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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot

Asemakaavan muutos koskee: Renkomäen (22.) kaupunginosan kortteleita 22045 ja 22069 ja
katualuetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat: Renkomäen (22.) kaupunginosan korttelin 22045 tontit 4-6
ja korttelin 22069 tontit 11-13 ja katualuetta.
Asemakaavamuutoksen yhteydessä tehdään sitova tonttijako.
Kaavahanke sisältyy kaupungin vuoden 2021 kaavoitusohjelmaan. Kaavan vireilletulosta on
ilmoitettu jo kaavoituskatsauksessa 7.3.2017, sekä uudelleen 8.3.2021 kaavoituskatsauksesta
tiedottamisen yhteydessä.

1.2

Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Renkomäessä, Lahden eteläisen sisääntulotien ja VT4 risteyksen lähellä.
Ortokuvakartta.

Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
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Kaupungin strategia
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Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa yritystoiminnan kehittäminen rakennusoikeutta lisäämällä.
Kaavan muutoksella mahdollistetaan uudisrakentaminen, jossa uusi liikerakennus voidaan liittää
yhdeksi kokonaisuudeksi Kärkkäisen tavaratalon kanssa. Muutos edellyttää näin poistuvan Pasaasinimisen katuyhteyden ja liittymien korvaamista liikerakennuksen eteläpuolella Paussi-katua jatkaen
liikenneympyrään asti.
Kaupungin strategian (2017) mukaisesti kaava mahdollistaa yritysten sijoittumisen ja työpaikkojen
lisääntymisen alueella (A1).
Kaava edistää kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta ja liikkumista (A4).
Kaavassa on huomioitu vesiensuojelu (A6).
Kaava edistää kärkihanketta 4. Yrittäjien Lahti mahdollistamalla olemassa olevien yritysten
kehittymistä ja toimintaedellytyksiä. Kärkihanketta 5. Luonnollisesti liikkeessä parantamalla
pyöräpysäköintimahdollisuuksia.
Kärkihanketta 5. Luonnollisesti liikkeessä parantamalla joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä
alueella.
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2 TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet

2.2

Asemakaava

2.3

Toteuttaminen

Asemakaavan muutos on laadittu Koy Savarin aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavamuutoshankkeen kotisivulle 26.1.2021. Kaavamuutoksen
aloituskokous pidettiin 23.2.2021. Kaavatyötä käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 11.5.2021 ja
luonnosvaiheen kuuleminen järjestettiin 10.5.–25.5.2021, jolloin pyydettiin myös
viranomaislausunnot.
Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa yritystoiminnan kehittäminen rakennusoikeutta lisäämällä.
Kaavan muutoksella mahdollistetaan uudisrakentaminen, jossa uusi liikerakennus voidaan liittää
yhdeksi kokonaisuudeksi Kärkkäisen tavaratalon kanssa. Tontit liitetään yhteen.
Muutos edellyttää näin poistuvan Pasaasi-nimisen katuyhteyden ja liittymien korvaamista
liikerakennuksen eteläpuolella Paussi-katua jatkaen liikenneympyrään asti.

Asemakaavan toteutuksesta vastaavat Lahden kaupunki kunnallistekniikan osalta sekä yksityiset
maanomistajat.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Yleiskuvaus
Kaava-alueen ja sen lähiympäristön fyysisen tilan sekä toiminnallisen ja sosiaalisen ympäristön
kuvaus.
3.1.2 Luonnonympäristö
Maisema
Luonnonolot (topografia, maaperä, rakennettavuus, kasvillisuus, eläimistö, luontotyypit,
luonnonmuistomerkit, maiseman / luonnon historian erityispiirteet)
Luonnon monimuotoisuus
Pienilmasto
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Pohjavesi, vesistöt, vesitalous
Lahti kuuluu korkean radonpitoisuuden alueeseen, minkä vuoksi radonsuojaus tulee ottaa kaikessa
rakentamisessa huomioon rakennusjärjestyksen ohjeen mukaisesti.
Maa- ja metsätalous
Luonnonsuojelu (luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien alaiset alueet, luonnonsuojelulain mukaan
suojeltavat alueet, metsälain mukaan suojeltavat alueet)
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaava-alueella ei ole tällä hetkellä yhtään asukasta.
Alue on kaavoitettu kaupallisille palveluille, ja siellä on paljon tilaa vaativan kaupan yksiköitä sekä
yritystoimintaa.
Yhdyskuntarakenne on melko väljää ja matalaa, lukuun ottamatta maisemassa kauemmaksi
erottuvaa Luhdan toimistotornia.
Liikerakentamisen ympärillä on pääasiassa pientalovaltaista rakennuskantaa.
Renkomäessä on oma koulu ja kirjasto. Kattavat kaupalliset palvelut ovat keskittyneet ABCliikennemyymälän yhteyteen.
Alue on huomattava työpaikkojen keskittymä.
Alueelta on hyvät yhteydet virkistysreitteihin.
Lahden eteläinen sisääntulotie on muutettu juuri nelikaistaiseksi, ja Pyöräilyreitistö on kattava.
Alueen liikenne on kasvamassa.
Alueen liikenteen toimivuudesta on tehty erillinen liikenneselvitys joka on selostuksen liitteenä.
muinaismuistot
Tekninen huolto (kunnallistekniikka, vesi- ja energiahuolto, jätehuolto, tietoliikenne, mastot ym.)
Sosiaalinen ympäristö (turvallisuus, eri väestöryhmien tarpeet, asuinalueiden erilaistuminen)
3.1.4 Maanomistus
Kaavamuutosalue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kaupunki omistaa osan parkkialueesta ja
polttonesteaseman tontin.

3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on tullut voimaan maankäyttö ja rakennusasetuksen 93 §
mukaisten kuulutusten myötä 13.5.2019.
Maakuntakaavassa alue on km3, vähittäiskaupan suuryksikköjen tai myymäläkeskittymän alue, jonka
liikerakennusoikeuden kokonaismäärä voi olla 243000 kem2.
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Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta.
Osayleiskaava

Yleiskaavassa alue on pkm 12 kaupallisten palvelujen alue, jonka liikerakennusoikeuden
kokonaismäärä voi olla 200000 kem2.
Alue poikkeaa maakuntakaavan aluerajauksesta siten, että moottoritien kaakkoispuolinen alue ei ole
mukana kuten maakuntakaavassa.
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Asemakaava

Ote voimassaolevasta asemakaavasta.
Asemakaavassa alue on kl-14 liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan
erikoistavaran kaupan myymälätiloja. erikseen osoitetulle rakennusalalle (km-2) saa sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksiköiden piiriin kuuluvan myymälän. alueelle ei saa sijoittaa elintarvikkeiden
myymälätiloja.
Tontin 398-22-69-4 pa 54422 m²
Lisäksi alueelle mahdollisesti laaditut asemakaavaluonnokset
Lähiympäristön kaavatilanne
Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys Lahti, Nastola, Kärkölä on tullut Nastolan osalta voimaan 1.4.2013 ja Lahden ja
Kärkölän osalta voimaan 1.5.2013.
Pohjakartta
Pohjakartan tarkistus
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Laaditut selvitykset
Lahden läntisten osien osayleiskaavan Y-202 kaavatyön yhteydessä tehdyt perusselvitykset:
Lahden kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma 2025 (2012)
Muinaisrantaselvitys (2010)
Lahden maisemarakenne (2010)
Lahden viheralueiden arvottaminen (2010)
Kaavatyön yhteydessä laadittiin lisäksi seuraavat selvitykset:
liikenneselvitys
kaupan selvitys
hulevesiselvitys

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

4.1.1 Aloite
Asemakaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta.
4.1.2 Sopimukset
Asemakaavatyön yhteydessä tehdään maankäyttösopimus yksityisten maanomistajien kanssa.
4.1.3 Pohjakartan tarkistaminen
Alueen pohjakartta on tarkistettu ennen kaavaehdotuksen laatimista. Pohjakartta täyttää maankäyttöja rakennuslain 54 §:ssä (jatkossa lakiin viitataan lyhenteellä MRL) annetut
kaavoitusmittausvaatimukset.

4.2

Osallistuminen ja yhteistyö

4.2.1 Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.
Osallisia ovat:
- Alueen maanomistajat
- Muut vaikutusalueen kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yritykset
- Kaupungin hallintokunnat
- Naapurikunnat
- Päijät-Hämeen liitto
- Hämeen ELY-keskus / ympäristö
- Uudenmaan ELY-keskus / liikenne
- Lahden kaupunginmuseo
- Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt
- Muut yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään
- jne.
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4.2.2 Vireilletulo
Asemakaavatyön vireille tulosta on ilmoitettu MRL 63 §, 3 mom. mukaisesti 4.3.2021 julkaistussa
Lahden kaupungin vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa (kohde39).
4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavamuutoshankkeen
kotisivulle 26.1.2021. Kaavatyötä käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 11.5.2021. Alueen
naapurikiinteistöille ja maanomistajille on toimitettu postitse kaavaluonnos ja OAS. Valmisteluvaiheen
kuuleminen järjestettiin 10.5.–25.5.2021. Kaavatyöhön liittyvää aineistoa on ollut nähtävillä
kaavahankkeen verkkosivulla.
4.2.4 Kaavoituksen eteneminen ja aikataulu
(tämä kohta vain, jos kaavasta ei laadita erillistä OAS:aa)
4.2.5 Viranomaisyhteistyö
Kaavamuutoksen aloituskokous pidettiin 23.2.2021. Aloituskokous oli samalla aloitusvaiheen
viranomaisneuvottelu. Viranomaisten toiveesta tehtiin liikenneselvitys, kaupallinen selvitys sekä
hulevesiselvitys. Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 10.5.–25.5.2021. Sen yhteydessä
viranomaisille toimitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnosvaihtoehdot ja
pyydettiin niistä viranomaislausunnot.

4.3

Asemakaavan tavoitteet

4.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa yritystoiminnan kehittäminen rakennusoikeutta lisäämällä.
Kaavan muutoksella mahdollistetaan uudisrakentaminen, jossa uusi liikerakennus voidaan liittää
yhdeksi kokonaisuudeksi Kärkkäisen tavaratalon kanssa. Tontit liitetään yhteen.
Muutos edellyttää näin poistuvan Pasaasi-nimisen katuyhteyden ja liittymien korvaamista
liikerakennuksen eteläpuolella Paussi-katua jatkaen liikenneympyrään asti.
4.3.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Osallisten tavoitteet
Muut tavoitteet

4.4

Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.4.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Esitellään vaihtoehdot ja niiden keskeinen sisältö ja karsinnan perusteet
4.4.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Valmisteluvaiheen kuulemiseen valmisteltavat kaavaluonnosvaihtoehdot, joista pyydetään lausunnot
ja mielipiteet.
Vaihtoehtojen suhde kaavan tavoitteisiin
Vaihtoehtojen vertailua (keskenään ja verrattuna nykytilaan) ja arviointia (arviointikriteereinä mm.
taloudellisuus, terveellisyys, turvallisuus, sosiaalinen toimivuus, kulttuuriset tekijät, väestöryhmien
toimintamahdollisuudet, palvelujen saatavuus, viihtyisyys, ekologisuus)
Vaikutusten selvittäminen (vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön,
talouteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin, kulttuuriin)
Käytetyt arviointimenetelmät ja asiantuntijat sekä osallistuminen
4.4.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
Yhteenveto kaavan vaikutusten arvioimiseksi suoritetuista selvityksistä
4.4.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset
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Tiivistelmät lausunnoista ja mielipiteistä ja niiden huomioon ottaminen (lomakkeella)
4.4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Luottamuselinkäsittelyjen ja päätösten päivämäärät (lomakkeella)

5 KUVAUS
5.1

Asemakaavan rakenne

5.1.1 Kokonaisrakenne

KL-14 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA PALJON TILAA
VAATIVAN ERIKOISTAVARAN KAUPAN MYYMÄLÄTILOJA. ERIKSEEN OSOITETULLE
RAKENNUSALALLE (km-2) SAA SIJOITTAA VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖIDEN
PIIRIIN KUULUVAN MYYMÄLÄN. ALUEELLE EI SAA SIJOITTAA ELINTARVIKKEIDEN
MYYMÄLÄTILOJA.

KL-15 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA PALJON TILAA VAATIVAN

ERIKOISTAVARAN KAUPAN MYYMÄLÄTILOJA. ERIKSEEN OSOITETULLE RAKENNUSALALLE (km-2) SAA
SIJOITTAA VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖIDEN PIIRIIN KUULUVAN MYYMÄLÄN. ALUEELLE EI SAA
SIJOITTAA ELINTARVIKKEIDEN MYYMÄLÄTILOJA. JOS MYYMÄLÄTILAT OVAT NS. HYBRIDITILOJA, ELI NE
TOIMIVAT MYÖS VERKKOKAUPAN VARASTO- JA KERÄILYTILOINA VOI AUTOPAIKKAVELVOITTEESEEN
TEHDÄ 30% VÄHENNYKSEN.
Hybridimallin mukainen myymälä
Kärkkäinen käyttää nimitystä hybridimallin mukainen myymälä kuvatessaan myymälää, joka palvelee
niin walk-in asiakkaita kuin verkkokaupan asiakkaita. Hybiridimallin mukaisessa myymälässä sen
toiminnot ja prosessit on luotu siten, että mainitut asiakasryhmät ja niiden tarpeet voidaan tyydyttää
myymälästä. Hybidimallin mukaisessa myymälässä esillä olevat tavarat ovat niin myymäläasiakkaiden
kuin verkkokaupan asiakkaiden saatavilla ja ostettavissa. Myymäläasiakkaat noutavat haluamansa
tavaran hyllystä itse, kuten nytkin, kun taas verkkokaupan keräilijä noutaa tavarat verkkokaupan
asiakkaalle. Molemmat asiakkaat palvellaan samasta paikasta eli myymälävarastosta.
Myymälävarastolla tarkoitetaan myymälätiloissa ja varsinaisessa myymälävarastossa olevia tavaroita.
Hybridimallin mukaisessa myymälässä siellä olevaan tavaravalikoimaan ja -varastoon kohdistuu
suurin kysyntä verkkokaupan asiakkailta, joiden ostot ovat Kärkkäisellä jo suuremmat kuin Lahden
myymälän walk-in asiakkaiden tekemät ostot. Lähivuosina verkkokaupan asiakkaiden ostot
tulevat olemaan moninkertaiset walk-in asiakkaisiin nähden. Kysyntään vastaaminen vaatii, että
myymälän tavaravalikoimaa laajennetaan ja valikoiman syvyyttä kasvatetaan (tavaran kappalemäärää
myymälässä kasvatetaan). Hybridimallin mukaisessa myymälässä valikoiman laajuus ja tavaroiden
saatavuus on siten huomattavasti parempi, mitä normaalissa myymälässä ja tavaroiden esillepano on
kehittyneempää. Hybridimallin mukainen myymälä tuo merkittäviä synergiaetuja niin Kärkkäiselle kuin
sen myymälän ja verkkokaupan asiakkaille.
Hybridimallin mukaisessa myymälässä on otettava huomioon logistiikka. Myymälän sisäisen
logistiikan osalta on huolehdittava, että tavarat saadaan mahdollisimman nopeasti hyllyyn sekä
suuren menekin tavarat ns. myymälän massapaikoille. Tämä tarkoittaa, että myymälätiloissa on
oltava asianmukaiset tavaroiden kuljetusväylät ja myymälähyllyissä sekä massapaikoilla riittävät tilat
kasvavalle tavaravalikoimalle ja -määrälle. Massapaikkoja voi olla myös myymälän varastossa.
Myymälään sisään tulevalle tavaramäärälle on huolehdittava riittävät vastaanotto- ja lajittelutilat sekä
myymälästä lähtevälle tavaralle riittävät lajittelu-, pakkaus- ja toimitustilat. Hybridimallin mukaisessa
myymälässä on kyettävä yhdistämään myymälästä lähtevään verkkokaupan toimitukseen myymälän
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ulkopuolelta tulevat tavarat. Hybridimallin mukaisesa myymälässä sisäinen ja ulkoinen logistiikka on
yhdistetty saumattomasti toisiinsa myymälän asiakasturvallisuutta vaarantamatta.
5.1.2 Mitoitus ja aluevaraukset
(AK):
- tonttien pinta-ala yhteensä
- tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus
- tehokkuus
- asuntoja (laskettuna 1 as/75 k-m2)
- asukkaita (laskettuna 1 as / 40 k-m2)
- autopaikkoja (1 ap/ 80 k-m2)

xxxx m2
xxxx k-m2
e = 0,xx
xx kpl
n. xxx
xx kpl

5.1.3 Palvelut
Kaavamuutosalueella ei ole asukkaita.

5.2

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan
sisältövaatimusten toteutuminen

Lahden oikeusvaikutteista yleiskaavaa 2025 laadittaessa on otettu huomioon MRL 39 §:n mukaiset
yleiskaavan sisältövaatimukset. Yleiskaavassa määritetty rakennusoikeus ylittyy jonkin verran. Ylitys ja
sen vaikutus on kuvattu tarkemmin kohdassa 5.4 Asemakaavan muutos on Päijät-Hämeen
maakuntakaavan 2016 mukainen.

5.3

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Esim: Kaavassa on huomioitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen suojelu, viheralueiden
säilyminen, tarvittavat melusuojaukset sekä hulevesien käsittely, ilmasto ja pienilmasto, Apoli.

5.4

Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutus rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Renkomäen asemakaavaalue sijaitsee olemassa olevassa yhdyskuntarakenteessa ja olemassa
olevalla kaupan alueella, joten alueelle suunnitellulla liikerakentamisella ei ole yhdyskuntarakennetta
hajauttavaa vaikutusta.
Vaikutukset liikenteeseen
Alueelle on tehty liikenneselvitys, jossa arvioidaan lisääntyneen kerrosalan vaikutus paikalliseen ja
seudulliseen liikenteeseen.
Liikenneselvityksen perusteella alueen liittymät toimivat lisärakentamisen jälkeenkin nykytilanteessa
vähintään tyydyttävästi ja vuoden 2040 tilanteessa vähintään välttävästi. Lisärakentaminen ei aiheuta
toimenpiteitä lähialueen liikennejärjestelyissä.
Selvityksessä laadittiin alueelle toimivuuden herkkyystarkastelu. Tarkastelussa ensimmäiseksi
kapasiteetti täyttyy Uudenmaankadun ja Uuden Orimattilan-tien liittymässä, joka kestää noin 12 %
kokonaisliikenteen kasvun vuoden 2040 liikennetilanteeseen. Muissa liittymissä kapasiteettia on
selkeästi enemmän käytössä.
Alueen sisäisen liikenteen toimivuuden varmistaa mahdollisuus useampaan reitin valintaan
pääväyläjaksoille.
Myöskään joukkoliikenteen kannalta liikennevalojen kuormituksen kasvu ei ole kriittistä, koska
joukkoliikenteelle on tarvittaessa mahdollisuus järjestää liikennevaloetuudet. Niiden toteutuminen
voimakkaan liikennevalojen kuormitustilanteessa kuitenkin voi aiheuttaa muun liikenteen
toimivuuden heikkenemistä.

Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue

Askonkatu 2
15100 Lahti

Maankäyttö ja aluehankkeet
NN/NN

Selostus
A-2711
D/813/10.02.03.00.04/2021

13 (15)

Henkilöautoliikenteen kuormituksen kasvu voi myös edistää muiden kulkumuotojen käyttöä varsinkin,
kun alueella on esim. joukkoliikenteen hyvä tarjonta ja fasiliteetit sen kehittymiselle.
Riskejä ja varmuuksia, jotka voivat vaikuttaa selvityksen lopputulokseen ovat:
• Varmuutta selvitykseen tuo koronatilanteen huomioiminen liikennemäärissä kokonaisliikenteen
kasvukertoimena kaikissa liikennetilanteissa ja kulkumuotojakauman huomioiminen Ylivieskan
alueen mukaisena
• Uuden 2020 käyttöönotetun vt 12 ohitustien pitkäaikaisvaikutukset vaikutukset Uudenmaankadun
ja Uuden Orimattilantien liikennemääriin, joka mahdollisesti pienentää entisestään selvitysalueen
autoliikenteen kuormitusta
• Muun maankäytön kehittyminen alueella. Alueen maankäyttö on kehittynyt vuoden 2006
kaavoituksen laajuuteen, joten merkittäviä muutoksia ei ole odotettavissa.
5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Vaikutukset maisemaan
Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Vaikutukset maa- ja metsätalouteen
5.4.3 Muut vaikutukset
Vaikutukset yritystoimintaan
Asemakaava-alue sijaitsee Päijät-Hämeen maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden alueella
(KM3) ja Lahden läntisten osien osayleiskaavan kaupallisten palvelujen alueella (Pkm-12).
Moottoritien länsipuolisen alueen voimassa olevien asemakaavojen laskennallinen liikerakentamisen
rakennusoikeus on noin 187 300 k-m2.
• Asemakaavamuutoksen myötä moottoritien länsipuolisen kaupallisten palvelujen alueen
asemakaavojen liikerakentamisen rakennusoikeus olisi noin 206 300 k-m2, joka ylittäisi hieman
Lahden läntisten osien osayleiskaavan enimmäismitoituksen (200 000 k-m2), mutta ei
maakuntakaavan enimmäismitoitusta (noin 210 000 k-m2 moottoritien länsipuolella).
• Rakennusoikeuden lisäyksestä 9 000 k-m2 on varastotilaa ja 18 000 k-m2 sekoittunutta myymäläja varastotilaa. Moottoritien länsipuolen alueella on toteutunutta liiketilaa noin 131 300 k-m2 ja
käyttämätöntä liikerakentamisen rakennusoikeutta noin 56 000 k-m2. Koska suurella osalla tonteista
käyttämättömän rakennusoikeuden määrä on pieni, on todennäköistä, ettei se tule jatkossakaan
toteutumaan kokonaisuudessaan. Tältä osin Lahden läntisten osien osayleiskaavan mukaisen
enimmäismitoituksen ylitystä ei voida pitää kaupan toiminta- ja kehitysedellytysten näkökulmasta
merkityksellisenä.
• Lahden oman väestön kysynnän kasvun perusteella arvioitu erikoiskaupan liiketilan lisätarve
mahdollistaa laajennushankkeen toteuttamisen, joten hankkeen myötä ei ole odotettavissa
merkittäviä haitallisia vaikutuksia olemassa olevien myymälöiden toiminta- ja kehitysedellytyksiin
Lahdessa eikä myöskään seututasolla.
• Asemakaavamuutos ja tavaratalon laajennus parantavat tavaratalon omia toiminta- ja
kehitysedellytyksiä ja mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan entistä paremmin. Laajentuneessa
myymälässä on mahdollisuus ottaa huomioon eri asiakasryhmien muuttuvat odotukset ja
ostotottumukset. Myymälän laajennus mahdollistaa myös konseptimuutoksen, joka vahvistaa
tavaratalon mahdollisuuksia kilpailla verkkokaupan jatkuvasti kasvavassa ja kehittyvässä
kansallisessa ja kansainvälisessä markkinassa.
• Asemakaava-alue on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Jalankulun ja pyöräilyn verkosto
mahdollistaa hyvän saavutettavuuden kävellen ja pyöräillen. Lähiasutuksen vähäinen määrä
kuitenkin rajoittaa kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvua. Kävellen ja pyöräillen sekä
henkilöautolla tapahtuvan asioinnin lisäksi asemakaava-alue on saavutettavissa myös
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joukkoliikenteellä. Todennäköistä kuitenkin on, että Renkomäen alueella asioidaan jatkossakin
pääosin henkilöautolla.
• Maankäyttö- ja rakennuslain viimeisimpien uudistusten tavoitteena on ollut elinkeinoelämän
toimintaedellytysten parantaminen ja toimivan kilpailun toteutumisen edistäminen. Mahdollistamalla
olemassa olevan myymälän laajennus olemassa olevalle, kaikilla kulkumuodoilla saavutettavalle
kaupan alueelle, edistetään myös maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteita.
Johtopäätöksiä jatkosuunnitteluun
• Päijät-Hämeen maakuntakaavassa Renkomäen vähittäiskaupan suuryksiköiden alueen
vähittäiskaupan enimmäismitoitus on 243 000 k-m2, josta moottoritien länsipuolella on
laskennallisesti noin 210 000 k-m2. Asemakaavamuutoksen mukainen rakennusoikeuden lisäys (19
000 k-m2) yhdessä voimassa olevien asemakaavojen liikerakentamisen rakennusoikeuden (187 300
k-m2) kanssa ei ylitä maakuntakaavan vähittäiskaupan enimmäismitoitusta.
• Lahden läntisten osien osayleiskaavan kaupallisten palvelujen alueen enimmäismitoitus on 200
000 k-m2. Asemakaavamuutoksen mukainen rakennusoikeuden lisäys yhdessä voimassa olevien
asemakaavojen liikerakentamisen rakennusoikeuden kanssa (206 300 k-m2) ylittää osayleiskaavan
vähittäiskaupan enimmäismitoituksen. Ylitystä ei kuitenkaan voida pitää kaupan toiminta- ja
kehitysedellytysten näkökulmasta merkittävänä. Lahden oman väestön kysynnän kasvun pohjalta
arvioitu liiketilan lisätarve mahdollistaa liiketilan lisäyksen ilman merkittäviä haitallisia vaikutuksia
Lahden ja Lahden seudun kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin.

5.5

Ympäristön häiriötekijät

5.6

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Alueella on liikenteen aiheuttama melu- ja pölyhaitta.
Kaavakartan liitteenä, erityismerkinnät ja niiden perustelu avattu tarkemmin

5.7

Nimistö

Alueelle ei tule uutta nimistöä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Havainnollistavat kuvat, rakentamistapaohjeet ym.

6.2

Toteuttaminen ja ajoitus

6.3

Toteutuksen seuranta

Arvioitu toteutuksen aikataulu
Määritellään asiat, joiden toteutumista tulee seurata kaavaa toteutettaessa ja sen jälkeen

7 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Lahdessa 7.5.2021
Asemakaava-arkkitehti

Kimmo Sutinen

(Tarvittaessa:
Asemakaavan nähtävilläoloaikana (xx.xx.–xx.xx.20xx) tulleiden muistutusten johdosta kaavaan on
tehty seuraavia muutoksia/korjauksia:
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Selostus ja seurantalomake on korjattu tältä osin.
Muutosten jälkeen asemakaavatunnus on A-xxxxa.
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