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Vaadimme asemakaavamuutoksen valmistelun palauttamista 

luonnosvaiheeseen. 

 

Perustelut: 

DEMOKRATIA PÄÄTÖKSENTEOSSA 

Entisen Möysän paloaseman alueen asemakaavamuutos on edennyt 

ehdotusvaiheeseen jopa lahtelaisittain poikkeuksellisen 

epädemokraattisen prosessin kautta. Luonnosvaiheessa nähtävillä oli 

kaavaluonnos, jossa rakennusten paikkoja tai kerrosneliömäärää ei ollut 

merkitty. Kaavaluonnos noudatti pääosin voimassaolevaa kaavaa 

Ahtialantien varressa olevia rakennusaloja lukuun ottamatta. 

Luonnosvaiheessa oli näin ollen lähes mahdotonta ottaa kantaa 

kaavamuutokseen, mikä näkyy poikkeuksellisen myötämielisinä 

lausuntoina ja toisaalta lausuntojen puuttumisena. Meitä tai muita 

yhdistyksiä, joilta yleensä pyydetään lausunnot vastaavissa kaava-

asioissa, ei tässä kohteessa jostain syystä katsottu osallisiksi. Kaavaa 

valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja 

yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti 

vaikuttaa (MRL 6§, 62§). 

 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 7.4.–25.4.2014, jonka jälkeen järjestettiin 

korttelisuunnittelukilpailu. Katsomme, että suunnittelukilpailun työt ovat 

todellisuudessa sellaisia luonnosvaiheen suunnitelmia, jotka olisi pitänyt 

asettaa nähtäville luonnosvaiheen kuulemisen mukaisesti. Nyt 

luonnoksista kaavaehdotukseksi edenneen vaihtoehdon on valinnut neljän 

teknisen ja ympäristötoimialan virkamiehen, yhden luottamushenkilön sekä 
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yhden arkkitehdin muodostama arvosteluryhmä. Kilpailun 

arvosteluryhmässä ei ole ollut Lahden kaupunginmuseon tai 

liikuntapalveluiden edustusta, vaikka kohteen sijainti uimarannan 

välittömässä läheisyydessä sekä alueella sijaitsevat kulttuurihistorialliset 

rakennukset olisivat sitä vaatineet.  

 

YIT on yhdessä alueen vanhoja rakennuksia saneeraavan A1 Asunnot -

yhtiön kanssa pystyttänyt kaupungin omistamalle maalle entisen 

paloaseman asfalttikentälle suurikokoisen ennakkomainoksen. 

Ennakkomarkkinointimateriaali löytyy myös YIT:n kotisivuilta 

(http://www.yitkoti.fi/yit_koti/asunnot-alueittain/lahti/joutj%C3%A4rven-

ranta). Miten on mahdollista myydä asuntoja, joita ei ole kaavoitettu ja 

joiden rakentamiseksi tarvittavaa, kaupungin omistamaa tonttimaata ei ole 

luovutettu?  

 

Alueesta on tehty 19.11.2015 päivätty varaussopimus, jolla ei ole 

diaarinumeroa. Maankäyttö- ja rakennuslain § 91 b määrää, että osapuolia 

sitova maankäyttösopimus voidaan tehdä vasta, kun kaavaluonnos tai -

ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Maankäyttösopimuksesta tiedotetaan 

kaavan laatimisen yhteydessä. Tarkoituksesta tehdä maankäyttösopimus 

on tiedotettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Jos tarkoitus 

tehdä maankäyttösopimus tulee esille vasta sen jälkeen, kun osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma on laadittu, asiasta tulee kaavan laatimisen 

yhteydessä tiedottaa osallisten tiedonsaannin kannalta sopivalla tavalla. 

Varaussopimuksesta ei ole mainintaa kaavamateriaaleissa. 

Varaussopimuksen on allekirjoittanut tekninen lautakunta. 

Varaussopimusta tai kaupungingeodeetin valtuutusta asiakirjan 

allekirjoittamiseen ei löydy teknisen lautakunnan pöytäkirjoista. 

 

Vaikka lainkirjain ainakin osaksi tai hyvällä tulkinnalla täyttynee, käytetty 

menettely on epädemokraattinen ja harhaanjohtava kaventaen entisestään 

asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia kaava-asioissa. 

 

MAISEMA-, LUONTO- JA VIRKISTYSARVOT  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.6.2016 Lahden yleiskaavan, johon 

muistutusten perusteella tehtiin mm. seuraavat lisäykset:  



3(5) 
Vesialueiden suunnitteluohjeita yhdenmukaistettiin ja niin ollen myös 

Joutjärveä koskevassa suunnitteluohjeessa sanotaan: Valuma-alueen 

maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota 

vesiensuojeluun. Rannalle näkyvän rakentamisen tulee sopeutua 

rantamaisemaan. Kaavaehdotuksen mukaiset viisikerroksiset terassitalot, 

joiden parvekkeet on suunnattu yleiselle EU-uimarannalle ja hulevedet 

ohjattu putken kautta suoraan Joutjärveen, eivät ole rantamaisemaan 

sopeutuvaa rakentamista, jossa vesiensuojelu olisi riittävästi huomioitu. 

 

Kaavaselostuksen havainnekuvassa (kuva 9, sivu 9) talot ovat eteerisen 

läpikuultavia, jollaisten kuvien käyttämisestä maankäyttöä on aiemminkin 

useasti huomautettu. Talosta kun ei näy läpi, vaikka siinä olisikin käytetty 

lasia. Havainnemateriaalissa johdetaan harhaan muillakin tavoin: kahden 

Ahtialantien varteen sijoitetun kerrostalon väliin on em. havainnekuvassa 

piirretty leikkialue ja puu, vaikka kaavassa alue on pysäköintialuetta (25 

ap).  Pysäköintialue näkyy suunnitelluista piha-alueista eniten 

uimarannalle. Erillisenä tiedostona kaavamateriaalissa oleva 

havainnekuva säilyttää nykyisen pukusuoja-/kioskirakennuksen ja sitä 

ympäröivät puut. Kaavakartasta kuitenkin selviää, että rakennus aiotaan 

purkaa ja kaavoittajan mukaan myös puut järvimaiseman edestä kaataa. 

Kaavaehdotuksessa rakennus sijoittuu puolta pienempänä (nykyisin 300 

k-m2, kaavaehdotuksessa 150 k-m2) lähemmäs melontakeskusta, pois 

terassitalojen järvinäkymän edestä. Uimarannan laiturit sekä parhaiten 

uimiseen ja mm. lentopallon pelaamiseen soveltuva hiekkaranta-alue 

sijaitsevat nykyisen pukusuojarakennuksen kohdalla. Uimarannan 

melontakeskuksen puoleinen osa ei ole käytössä uimarantana 

(mutapohjainen, melontakeskuksen käytössä). 

 

Kaavaselostuksessakin kerrotaan alueella olevan useita maisemallisesti 

merkittäviä, kookkaita puita. Pukusuojarakennus pitää säilyttää sen 

nykyisellä paikalla ja sitä ympäröivälle puustolle on laitettava 

suojelumerkintä. Rakennus ja puusto suojaavat rantaa Ahtialantien 

liikennemelulta ja mahdollisten terassitalojen asukkaiden tirkistelyltä. 

Kaavaehdotukseen piirretty Mantanpuistoksi nimetty ”puisto” on 

käytännössä vain rantaan kulkeva tie, joka ei korvaa kaava-alueella 

nykyisin olevaa monimuotoista viheraluetta.   
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Yleiskaavan VL-10 alueen nykytilan kuvaukseen tuli entiseen (Joutjärven 

rantavyöhyke. Alueen maaperä on hiekkaa. Alue on toiminnallisesti tärkeä 

viheralue.) seuraava lisäys Möysän ranta on Lahden suosituin uimaranta 

ja melontakeskus, joka on avantouimareiden käytössä talvisin. 

Ehdotukseen sisältyvästä alueesta yli puolet on tätä yleiskaavan VL-10 

aluetta. Kuten kaavaselostuksessakin lukee, oikeusvaikutteisen 

yleiskaavan suunnitteluohjeen mukaan arvokkaiden luontokohteiden 

läheisyyteen suunniteltaessa ja rakennettaessa vaalitaan luonnon 

monimuotoisuutta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennettuun 

ympäristöön tai sen läheisyyteen kohdistuvat muutokset tulee suunnitella 

paikan henkeä kunnioittaen. Yleiskaavan yleispiirteisyydestä huolimatta 

katsomme kaavaehdotuksen rikkovan yleiskaavan määräyksiä. 

Kuten Lahden yleiskaavaa koskevassa muistutuksessamme kirjoitimme, 

pyörällä halutaan päästä muuallekin kuin keskustasta Niemeen. 

Pyöräreittien käytettävyys sisältää turvallisten väylien lisäksi myös 

viihtyisyyden, johon vaikuttavat mm. maisema ja melu. Esimerkiksi 

Ahtialasta keskustaan pyöräillessä ainoa katsomisen arvoinen näkymä on 

Möysän entisen paloaseman kohdalta avautuva järvimaisema. Jos 

kaavaehdotus toteutuisi, ei katsottavaa enää ole. 

Möysän uimaranta on laaja, rauhallinen, monipuolinen, turvallinen, eri-

ikäisiä ja eripuolilla kaupunkia asuvia palveleva virkistäytymiskeidas vain 

parin kilometrin päässä ydinkeskustasta. Nykyisessä käytössään ranta on 

Lahdelle ja lahtelaisille moninkertaisesti arvokkaampi kuin mitä 

kaavaehdotuksen mukaisten talojen tuotto olisi. Alueen suunniteltu 

rakentaminen tuhoaisi uimarannan virkistysarvot lähes kokonaan. 

 

 

KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAT RAKENNUKSET 

Kaava-alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokitellut 

rakennukset ovat kooltaan 1700 k-m2 ja 642 k-m2. Uudisrakennusten 

kooksi suunnitellaan 2000 k-m2. Suuret terassitalot muuttavat alueen 

rakennusten mittasuhteita. Entinen Lahden Paita- ja Esiliinatehdas pitää 

jättää kaava-alueen suurimmaksi rakennukseksi, jotta se säilyttää 

ominaispiirteensä entisenä tehtaan tuotantorakennuksena. 
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LOPUKSI 

Nyt nähtävillä oleva kaavaehdotus on surullinen esimerkki lahtelaisesta 

kaavoituksesta, jossa maankäytön virkamiehet ovat vain 

rakennusliikkeiden juoksupoikia. Teknisellä ja ympäristölautakunnalla on 

vielä mahdollisuus pelastaa lahtelaisille tärkeä virkistysalue - toivottavasti 

myös käytätte sitä mahdollisuutta! 

 

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 14. päivänä 2016 

 
Liekki ry  

   
 
 
 
Hanna Virtanen, pj. 

  p.040-5944434 
 
 
 


