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(LUONNOS131120)
Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee xx. päivänä ….kuuta 2021 päivättyä asemakaavakarttaa
nro A-2801 (sekä kaavan mukaista tonttijakoa M-xx-xx - M-xx-xx) (kaavan nimi)

Ortokuvakartta.

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos koskee: Paavolan (3.) kaupunginosan korttelia 3004
Asemakaavan muutoksella muodostuvat: Paavolan kaupunginosan korttelin 3004 tontit 10-21
Asemakaavamuutoksen yhteydessä tehdään sitova tonttijako.
Kaavahanke sisältyy kaupungin vuoden 2018 kaavoitusohjelmaan. Kaavan vireilletulosta on
ilmoitettu 8.3.2018 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.

1.2

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Paavolan kaupunginosassa. Alue rajautuu Seponkatuun, Saimaankatuun,
Sammonkatuun ja Kauppakatuun. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1.42 ha.
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Kaavan tarkoitus

1.4

Kaupungin strategia
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Tavoite on mahdollistaa liikerakennusten korttelin muuttaminen asumisen käyttöön. Massoittelulla
tavoi-tellaan ympäristöön sopivaa umpikorttelirakennetta, jonka sisäosaan saadaan hyvät ja melulta
suojaisat oleskelupihat. Kerrosalatavoite on noin 40000 kem² joka vastaa 40m²/asukas mitoituksella
1000 asukasta.
Kaupungin strategian (2017) mukaisesti kaava mahdollistaa oppilasuntojen sijoittumisen alueelle
(A1).Kaava edistää kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta ja liikkumista (A4).Kaava
edistää keskustan elinvoiman kasvua (A4). Kaavassa on huomioitu vesiensuojelu (A6).
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2 TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan muutos on laadittu maanomistajan aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavamuutoshankkeen kotisivulle 12.10.2020. Kaavatyötä
käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 24.11.2021 ja luonnosvaiheen kuuleminen järjestettiin 10.12.–
31.12.2020, jolloin pyydettiin myös viranomaislausunnot.

2.2

Asemakaava
Kortteliin 3004 mahdollistetaan 10 kpl 8-16krs asuinkerrostalon, sekä näitä palvelevan parkkitalon
rakentaminen.

2.3

Toteuttaminen

Asemakaavan toteutuksesta vastaavat yksityiset maanomistajat.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Yleiskuvaus
Kaava-alue sijaitsee tiiviisti rakennetulla keskusta-alueella. Lähiympäristössä on 6-8 kerroksisia
asuirakennuksia ja pääosin 2-kerroksisia liikerakennuksia. Alue ei ole aivan ydinkeskustaa.
3.1.2 Luonnonympäristö
Lahti kuuluu korkean radonpitoisuuden alueeseen, minkä vuoksi radonsuojaus tulee ottaa kaikessa
rakentamisessa huomioon rakennusjärjestyksen ohjeen mukaisesti.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Yhdyskuntarakenne
Kaupunki- /taajamakuva
Asuminen
Palvelut
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Virkistys
Liikenne (liikenneverkko ja sen mitoitus, liikenneturvallisuus, kevyt ja julkinen liikenne, pysäköinti,
huoltoajo)
Rakennettu kulttuuriympäristö (RKY, MARY, LaRY) ja muinaismuistot
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Tekninen huolto (kunnallistekniikka, vesi- ja energiahuolto, jätehuolto, tietoliikenne, mastot ym.)
Erityistoiminnat (vaara-, erityis- ja muut alueet, esim. jännitelinjojen alueet, puolustusvoimien alueet)
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt (melu, tärinä, ilmanlaatu, saastuneet maat)
Sosiaalinen ympäristö (turvallisuus, eri väestöryhmien tarpeet, asuinalueiden erilaistuminen)
3.1.4 Maanomistus
Kortteli 3004 on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa

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 C, keskustatoimintojen alue.

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta.
Osayleiskaava
Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 (kv 27.6.2016 § 70) sai lainvoimainen
5.10.2017.Yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta C-1, jonka suunnitteluohje on
seuraava:
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” Alue varataan Päijät-Hämeen maakuntakeskusta ja sen vaikutusaluetta palveleville
keskustatoiminnoille, kuten palveluille, hallinnolle, kaupalle, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille
työpaikoille ja keskusta-asumiselle. Katuympäristön ja julkisen tilan suunnittelussa ja viimeistelyssä
otetaan erityisesti huomioon kävely ja pyöräily. Maiseman ja rakennetun ympäristön ominaispiirteitä
vaalitaan ja rakentamisen laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Yksityiskohtaisemmissa
suunnitelmissa tulee ottaa huomioon kulttuurihistorialliset selvitykset ja lahden
arkkitehtuuripoliittinen ohjelma.”
Alueen suunnitteluohje on seuraava: ” Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennettuun
ympäristöön tai sen läheisyyteen kohdistuvat muutokset tulee suunnitella paikan henkeä
kunnioittaen. Keskustakaupan isot yksiköt keskitetään ydinkeskustan alueelle ja sopeutetaan
ympäristöönsä kooltaan ja ulkoasultaan. Saimaankadun ja Kauppakadun välisiin kortteleihin voidaan
tutkia tornitalojen sijoittamista. Kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä koskevissa
suunnitelmissa huolehditaan, että kohteen ja sen lähiympäristön tunnusomaiset piirteet säilyvät.
Tärkeitä arkkitehtuuripoliittisia teemoja ovat: Keskustan kaupunkimaisema ja kaupunkikuva,
maamerkit, näkymät, hyvä suunnittelu ja laadukas rakentaminen, viimeistelty katu‐ ja viherympäristö.
Katuympäristön suunnittelussa otetaan huomioon lasten itsenäinen liikkuminen kävellen ja pyörällä.
Koulujen ja kauppakeskuksen lähiympäristön sekä puistojen merkitys lapsille tärkeinä paikkoina tulee
ottaa
huomioon suunnittelussa. Suunnitelmissa on selvitettävä vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin ja
muihin päästöihin, luonnonvarojen kulutukseen ja ekosysteemipalvelujen toimintaedellytyksiin
tehtävään”.

Ote Lahden läntisten osien osayleiskaavasta Y-202.
Asemakaava
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on KL, liikerakennusten korttelialue.
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Ote voimassaolevasta asemakaavasta.
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
Rakennuskiellot (tarvittaessa)
Suojelupäätökset (tarvittaessa)
Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat tai ohjelmat (tarvittaessa)
Voimassa olevat tai suunnitteilla olevat, esim. kaavarungot
Laaditut selvitykset
Kaavatyön aikana tai aiemmin laaditut selvitykset

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

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

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 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:
kaavan vaikutusalueen asukkaat

·

yritykset ja niiden työntekijät

·

elinkeinonharjoittajat

·

kunnallistekniikan liikennesuunnittelu

·

Lahden seudun ympäristöpalvelut

·

Lahden rakennusvalvonta

·

Päijät-Hämeen Pelastuslaitos

·

Lahti Energia Oy

·

LE Sähköverkko Oy

·

Lahti Aqua Oy

·

Lahden kaupunginmuseo, museovirasto

·

Hämeen ELY-keskus

·

Uudenmaan ELY-keskus

·

Päijät-Hämeen liitto

·

DNA Oy

·

Teliasonera Oyj

·

Itella Oyj

·

vanhusneuvosto

·

vammaisneuvosto

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavatyön vireille tulosta on ilmoitettu MRL 63 §, 3 mom. mukaisesti Lahden kaupungin
vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa (kohde 19).
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavamuutoshankkeen
kotisivulle 12.10.2020. Kaavatyötä käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 24.11.2020. Alueen
naapurikiinteistöille ja maanomistajille on toimitettu postitse kaavaluonnos ja OAS. Valmisteluvaiheen
kuuleminen järjestettiin 10.12.–31.12.2020. Kaavatyöhön liittyvää aineistoa on ollut nähtävillä
kaavahankkeen verkkosivulla.
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4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 10.12.–31.12.2020. Sen yhteydessä viranomaisille
toimitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnosvaihtoehdot ja pyydettiin niistä
viranomaislausunnot. Mahdollinen viranomaiskokous, esittely ELY-kaavaneuvottelussa, muu
yhteistyö.

4.4

Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Tavoite on mahdollistaa liikerakennusten korttelin muuttaminen asumisen käyttöön. Massoittelulla
tavoi-tellaan ympäristöön sopivaa umpikorttelirakennetta, jonka sisäosaan saadaan hyvät ja melulta
suojaisat oleskelupihat.
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet: Keskustan tulvaherkkyyden johdosta hulevesien
imeytymisen parantaminen korttelin sisällä.

4.5

Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Esitellään vaihtoehdot ja niiden keskeinen sisältö ja karsinnan perusteet
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4.5.2 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
4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
Yhteenveto kaavan vaikutusten arvioimiseksi suoritetuista selvityksistä
4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset
Tiivistelmät lausunnoista ja mielipiteistä ja niiden huomioon ottaminen (lomakkeella)
4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Luottamuselinkäsittelyjen ja päätösten päivämäärät (lomakkeella)
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5 KUVAUS
5.1

Asemakaavan rakenne

5.1.1 Kokonaisrakenne
Kuvaus kokonaisrakenteesta: Korttelialueet ja tontit, niiden pinta-alat, rakennusoikeudet, liittymät,
kerrosluvut, mahdolliset tarkentavat kaavamääräykset
5.1.2 Mitoitus ja aluevaraukset
Esim: Asuinkerrostalojen korttelialueet (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/ 110 k-m2)

14200 m2
40100 k-m2
e = 2.82
535 kpl
n. 1000
365 kpl

5.1.3 Palvelut
Kaava-alueen tarvitsemien palvelujen määrä ja laatu ja sijoittuminen alueelle tai sen ulkopuolelle

5.2

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan
sisältövaatimusten toteutuminen

Lahden oikeusvaikutteista yleiskaavaa 2025 laadittaessa on otettu huomioon MRL 39 §:n mukaiset
yleiskaavan sisältövaatimukset, ja asemakaava on yleiskaavan mukainen. Asemakaavan muutos on
Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2008 mukainen.

5.3

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

5.4

Kaavan vaikutukset

Kaavassa on huomioitu viheralueiden säilyminen, tarvittavat melusuojaukset sekä hulevesien
käsittely, ilmasto ja pienilmasto, Apoli.

5.4.1 Vaikutus rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön:
Vaikutukset kaupunkikuvaan
Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön
Vaikutukset liikenteeseen
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 väestörakenteeseen ja elinoloihin
Sosiaaliset vaikutukset
Vaikutukset lapsiin
Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen
Vaikutukset yritystoimintaan
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Ympäristön häiriötekijät

5.6

Kaavamerkinnät ja -määräykset

5.7

Nimistö
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Meluhaitat, pölyhaitat, hajuhaitat yms. häiriöt, joita alueella edelleen on ja niiden torjunta
Kaavakartan liitteenä, erityismerkinnät ja niiden perustelu avattu tarkemmin
Nimistön valinnan taustaa

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

6.2

Toteuttaminen ja ajoitus

Havainnollistavat kuvat, rakentamistapaohjeet ym.
Arvioitu toteutuksen aikataulu

6.3

Toteutuksen seuranta

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

7 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Lahdessa xx.xx.20xx
Asemakaava-arkkitehti

Kimmo Sutinen

8 SEURANTALOMAKE

Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue

Askonkatu 2
15100 Lahti

Maankäyttö ja aluehankkeet
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