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YLEISKAAVAEHDOTUKSEN VISIO VAARANTAA STRATEGIAN VIS ION 

Olemme tutustuneet nähtävillä olevaan Lahden Yleiskaava 2025 -

ehdotukseen niin hyvin kuin monisatasivuiseen materiaaliin on 

maallikkotaidoin mahdollista perehtyä. Olemme seuranneet 

yleiskaavatyötä jo useita vuosia ja osallistuneet järjestettyihin 

yleisötilaisuuksiin, viimeisimpänä Lahden tulevaisuusilta -nimellä 

järjestettyyn tilaisuuteen 25.11.2015.  

 

Yleisötilaisuus 

Lahden tulevaisuusillasta kirjoitettua muistiota lukiessa on vaikea 

tunnistaa olleensa samassa tilaisuudessa muistion kirjoittajan kanssa. 

Muistioon on kirjattu mm. seuraavat kommentit: ”Minulle on tullut tunne, 

että asukkaiden osallistuminen yleiskaavatyöhön on ollut 

merkityksellistä.” ja ”Hyvä! Kiitos!”, mutta mm. kysymyksemme koulujen 

ja päiväkotien määrien visioidusta puolittamisesta aiheutuvasta 

saattoliikenteeseen ja lasten itsenäiseen liikkumiseen liittyvästä 

ongelmasta puuttuu kokonaan.   

 

Yleiskaavan merkityksestä 

Olemme antaneet paljon palautetta kaavoituksesta sen eri vaiheissa. 

Usein olemme törmänneet seuraavanlaiseen ongelmaan: asiaa ei voi 

enää muuttaa, sillä se on yleiskaavassa määrätty. Toinenkin ongelma on 

esiintynyt: yleiskaavassa määrätty asia on muuttunut, sillä yleiskaava on 

yleispiirteinen, ei yksityiskohtaisen tarkka. Kokemuksemme mukaan 

yleiskaava joustaa, mutta vain kaavoittajien eduksi ja valitettavan usein 

luonnon ja sen myötä asukkaan tappioksi.  
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Yleiskaava on liian laaja kokonaisuus hahmotettavaksi. 

Yleiskaavamateriaalia ja ammattikielellä kirjoitettuja erilaisia selvityksiä on 

yhteensä useita tuhansia sivuja. Onko edes tarkoitettu, että tavallinen 

asukas tai päättäjä ymmärtää lukemansa (siis sikäli, että jaksaa lukea 

kaiken materiaalin)? 

 

Oma Lahti -illoissa palautteen anto oli rajattu alueittain ja kaupungissa oli 

lukuisia alueita, joilla asukasiltaa ei pidetty. Yleiskaavatyö kaipaa aiempaa 

paljon enemmän objektiivisesti toteutettavia osallistavia elementtejä ts. 

että toimeksiantoa ei jo etukäteen suunnitella niin, että saadaan 

toivotunlaisia vastauksia, vaan että kaikki palaute ja kaikki kaavoituksen 

osa-alueet ovat tasa-arvoisessa asemassa.  

 

Aluekuvaukset ja suunnitteluohjeet 

Yleiskaavaehdotuksessa on aluekuvauksiin ja suunnitteluohjeisiin tehty 

lisäyksiä. Ehdotamme lisäksi tehtävän seuraavat lisäykset ja muutokset: 

 

1. Lähivirkistysalueiden lisäksi myös monet asumiseen sekä 

elinkeinoelämälle varatut alueet  (mm.A-12, A-13, A-15, A-16, A-17, A-27, 

A-28, A-30) sisältävät LUMO-kohteita. Ehdotamme näiden alueiden 

suunnitteluohjeisiin lisättäväksi maininnan LUMO-alueita ei kaavoiteta 

rakentamiseen. 

 

2. Enonsaarta koskevaan merkintään RA-2 ehdotamme nykytilan 

kuvaukseen lisäystä Alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen 

osayleiskaava, jolla ohjataan suoraan rakentamista ja 

suunnitteluohjeeseen lisäystä: Alueella tulee noudattaa oikeusvaikutteisen 

osayleiskaavan määräyksiä. 

 

3. A-11 Latomäki, Möysä ohjeistuksesta Alueella on hieman korkean 

asuntorakentamisen kapasiteettia on poistettava sana ”korkean”, sillä se 

on ristiriidassa vesialueen W-1 Joutjärvi suunnitteluohjeen kanssa 

(Rannalle näkyvän rakentamisen tulee sopeutua rantamaisemaan.) 

Lisäksi mainintaa ”hieman” on tarkennettava (esim. 

neliömäärät/rakennettava pinta-ala). 
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4. A-40 Kymijärven eteläranta, Karisto pitää jättää vapaa-

ajanasumisen käyttöön, ei muuttaa pysyvään asumiseen, kuten 

ehdotuksessa esitetään. 

 

5. Vesialueiden W-6 Merrasjärvi, W-12 Kymijärvi, W-8 Salalammi (ja W-5 

Likolampi) suunnitteluohjeeseen muiden vesialueiden kanssa yhtenäinen 

teksti Valuma-alueen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee 

kiinnittää huomiota vesiensuojeluun. Rannalle näkyvän rakentamisen 

tulee sopeutua rantamaisemaan. 

 

6. Vesialueen W-8 Salalammi nykytilankuvaus päivitettävä: lampi ei enää 

sijaitse kolmen vaan vain kahden kunnan alueella (lauseen voinee jättää 

kuvauksesta kokonaan pois). 

 

7. C-4 Kartano, Kariniemi, Ranta-Kartano -alueen rajauksesta jätettävä 

pois nykyinen PY-2 Salpausselkä -alue (Päijät-Hämeen 

koulutuskonsernin hallinnoima alue), jotta turvataan julkisten palveluiden 

säilyminen alueella. Nykymuodossaan alueen nykytilankuvauksesta saa 

väärän kuvan alueen rakenteesta ja arvosta. Tekstiin lisättävä erittely 

alueen RKY-kohteista: asuinkerrostalot Pellonkulma, Suojalinna sekä 

Hakatornit. Lisäksi virkkeen ”Asuntokanta on lähes kokonaan 

kerrostaloissa, joista valtaosa on 1990–2000 lukujen tuotantoa” sivulause 

on poistettava, sillä alueella on erittäin merkittävää ja laajaa vanhempaa 

asuinkerrostalotuotantoa Lahdenkadun varressa sekä edellä mainituissa 

kohteissa. 

 

8. VL-10 Möysän ranta on Lahden suosituin uimaranta (ESS 28.5.2015). 

Alueella sijaitsee myös melontakeskus, joka on avantouimareiden 

käytössä talvisin. 

 

9. VR-1 Kerinkallion, Renkomäen ja Kujalan retkeily- ja ulkoilualueen 

suunnitteluohjeeseen on lisätty Osallisten toiveena on palstaviljelyalueen 

kehittäminen ja laajentaminen. Palstaviljely on kannatettavaa toimintaa ja 

siinä varmasti riittää kehitettävää. Pitää tutkia tarkkaan, onko 

laajentamiselle tarvetta. Jos palsta-aluetta laajennetaan, joudutaan 

kaatamaan metsää. Alue on kuitenkin kaavoitettu retkeily- ja 

ulkoilukäyttöön, ei viljelykseen. 
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10. Yleiskaavaan ehdotetaan lisättävän lasten luontoelämysalue (tutkitaan 

mahdollisuuksia) Herrasmannin rantaan. Mielestämme uimaranta 

ympäröivine metsineen on riittävä luontoelämys lapsille - rakennettua 

aluetta ei tarvita. Ehdotamme joko merkinnän poistamista tai vähintään 

sen tarkentamista (mitä lasten luontoelämysalueella tarkoitetaan). Lisäksi 

ympäristöpalvelut on lausunnossaan esittänyt, että alue merkittäisiin VL-

merkinnällä, sillä sen luontoarvot eivät kestä VU-13 -merkinnän mukaista 

toimintaa. 

 

11. On ainutlaatuista, että Lahden kaupunkialueella on alkuperäistä 

käyttötarkoitustaan toteuttava kartano. Koiskalan kartanon 

toimintaedellytykset on turvattava riittävällä viljelyalalla. Alueen A-37 ja 

VR-9 viljelykäytössä olevat pellot pitää jättää rakentamatta eikä niiden 

kautta pidä osoittaa kulkuväyliä. 

 

12. Tiiviissä ympäristössä sosiaalinen yhtenäisyys jää usein kokematta ja 

suhde lähiympäristöön puutteelliseksi, mikä lisää välinpitämätöntä 

suhtautumista ihmisiin ja ympäristöön. Tiiviissä ympäristössä viheralueille 

kohdistuu liikaa rasitetta. Lisäksi tiiviin kaupunkirakenteen ekologisuus on 

kaavoitustakin pitkään ohjannut nollatutkimukseen perustuva myytti, joka 

on sittemmin kumottu (http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/08/31/myytti-tiiviista-

ekokaupungista-eli-kertomus-siita-miten-ajatusharhasta-tuli). Yleiskaavan 

tavoitteet 1.5 Kaupunkirakennetta tiivistetään ja täydennetään ja 1.6 

Kaupunkia tiivistettäessä ja täydennettäessä parannetaan samalla sen 

viihtyisyyttä on poistettava yleiskaavasta. 

 

Yleiskaavaehdotuksen visio vaarantaa strategian vis ion 

Yleiskaava on strategian kuva. Nyt nähtävillä olevasta yleiskaavasta 

uhkaa ennemminkin tulla strategian pilakuva. Lahden strategian visiossa 

Lahti on viihtyisä ja turvallinen elinympäristö myös lapsille. 

Yleiskaavaehdotukseen on liitetty sen oma visio, jonka mukaan Lahden 

päiväkotien ja koulujen määrä puolittuu vuoteen 2025 mennessä. 

Lakkauttamalla puolet nykyisistä päiväkodeista ja kouluista tai 

yhdistämällä niitä ei saada säästöä saati sitten laadukasta pedagogiikkaa 

tai viihtyisää ja turvallista, lapsiystävällistä kaupunkia. Visio ymppää 

varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden lisäksi samaan rakennukseen 
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myös kaikki muut palvelut, kuten nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri- ja 

terveyspalvelut. Näillä palveluilla on perustellut syyt toimia omina erillisinä 

yksiköinään. Nykyiset palvelut pitää säilyttää vähintään nykyisessä 

laajuudessa käyttäjäryhmien erityispiirteitä kunnioittaen. 

 

 

 

Yleisiä huomioita yleiskaavasta  

1. Yhtään nyt metsänä olevaa aluetta ei saa kaavoittaa muuksi kuin 

viheralueeksi. Kaupunkimetsien katoaminen, pirstaloituminen ja jäljelle 

jääneiden alueiden monimuotoisuuden häviäminen liiallisen asutuksen 

tiivistämisen ja tieverkon rakentamisen seurauksena on uhka 

kaupunkimme viihtyvyydelle ja kestävälle kehitykselle. 

 

Toivomme lisää viheralueita. Viheralueissa on neliömäärän lisäksi tärkeää 

laatu: ei ole sama asia, onko viheralue yhtenäinen metsä tai puisto vai 

parkkiruutujen väliin kaavoitettu nurmikkokaistale. Lähivirkistysalueiden 

käyttökerrat vähenevät merkittävästi, jos niiden etäisyys kotoa on liian 

pitkä (yli 300m) tai koko liian pieni. 

 

Eläinten lisäksi me asukkaatkin kaipaamme viheryhteyksiä. Suurten 

autoteiden ja asutuksen keskellä liikkuminen ei ole viihtyisää eikä 

turvallista eikä kilometrin pituinen ympyrälenkki korvaa yhteyksiä 

kaupunginosien välillä. 

 

2. Yleiskaavaehdotukseen pitää lisätä kansallinen kaupunkipuisto. 

Kansallisesta kaupunkipuistosta päättää ympäristöministeriö, jolta on 

pyydettävä lausunto yleiskaavaehdotuksesta siitä näkökulmasta, salliiko 

se kansallisen kaupunkipuiston toteutumisen. 

 

Jos Ranta-Kartanon ja Teivaanmäen suuruudenhulluista kaupunkikuvaa 

ja kulttuurimaisema-arvoja pilaavista kaavoitussuunnitelmista ei luovuta, 

ei Lahteen saada koskaan kansallista kaupunkipuistoa. 

 

3. Pyörällä halutaan päästä muuallekin kuin keskustasta Niemeen. 

Pyöräreittien käytettävyys sisältää turvallisten väylien lisäksi myös 

viihtyisyyden, johon vaikuttavat mm. maisema ja melu. Esimerkiksi 
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Ahtialasta keskustaan pyöräillessä ainoa katsomisen arvoinen 

näkymä on Möysän entisen paloaseman kohdalta avautuva järvimaisema. 

 

5. Kävelyn ja pyöräilyn lisäksi myös julkinen liikenne on tärkeä. Se, missä 

määrin esim. bussireitit ovat kaavoitusasia, tuntuu vaihtelevan. Sikäli, että 

niiden kuitenkin katsotaan liittyvän kaavoitukseen, kuten Oma Lahti -

iltojen muistioonkin on kirjattu, niiden toimivuus pitää lisätä yleiskaavaan 

esimerkiksi suunnitteluohjeena: Asuinalueiden suunnittelussa ja 

palveluiden sijoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota niiden 

saavutettavuuteen julkisilla liikennevälineillä. 

 

4. Lahti ei tarvitse korkeita eikä massiivisia asuin- tai julkisten palveluiden 

rakennuksia, kuten kaavaillut tornitalot tai jättikokoiset monitoimitalot. 

Massiivinen rakentaminen pilaa kaupunkikuvaa ja haittaa yhteisöllisyyden 

kehittymistä. Myös yleiskaavaehdotuksen mahdollistamat useat uudet, 

jopa 70000 m² kaupanyksiköt eripuolilla kaupunkia lisäävät 

yksityisautoilua ja vievät asiointia keskustan ulkopuolelle. 

 

 

 

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 12. päivänä 2016 

 

Liekki ry  

   

 

 

Lotta Palomäki, pj. 

  p.050-3484046 

 


