville asettamasta kaav aehdotuksesta 

ei ole sen luonnosvaiheessa voinut antaa mielipidet tä 

 

Kaava on tehty mielipiteiden antamisajan jälkeen eikä sen tekemisestä 

ole mielipiteessä esittämästämme pyynnöstä huolimatta tiedotettu 

mielipiteen antajille. Luonnosvaiheessa pientalovaihtoehto ei ole ollut 

esillä (LIITE 3).  

 

MRL 62 § 
Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa 
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Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja 
mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen 
maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua 
kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai 
suullisesti mielipiteensä asiasta. 
Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. (29.12.2006/1441) 
 
MRL 6§  
Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen 
Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja 
yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään. 
Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä 
tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja 
vaikuttaa siihen. 
 

2. Luonnosvaiheessa antamaamme mielipidettä ei ole huomioitu 

kaavatyössä   

Teknisen lautakunnan päätösasiakirjan (18.11.2014 § 194, sivu 3) 

perusteluosassa lukee: ” Kommentteja on tullut lähialueen asukkailta ja 

asukasryhmiltä sekä yhdestä rivitalon osakeyhtiöstä. He kaikki ovat sitä 

mieltä, että alueelle olisi sopivampaa sijoittaa pientaloja.” 

Mielipiteessämme lukee: ” Mediassa on annettu ymmärtää, että kaavasta 

ovat antaneet mielipiteensä vain alueen asukkaat. Haluamme korostaa, 

Liekki ry:n jäsenet eivät ole kyseisen alueen asukkaita eivätkä kannata 

alueen kaavoittamista omakotiasumiselle. ” Myös Eljas ja Ritva Waltari 

vastustavat omassa mielipiteessään (LIITE 4)  pientalojen rakentamista 

alueelle. Mielipiteitä on annettu yhteensä seitsemän (7), joista kahdessa 

ei pidetä pientaloja alueelle sopivana. Prosentuaalisesti se on 30% 

mielipiteen antajista. Teknisen lautakunnan päätös perustuu valheelliseen 

perusteluun, jonka paikkaansa pitämättömyys on helposti todistettavissa, 

kuten edellä on mainittu. 

MRL 62 § 
Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa 
 
Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja 
mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen 
maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua 
kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti 
tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 
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Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. (29.12.2006/1441) 

Mielipiteemme on annettu määräajassa. Olemme täydentäneet 

mielipidettä saamamme uuden tiedon vuoksi 13.10.2014. Lisäys 

mielipiteeseen ei ole kaavasivulla olevien luonnosvaiheen mielipiteiden 

joukossa eikä myöskään Teknisen lautakunnan esityslistan eikä 

päätöksen liitteenä. 

  Hallintolaki 22 §  

Asiakirjan täydentäminen 

Jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen, viranomaisen on 
kehotettava lähettäjää määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole 
tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Asiakirjan lähettäjälle on ilmoitettava, miten 
asiakirjaa on täydennettävä. 

Viranomaiseen saapunutta asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos 
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ja eheyttä ole 
syytä epäillä. 

Asianosainen voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan tai muuta 
asian käsittelyä varten toimittamaansa asiakirjaa sekä toimittaa käsittelyn 
kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. 

Mielipiteemme sisältöä (mm. rakennettavuusselvityksen sisällöstä, 

ulkoilureiteistä, metsien kaavoittamisesta, kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaan rakennuksen purkamisesta, uudiskoulun tarpeesta) ei ole 

mitenkään huomioitu. 

 

3. Riittämättömät selvitykset 

Lausunnossaan (LIITE 5) ELY edellyttää kaavan jatkotyössä esitystä siitä, 

miten yleiskaavan suunnitteluohje on kaavatyössä huomioitu sekä koulun 

purkamisen perustelua. Päätösasiakirjassa tekninen lautakunta toteaa: 

ELY -keskus edellyttää perustelua koulun purkamiseen. ELY -keskukselle 

vastaukseksi todetaan, että Lahden sivistyslautakunta päätti 13.12.2012 

(§ 247) lakkauttaa Kiveriön koulun toimipisteen. Lisäksi rakennukselle ei 

ole enää käyttöä kaupungin palveluverkossa. Rakennus on erittäin 

huonossa kunnossa ja sen peruskorjaus vastaa uudisrakentamista. 

Koulun lakkauttaminen ei ole peruste purkaa kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaaksi inventoitua rakennusta. Rakennuksen kunnosta ei ole 

olemassa muuta asiakirjaa kuin tilakeskuksen kiinteistöpäällikkö Jouni 
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Arolan kaavoittaja Rissaselle lähettämä sähköpostiviesti, jossa hän 

kirjoittaa koulurakennuksen olevan toiminnallisesti vanhentunut, kallis 

ylläpitää ja että siellä on sen toiminta-aikana kärsitty sisäilmaongelmista. 

Mitään selvityksiä ei ole tehty. Myös Etelä-Suomen Sanomissa on 

kaupungin taholta valiteltu rakennukseen kohdistuvaa ilkivaltaa (ESS 

9.10.2014). Kaavamateriaalissa ei mainita kaupungin luovuttaneen 

arvorakennuksen Puolustusvoimien sotilaspoliisikoulutuksen käyttöön 

(ESS 7.8.2014) jo aiemmin syksyllä. Harjoituksesta lienee aiheutunut 

rakennukselle enemmän haittaa kuin satunnaisesta ulkopuolisesta 

ilkivallasta. Tilakeskus hallinnoi kaupungin eli kaupunkilaisten 

kiinteistöomaisuutta. Näinkö arvorakennustemme kuntoa hoidetaan? 

Lähivuosilta on runsaasti esimerkkejä, kuinka kaupungille tarpeeton 

rakennus voidaan myydä. Purkaminen ei ole siis ainoa vaihtoehto. 

MRL 9 § (8.4.2005/202) 

Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa 

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa 
on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien 
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset 
on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia. 

 

4. Vuorovaikutus 

Huomattuamme päätösasiakirjan virheellisyyden, puheenjohtajamme 

Hanna Virtanen oli yhteydessä kaavoittaja Theodora Rissaseen joulukuun 

alussa. He pääsivät lopulta yhteisymmärrykseen siitä, ettei suurin osa ole 

sama asia kuin kaikki (kts. kohta 2). Neljäkymmentä minuuttia kestäneen 

puhelun aikana saimme kuulla mm. mielipiteemme olevan utopistisia sekä 

lisäksi erikoisia käsityksiä siitä, että tämän muistutuksen motiivina olisi 

halu ”laittaa hänet maksamaan” tehdystä virheestä. Yhdistyksemme 

sääntöjen mukaisesti lisäämme asukkaiden kansalaisuuteen ja 

demokratiaan, yhteisiin arvoihin sekä yhteiseen historiaan ja kulttuuriin 

liittyvää toimintaa Lahdessa ja Lahden lähialueilla. Toimintatapoihimme ei 

kuulu yksilöiden tuomitseminen eikä rankaisu.  

Rissanen myös sanoi, että tehkää muistutus, se on teille helppoa. 

Virtasen kertoessa, että yhdistyksemme jäseniltä menee useita päiviä 
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aikaa asioihin perehtymiseen ja mielipiteen kokoamiseen, hän tarkensi, 

että olemme perillä asioista, toisin kuin ”mummo Kunnaksesta”, joka oli 

asioinut hänen luonaan linja-auton kääntöpaikkaan liittyen. Kiitämme 

asiantuntijuutemme tunnustamisesta, mutta haluamme samalla 

muistuttaa, että viranomaisen on kohdeltava kaikkia asiakkaita 

tasapuolisesti. 

Hallintolaki 

6 § 

Hallinnon oikeusperiaatteet 

Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä 
toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. 
Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun 
päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella 
oikeutettuja odotuksia. 

7 § (9.5.2014/368) 

Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus 

Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että 
hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi 
suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. 

Viranomaisen velvollisuudesta tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan sekä 
yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä 
asioissa säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) 20 §:n 2 momentissa. 

 

5. Muuta 

Toteutuessaan nyt nähtävillä oleva kaavamuutos poistaisi Liikuntatoimen 

vastustuksesta huolimatta kovassa käytössä olevan Kiveriön 

urheilukentän ja heikentäisi alueen liikuntamahdollisuuksia myös 

rajoittamalla suositun ulkoilureitistön käyttöä. Kaavaehdotus tuhoaisi 

toteutuessaan ainutlaatuista luontoa, kun alueelta kaadettaisiin metsää 

talojen ja tonttikatujen tieltä sekä räjäytettäisiin kalliota (mahdolliset 

talojen maanalaiset kerrokset, talotekniikka, kuten hulevesikaivot, 

kunnallistekniikka jne.). Alueelle rakentamisesta tulisi erittäin kallista juuri 

kalliomaaperän vuoksi (vrt. Kytölä/Kytölänmäki).  
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6. Lopuksi 

Teknisellä lautakunnalla on vielä mahdollisuus estää peruuttamaton tuho 

Kiveriön koulun ympäristössä palauttamalla kaava uudelleen 

valmisteltavaksi. Samalla kaavan valmisteluprosessi saataisiin 

toivottavasti myös lainmukaiseksi. 

 

Lahdessa tammikuun 16. päivänä 2015 
 

Liekki ry  
   

 
 
 
Hanna Virtanen, pj. 

  p.040-5944434 
 
 
LIITTEET (YHT. 8 sivua) 
 1. Liekki ry:n luonnosvaiheen mielipide (2 s.) 
 2. Lisäys luonnosvaiheen mielipiteeseen (2 s.) 
 3. Kuva: Kaavasivulle määräajan jälkeen ilmestyneet linkit, jotka eivät toimi (1 s.) 
 4. Eljas ja Ritva Waltarin luonnosvaiheen mielipide (2 s.) 
 5. ELY:n lausunto (1 s.) 
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ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO A-2599 KIVERIÖN KOULU (OKSAKATU 17) 

Olemme tutustuneet luonnosvaiheen kuulemisen aineistoon ja kaavatyötä 

koskeviin selvityksiin. Mielipiteemme asemakaavan muutoksesta A-2599:

Suunnittelualueella sijaitseva yksikerroksinen koulurakennus on 

rakennettu metsäalueelle niin, ettei se erotu häiritsevästi 

luontoympäristöstä. Koulua on korjattu useaan otteeseen ja se olisi 

kunnolla korjattuna toimiva ja sijainniltaan erinomainen paikka koululle. 

Tämä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltu rakennus joudutaan 

kuitenkin purkamaan, sillä yleiskaavassa alue on varattu asuinkäyttöön. 

Tulevassa asuinalueen kaavassa on kunnioitettava alkuperäistä alueen 

käytön ajatusta, jossa rakennukset maastoutuvat ympäristöön. 

Luonnoksessa esitetyt nelikerroksiset rakennukset erottuisivat 

häiritsevästi metsäympäristöstä eikä viisikerroksinen talo Joutjärven 

kirkkoa vastapäätä sovi ympäristöön.  

Emme ymmärrä, mitä tarkoittaa rakennusselvityksessä mainitut 

häiriintyneet näytteet. Sen ymmärsimme, että luonnosvaiheeseen liittyvä 

rakennettavuusselvitys on tehty kolmikerroksisille rakennuksille. Myös 

maisemaselvityksessä on kaksi luonnosvaihtoehtoa, joista kumpikaan ei 

ole sama, joka on nähtävillä. 

Suunnittelualueella sijaitsevat suositut ulkoilureitit, joiden käyttö lisääntyisi 

entisestään rakentamisen myötä. Ulkoilualueella on merkittyjen reittien 

lisäksi runsaasti polkuja. Lisääntyvä käyttö häiritsee alueen eläimistöä ja 

LIITE 1



2(2) 

kasvillisuutta sekä lisää painetta siirtyä ulkoilemaan läheisille LUMO-

alueille. Ulkoilureitille ja metsään pitää edelleen päästä sujuvasti myös 

Hirsimetsäntien puolelta. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen purkaminen ja metsien 

kaavoittaminen (5063) eivät ole strategian A7-kohdan mukaisia 

toimenpiteitä. Alue pitää suunnitella niin, että nykyinen puusto säilyy, sillä 

vanhat puut toimivat hiilinieluina. 

Toivomme, että uutta asuinaluetta suunniteltaessa mietitään, miten tämä 

keskeiselle paikalle rakentuva alue voi toimia ekologisen ja 

resurssitehokkaan rakennetun ympäristön edelläkävijäalueena (strategia 

A8). Alueesta voisi tehdä autottoman (ei autopaikkoja tai autopaikat 

alueen ulkopuolella), koska joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät ja alue 

sijaitsee kohtalaisen lähellä keskustaa. Alueen energia voidaan tuottaa 

kokonaan tai osittain tuuli- ja aurinkovoimalla. Rakennusmateriaalin 

valinnassa on huomioitava se, että ne kuormittavat elinkaarensa aikana 

ympäristöä mahdollisimman vähän ja että rakennukset sulautuvat 

ympäristöön. 

Pyydämme huomioimaan tämän lausunnon kaavatyössä. Pyydämme 

ilmoittamaan kirjallisesti kaavatyön vaiheista. Yksittäisten, 

asiayhteydestään irrotettujen lauseiden lainaaminen tästä lausunnosta on 

kielletty. 

Varaamme oikeuden täydentää tätä lausuntoa tarvittaessa. 

Lahdessa elokuun 8. päivänä 2014 

Liekki ry
   

Hanna Virtanen, pj. 
  p.040-5944434 
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LISÄYS ANNETTUUN MIELIPITEESEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA  
NRO A-2599 KIVERIÖN KOULU (OKSAKATU 17) 

Elokuun 8. päivänä annetussa mielipiteessämme varaamme oikeuden 

täydentää sitä tarvittaessa. Mielipidettä annettaessa emme olleet tietoisia 

siitä, että yleiskaavan merkintä A(-1) eli asuinalue sisältää myös 

opetustoimintaa palvelevat alueet (koulut) sekä kirjastot ym. julkiset 

rakennukset. Saamamme uuden tiedon vuoksi haluamme annetun 

lausuntomme lisäksi painottaa, että asemakaavan muutos ei ole 

tarpeellinen. Alueella ei ole ala- eikä yläkoulua, vaikka 

rakennussuunnitelmia on mm. Tonttilan ostoskeskukseen. Asemakaavan 

teossa palvelujen tarve ja saatavuus pitää kartoittaa. Kiveriön koulun 

alueelle voidaan kaavoittaa esim. koulu, päiväkoti ja kirjasto. 

Jos kaupungin asukasmäärän uskotaan kasvavan, tulee jossain 

vaiheessa tarve saada lisää koulupaikkoja. Kiveriön koulu on suojaisa, 

hyvin saavutettavissa oleva, usean asuinalueen ulottuvilla oleva 

ihanteellinen paikka koululle ja päiväkodille. 

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma kannustaa entistä enemmän 

siirtämään opetusta luokan ulkopuolelle. Biologian ja ympäristötiedon 

lisäksi koulujen lähimetsissä voidaan opettaa ja opetetaan jo mm. 

matematiikka, äidinkieltä ja kieliä. Tekemisen kautta myös erityisoppilaat 

pärjäävät paremmin, kun osa opetuksessa tapahtuu uusin menetelmin 

luonnossa. Metsä rauhoittaa. Luonnon terveysvaikutuksia on tutkittu 

paljon. Ulkona mm. opitaan paremmin ja pysytään terveempinä. Metsän 

LIITE 2
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ympäröimä Kiveriön koulun alue tarjoaisi monipuolisen oppimisympäristön 

sekä kouluille että varhaiskasvatukselle.

Mediassa on annettu ymmärtää, että kaavasta ovat antaneet 

mielipiteensä vain alueen asukkaat. Haluamme korostaa, Liekki ry:n 

jäsenet eivät ole kyseisen alueen asukkaita eivätkä kannata alueen 

kaavoittamista omakotiasumiselle. 

Lahdessa lokakuunkuun 13. päivänä 2014 

Liekki ry
   

Hanna Virtanen, pj. 
  p.040-5944434 
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Kuvakaappaus kaavatyön kotisivulta 
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/60F6DBFE0887BB03C2257C6F0030B864 
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