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Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivänä toukokuuta 2021 päivättyä
asemakaavakarttaa nro A-2807 (Hollolankatu 12)

Kuva 1 Kaava-alueen sijainti opaskartalla.

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot

Asemakaavan muutos koskee: Keski-Lahden kaupunginosan (1.) korttelin 1090 tonttia 1.
Asemakaavan muutoksella muodostuu: Keski-Lahden kaupunginosan (1) korttelin 1090 tontti 1.
Asemakaavamuutoksen yhteydessä tehdään sitova tonttijako.
Kaavahanke sisältyy kaupungin vuoden 2019 kaavoitusohjelmaan. Kaavan vireilletulosta on
ilmoitettu 7.3.2019 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.

1.2

Kaava-alueen sijainti

Kaavoitettava alue sijaitsee Keski-Lahden kaupunginosassa. Suunnittelualue käsittää tontin
osoitteessa Hollolankatu 12. Suunnittelualue rajautuu Hollolankadun katualueeseen ja Radiomäen
lähivirkistysalueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 2499 m².
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Kuva 2 Ortoilmakuva vuodelta 2019. Kaavamuutosalue on esitetty punaisella rajauksella.

1.3

Kaavan tarkoitus

1.4

Kaupungin strategia

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa yleisten alueiden korttelialue (Y) uuteen
käyttötarkoitukseen, jotta kaupunki voi myydä kiinteistön.
Kaupungin strategian (2017) mukaisesti kaava edistää kestävän kehityksen mukaista
yhdyskuntarakennetta ja liikkumista (A4) ja kaavassa on huomioitu vesiensuojelu (A6).
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2 TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan muutos on laadittu kaupungin aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavamuutoshankkeen kotisivulle samaan aikaan
kaavaluonnosaineiston kanssa. Kaavatyöstä ei ole pidetty erillistä aloituskokousta, mutta kaavatyön
sisällöstä on keskusteltu eri asiantuntijoiden kanssa kaavaluonnoksen valmistelun aikana.
Luonnosvaiheen kuuleminen järjestetään 31.5.-14.6.2021, jolloin pyydetään myös
viranomaislausunnot.

2.2

Asemakaava

2.3

Toteuttaminen

Asemakaavan muutoksella muutetaan nykyinen yleisten alueiden korttelialue (Y) suojeltujen
rakennusten korttelialueeksi (SR-1), mikä mahdollistaa asumisen, työ- ja liiketilojen sekä
kokoontumistilojen sijoittamisen tontille. Kaavassa myös suojellaan tontilla sijaitseva rakennus ja
osoitetaan lisärakentamisen paikat. Lisäksi kaavassa määrätään pohjaveden suojelusta ja
liikennemelun huomioimisesta.
Asemakaavan toteutuksesta vastaa tuleva maanomistaja.

Kuva 3 Suunnittelualue kuvattuna tonttiliittymän suunnasta.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Yleiskuvaus
Kaava-alue sijaitsee Salpausselän pohjoisrinteessä, pienen mäennyppylän päällä. Tontti rajautuu
Hollolankadun katualueeseen sekä Radiomäen lähivirkistysalueeseen. Tontin itäpuolella sijaitsee
Lahden ortodoksinen kirkko ja luoteispuolella sijaitsevat Isku-Areena (jäähalli) ja Lahden vanha
kansakoulu.
Tontilla sijaitsee suojeltu rakennus, joka on tällä hetkellä kokouskäytössä. Kokouskäytöstä johtuen
piha-alue on laajalti asfaltoitu. Piha-alueella on jonkin verran vanhaa kasvillisuutta, mutta pihaa ei
selvästikään ole suuresti hoidettu pitkään aikaan. Tontin rakennusoikeudesta on käytetty 236 m².
Alue sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
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Lahti kuuluu korkean radonpitoisuuden alueeseen, minkä vuoksi radonsuojaus tulee ottaa kaikessa
rakentamisessa huomioon rakennusjärjestyksen ohjeen mukaisesti.

Kuva 4 Piha-alue on laajalti asfaltoitu pysäköintialueeksi.
3.1.2

Rakennettu ympäristö
Tontilla sijaitseva rakennus on mainittu vuonna 2000 julkaistussa Lahden kaupunginmuseon
selvityksessä Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista ja se on suojeltu voimassa
olevassa asemakaavassa. Alun perin asuin- ja työtilana toiminut rakennus on suunniteltu vuonna
1922 edustaen tyyliltään myöhäisjugendia. Rakennuksen suunnittelija oli lahtelainen
rakennusmestari August Nieminen. Talon pohjakerroksessa sijaitsi peltiseppä Antti Vaahdon verstas
ja muun rakennuksen ollessa asuinkäytössä. Rakennuksessa toimi vuosina 1940-1980 Humpulan
lastenseimi, jonka toimintaa varten tehtiin rakennuksessa muutostöitä. Muutokset suunnitteli
arkkitehti Kaarlo Könönen vuonna 1946. Lastenseimen toiminnan loputtua tiloissa on ollut vuokralla
AA-ryhmä.
Rakennus on rungoltaan hirsirakennus, joka on lautaverhoiltu. Alin kerros on muurattu punatiilestä ja
maalattu ruskeaksi. Sokkeli on betonia. Muutostöiden myötä rakennuksen kattomateriaaliksi on
jossain vaiheessa vaihdettu pelti. Kuistia on myös muutostöissä laajennettu. Rakennuksen
laudoituksen pääväri on vanhojen kuvien perusteella ollut vaalea ja ikkunapuitteet ja karmit valkoiset.
Nykyisin ikkunoiden puitteet ovat tummanruskeat, vaikka karmit ovat edelleen valkoiset.
Rakennukseen on asennettu sen tyyliin sopimaton metallirunkoinen luiska vanhojen portaiden päälle
sekä hätäpoistumista varten metallinen portaikko rakennuksen itäsivulle. Sisäpuolella rakennusta on
kokouskäytössä olevissa tiloissa hirsiseinää näkyvissä ja vanhoja huoneuuneja ja ovia on säilynyt.
Laaditussa kuntoarviossa rakennuksen kokonaiskunto on määritelty välttäväksi, mikä tarkoittaa
peruskorjausta 1-5 vuoden kuluessa. Edelliset peruskorjaukset on tehty kuntoarvion mukaan vuosina
1994 ja 2004. Selostuksen liitteenä olevassa kuntoarviossa on laajasti esitetty toimenpiteitä
rakennuksen kuntoon saattamiseksi.
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Kuva 5 Metallinen luiska ja portaat eivät sovi rakennuksen tyyliin.

Kuva 6 Liikennemelu nykytilanteessa päiväaikaan
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Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Rakennuksen lämmitysmuoto on
öljylämmitys. Rakennukseen on 1980-luvulla asennettu koneellinen ilmanvaihto kokoustiloihin.
Tontille kulku tapahtuu alueen länsipuolelta, Hollolankadulta. Johtuen maaston jyrkkyydestä nykyinen
tonttiliittymä on ainoa luonteva paikka järjestää tontille ajo jatkossakin.
Tontin sijainti vilkkaan Hollolankadun varressa altistaa suunnittelualueen liikennemelulle, minkä
vuoksi kaavatyön yhteydessä teetettiin liikennemeluselvitys. Piha-alueella melulta suojattuna ovat
nykytilanteessa lähinnä kuisti sekä Radiomäen rinteeseen kaivettu aukko.
3.1.3

Maanomistus
Suunnittelualue on kaupungin 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 kuuluu keskustatoimintojen
alueeseen (C).
Osayleiskaava
Alueella on voimassa Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 (kv 27.6.2016 § 70) sai lainvoiman
5.10.2017.
Osayleiskaavassa suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen (C). Määräys kuuluu
seuraavasti:
”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.”

Kuva 7 Vasemmalla ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta ja oikealla ote Lahden läntisten osien
osayleiskaavasta.
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Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 398A-718, mikä on saanut lainvoiman 9.6.1988.
Asemakaavassa suunnittelualue on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Rakennusoikeutta on
osoitettu 600 k-m² ja tontilla on osoitettu erilliset rakennusalat suojellulle rakennukselle (sr) ja
lisärakentamiselle.
Asemakaavan sr-merkintä kuuluu seuraavasti:
”Kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa
syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen
kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.”

Kuva 8 Ote voimassa olevasta 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 on suoritettu 7.4.2020.
Suojelupäätökset
Suunnittelualueella sijaitseva rakennus on voimassa olevassa asemakaavassa suojeltu rakennus (sr).
Laaditut selvitykset
Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet (Lahden kaupunginmuseo, 2000)
Kaavatyön yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset:
Kuntoarvio, Raksystems 24.4.2019
Liikennemeluselvitys, Promethor 18.6.2020
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve

4.1.1

Aloite
Asemakaavan muutos tehdään kaupungin aloitteesta, koska kaupunki haluaa myydä kiinteistön.
Ilman käyttötarkoituksen muutosta kiinteistön myyminen saattaisi olla vaikeaa.

4.1.2

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
- Maankäyttö ja aluehankkeet
- Kunnallistekniikka
- Rakennus- ja ympäristövalvonta
- Lahden kaupunginmuseo
- Lahti Aqua Oy
- Lahti Energia Oy, lämpöliikennetoiminta
- LE-Sähköverkko Oy
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos
- Hämeen ELY-keskus / ympäristö
- Lahti-seura ry

4.2.2

Vireilletulo
Asemakaavatyön vireille tulosta on ilmoitettu MRL 63 §, 3 mom. mukaisesti 7.3.2019 julkaistussa
Lahden kaupungin vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa (kohde 29).

4.2.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavamuutoshankkeen
kotisivulle samaan aikaan kaavaluonnosaineiston kanssa. Alueen naapurikiinteistöille ja
maanomistajille toimitetaan postitse tai sähköisesti, jos siihen on saatu suostumus, kaavaluonnos ja
OAS. Luonnosvaiheen kuuleminen järjestetään 31.5.-14.6.2021.
Kaavatyöhön liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavahankkeen verkkosivulla koko kaavaprosessin ajan.

4.2.4

Viranomaisyhteistyö
Kaavatyöstä ei ole pidetty erillistä aloituskokousta, mutta kaavatyön sisällöstä on keskusteltu eri
asiantuntijoiden kanssa kaavaluonnoksen valmistelun aikana. Luonnosvaiheen kuulemisen
yhteydessä pyydetään viranomaislausunnot.
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4.3

Asemakaavan tavoitteet

4.3.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa yleisten alueiden korttelialue (Y) uuteen
käyttötarkoitukseen, jotta kaupunki voi myydä kiinteistön. Käyttötarkoituksen muutoksessa
huomioidaan tontilla olevan rakennuksen suojelu. Lisäksi tutkitaan, miten tontille voidaan sijoittaa
lisärakentamista ja selvitetään liikennemelun määrä.

4.4

Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Kaavasta ei ole laadittu erillisiä vaihtoehtoja.

5 KUVAUS
5.1

Asemakaavan rakenne

5.1.1

Kokonaisrakenne
Asemakaavan muutoksella muodostuu yksi suojeltujen rakennusten korttelialue (SR-1) ja yksi tontti.
SR-1 -alue
”Suojeltujen rakennusten korttelialue. Alueella olevia rakennuksia, aitoja tai muita rakenteita ei saa
purkaa tai muuttaa niin, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo heikkenee. Rakennuksiin saa sijoittaa
asuntoja sekä työ-, liike- ja kokoontumistiloja. Korjaustöiden sekä käyttötarkoitus- ja muiden
muutosten suunnitelmista on neuvoteltava museoviranomaisten kanssa ennen rakennus- tai
toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. Uudisrakennukset, laajennukset tai muutostyöt
tulee arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan ja ulkoasultaan sovittaa olemassa olevaan vanhaan
rakennuskantaan. Mikäli käyttötarkoitus edellyttää leikki- ja oleskelualuetta, tulee tontille rakentaa
melulta suojattu piha-alue uudisrakennuksia ja/tai aitoja hyödyntäen.”

5.1.2

Mitoitus ja aluevaraukset
Suojeltujen rakennusten korttelialue (SR-1):
- tonttien pinta-ala yhteensä
- tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus
- tehokkuus

2499 m2
600 k-m2
e = 0,24

Autopaikkojen määrään vaikuttaa tontin käyttötarkoitus.

5.2

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan
sisältövaatimusten toteutuminen

Lahden läntisten osien osayleiskaavaa (Y-202) laadittaessa on otettu huomioon MRL 39 §:n mukaiset
yleiskaavan sisältövaatimukset, ja asemakaava on yleiskaavan mukainen. Asemakaavan muutos on
Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 mukainen.

5.3

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Kaavassa on huomioitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen suojelu niin kaavan
korttelimääräyksellä kuin erillisellä sr-merkinnällä.
sr -määräys
”Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjausja muutostöissä säilyttää. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia
materiaaleja.”
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Kuva 9 Ote kaavamuutoskartasta.
Asemakaavassa on määrätty melusuojauksesta (32dBA), hulevesien käsittelystä (hu) ja pohjaveden
suojelusta (pv-1). Tontin reunoille on osoitettu istutettavaa aluetta ja osalle tontin rajoista on osoitettu
liittymäkielto.

5.4

Kaavan vaikutukset

5.4.1

Vaikutus rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen
Kaavamuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset, koska kaava suojelee
olemassa olevan rakennuksen ja pienimuotoinen lisärakentaminen sijoittuu tontilla Radiomäen
rinteen puolelle. Liikenteelliset vaikutukset ovat vähäiset, koska suunnittelualueelle on vain yksi
ajoliittymä vilkkaasti liikennöidyltä Hollolankadulta.

5.5

Ympäristön häiriötekijät

Hollolankadun liikennemelu on laaditun selvityksen mukaan merkittävä. Asemakaavassa on osoitettu
olemassa olevan rakennuksen kahdelle sivulle melumääräys, jonka mukaan ulkoseinien sekä
ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään
32dBA. Rakennuksen ulkovaipan ääneneristystä voidaan parantaa lähivuosina tarpeen olevissa
julkisivu- ja ikkunaremonteissa.
Asemakaavan korttelimääräyksessä (SR-1) on huomioitu käyttötarkoituksen vaikutus leikki- ja
oleskelualueiden melunsuojaustarpeeseen. Melunsuojausta piha-alueella on mahdollista parantaa
rakentamalla yksikerroksisia uudisrakennusmassoja ja/tai aitoja.
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Kuva 10 Meluselvityksessä mallinnettiin lisärakentamisen vaikutuksia piha-alueen meluun
ennustetilanteessa.

5.6

Kaavamerkinnät ja -määräykset

5.7

Nimistö

Kaavamääräykset ovat kaavakartan liitteenä
Alueelle ei tule uutta nimistöä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1

Toteuttaminen ja ajoitus

Asemakaavan muutoksen mukainen rakentaminen on mahdollista toteuttaa asemakaavan saatua
lainvoiman.
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