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Muistutus Niemen korttelin 375 ja lähivirkistysaluetta koskevasta
asemakaavan muutosehdotuksesta A-2797, Tietotie 5

Lahden Tekninen ja ympäristölautakunta
Muistutus Lahden kaupungin Niemen kaupunginosan korttelin 375 ja lähivirkistysaluetta
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta A-2797, Tietotie 5, Niemen koulu, sekä siihen
liittyvästä tonttijako- ja tonttijaon muutosehdotuksesta M-21-25
Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan Niemen koulutontille on tarkoitus rakentaa kaksi
normaalin kokoista pientaloa ja jäljelle jäävä koulutontti osoitetaan asuinrakennusten
korttelialueeksi, jonne ei saa sijoittaa laitosmaista asumista eikä asuntola- tai
majoitustoimintaa. Ehdotukseen on liitetty illastraatiokuvia lintuperspektiivistä, jolloin
näyttää siltä, että pientalot sopivat tontille, mutta kun käy tontilla katsomassa maantasosta,
tulee toisiin ajatuksiin.
mielestä Niemen koulu ja sen tontti on edelleen jätettävä
lasten ja nuorten käyttöön YO-tontiksi. Mikäli sitä ei tarvita enää varsinaiseen
opetuskäyttöön ja nuorisotalona, niin ainakin on suuri tarve lasten ja
nuorten erityisopetuspaikoista, harrastuspaikoista tai koulupudokkaiden ja muiden
sosiaalisten ongelmien auttamisen paikoista ja mitä kaikkea lapset ja nuoret nykyisin
kipuilevatkaan. Koronan jälkeen on lisääntynyt liikunnan ja yhdessä tekemisen tarve,
liikuntapaikoista on jo nyt kova kysyntä. Lahdessa ei ole asuntopulaa ja lähitulevaisuudessa
lähistölle Niemeen on suunnitteilla paljonkin asumista.
Koulutontin naapurissa on Niemen päiväkoti, jonka piha-alue on ahdas ja kulunut. Päiväkodin
lapset tarvitsevat kipeästi läheltä tasaista ja turvallista puistoaluetta. Pienten lasten kanssa
on hankala päivittäin lähteä kauemmaksi vaikeakulkuiseen Lepolanpuistoon. Niemen koulun
tasainen yläpiha voisi toimia päiväkotilasten leikkialueena aamupäivisin, mikäli iltapäivällä ja
iltaisin siellä olisi jotakin muuta sosiaalista toimintaa.
Koulu voisi toimia myös meidän kaikenikäisten asukkaiden harrastus- ja tapaamispaikkana,
puhumattakaan paikallisten asukasyhdistysten kokoontumistilana sisällä ja ulkona. Koronaepidemia on osoittanut, että puistomaisia kokoontumis- ja oleskelutiloja tarvitaan
tulevaisuudessa yhä enemmän. Koulun vanha puistomainen tontti sopii erinomaisesti
asukkaiden yhteiseen hoitoon ja käyttöön.
Nykyaikainen yhteiskunta suhtautuu apua tarvitseviin positiivisesti, sen takia ihmettelemme
asemakaavamääräystä, jonka mukaan sinne ei saa sijoittaa laitosmaista asumista eikä
asuntola- tai majoitustoimintaa. Mielestämme Niemen vanha koulu voisi toimia väliaikaisesti
myös laitosmaisena rakennuksena apua tarvitseville.

Jälkipolville pitää jättää ihailtavaksi paikkoja entisestä rakentamiskulttuurista ja
elämäntavasta, joita asioita tässä tapauksessa edustaa itse koulurakennuksen lisäksi
puutarhamainen tontti ja sitä ympäröivä vanha kiviaita ja kaikki isot ja komeat erilaiset puut.
Koska Lahdessa on hyvin ohuet kulttuurihistorialliset piirteet, etenkin kaupunkisuunnittelussa
olisi ne säilytettävä ja herättävä kotiseututyöhön, jonka tarkoituksena on vahvistaa
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kansallista kulttuuria paikallisten piirteiden pohjalta
Lahden historiallisen museon julkaisussa v. 2012, "Kuusenoksia ja lukinlankaa, satavuotta
jugendtunnelmaa" sanotaan, että:
"Niemen koulu on 1909 valmistunut kaupungin rajojen ulkopuolelle niin kutsutun taajaväkisen
yhdyskunnan tarpeisiin, samoin kuin 1911 valmistunut Anttilanmäen koulu. Molemmat koulut
on suunnitellut arkkitehti Uno Alanco. Työläiset ja varattomat hakeuituivat asumaan tällaisille
alueille, koska tontit olivat huokeita, eikä rakennushankkeita tarvinnut hyväksyttää
viranomaisilla.
Niemen koulu oli kooltaan Anttilanmäen koulua pienempi, mutta veti aistikkuudessaan
vertoja Anttilanmäen koululle. Lisäksi se sijaitsi upealla paikalla korkealla mäellä, josta oli
hienot näkymät Vesijärvelle, seikka jota erityisesti korostettiin.
Koulun rakennustoimikuntaan kuulunut Mukkulan kartanon isäntä Karl von Hausen salli
puutarhurinsa kaunistaa koulutonttia. Koulun pihalta johti 300 m pitkä lehtikuusikujanne ja
puutarhassa oli mm. sireenimaja ja runsaasti omenapuita.
Koulurakennus ja sen ympäristö muodostivat kokonaistaideteoksen, joka ilmensi myös ajan
uusia kaupunkisuunnitteluihanteita, kodikkuutta, yllätyksellisyyttä sekä ihmisten ja luonnon
harmonista yhteiseloa."
katsoo, että koulutontin ympäristön säilyttämiselle on
olemassa edellä mainittu huomioon ottaen erityisen painavat perustelut. Kaupunki voisi nyt
keskittyä Niemen entisen teollisuusalueen ja ranta-alueen asuinaluesuunnitteluun, mutta
tällainen Niemen koulun viehättävä vanha kulttuurihistoriallinen paikka kertomuksineen
ansaitsee tulla suojelluksi tulevillekin sukupolville. Kaksi omakotitalotonttia ei sovi koulun
tontille. Kaupungin museo tähdentää myös kaavalausunnossaan 8.2.2021 avoimen ja koulun
toiminnasta kertovan pihan merkitystä oleellisena tekijänä kaupunkiympäristössä.
Mielestämme nyt nähtävänä olevaa asemakaavamuutosta tulee muuttaa siten, että se
ilmentää laadukasta suunnittelua ja kaupunkivihreätä kuten 1910-luvun suunnitteluihanne.
Hyvä ympäristö luo hyvinvointia. Myös ilmastomuutoksen vaatimukset,
luonnonmonimuotoisuuden ja puistoalueiden tarve on vain vahvistunut, joten tämä
kulttuurihistoriallinen kohde on säilytettävä.
Lahdessa 3.5.2021

