Lahti / Kaavoitus

MUISTUTUS / HUOMAUTUS / VASTUSTUS
Vastustan kaavamuutosta 3121/2021 koskien entisen urheilukentän muuttamista
teollisuustontiksi. Urheilukenttä sijaitsee aivan keskellä asuinaluetta. Lähimmät talot
ovat muutaman kymmenen metrin päässä. Jo nykyinen viereisellä tontilla oleva
teollisuuslaitos on aivan väärässä paikassa asuinalueen keskellä ja tuottaa
huomattavaa melu- yms haittaa olevaan asuinympäristöön. Ilmestyneessä
Kaavoituskatsaus julkaisussa kerrottiin, kuinka nyt erityisesti tullaan kiinnittämään
huomiota meluhaittoihin ja niiden torjuntaan, sekä vaikutusta asukkaiden terveyteen.
Mikäli kaavamuutos hyväksytään, tulee uusi teollisuustila entisestään lisäämään
laitoksen meluhaittoja, jotka jo nyt ovat huomattavat. Koska olevatkin rakennukset
ovat eristämättömiä peltihalleja ja niissä pyörii yötä päivää erilaiset puhaltimet,
imurit ja myllyt, jotka tuottavat kilometrien päähän kuuluvaa korkeaäänistä
vihellystä, hujellusta yms metakkaa. Koko laitos on väärässä paikassa ja se
kuuluisi johonkin teollisuusalueelle. Salpausselän luontopolut ovat aivan vieressä
ja niitäkin jouduttaisiin siirtämään hankkeen vuoksi. Aiemmin urheilukenttää
käyttivät esim aqility harrastajat koirien koulutukseen yms. Heidät häädettiin
teollisuuden tieltä ja alue vuokrattiin teollisuudelle ”pölkkyvarastoksi”.
Pölkkyjen käsittely ja siirtely tuottaa häiritsevää melua asuinympäristöön.
Esim usein aikaisin sunnuntaiaamuna tulee uusi pöllikuorma laitokseen ja
kun se puretaan nosturista tiputtamalla kasoihin, on melu valtava, kuin
tykillä ampuisi ja kantautuu kilometrien päähän.
Mikäli kaavamuutos hyväksytään, tulee laitokselle asettaa tiukat rajoitukset
melun suhteen ja ne melua pitävät härvelit pitää äänieristää riittävästi, samoin
hallit, joissa on melua synnyttävää konekantaa, pitää eristää. Entäs sitten, jos ja
kun tämäkin lisä-alue käy riittämättömäksi, kaavoitetaanko taas lisää salpausselän
harjua luonnosta ja asukkaista välittämättä teollisuuden hyväksi ????
Lahdessa 13.03.2022

Luonnosvaiheen kuuleminen
Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2824 (Puutie, Puutien yleisurheilukenttä, Uusikylä)

Viittaan puhelinkeskusteluumme (Lehmuskoski –

) 14.6.2021

Nastola-seuran jäsenten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on Nastola-seuran kanta
kaavamuutokseen ko. alueella kielteinen.
Perustelut:
-

-

Nastola-seura on aloittanut ns. Uudenkylän harjukierroksen suunnittelun tänä vuonna. Se sisältää
reitin Uudenkylän asemalta, vanhan Heinolantien ja Uudenkylän Seurojentalon kautta Salpausselän
harjua noudatellen Uudenkylän raitin itäpäähän ja raittia pitkin takaisin Uudenkylän asemalle. Liite
Nastola-seura katsoo, että ko. alueella olisi yleiskaavassa mainittu asuminen luontevampi ratkaisu
kuin teollisuus.
Olevat rakennukset ovat volyymiltään pääasiassa varastohalleja
Toivomme, että kaavoitus pitkällä aikavälillä tähtää alueella asumiseen ja yhteisöllisyyteen.
Harjumuodostelma on ainutlaatuinen Salpausselän osa. Liite 2
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, Nastola-seuran pj.

Muistutus asianumeroon 3121/2021
Muistutamme, että edellä esittämämme luonnosvaiheen kuulemisen teksti on edelleen ajankohtainen.
-

Nastola-seura on saanut Leader-rahaa ns. Harjukierroksen toteuttamiseen
Harjukierroksen osa on ns. Lohkarepuisto, joka toteutetaan Uudenkylän aseman uudelta
paviljongilta Kanervan koulun kautta Heinolantien pohjoispuolella olevaan rinteeseen. kuva ohessa.
molemmat projektit ottavat UNESCO Global Geopark-ajattelun huomioon.
Toivomme, että kaavoitus pitkällä aikavälillä tähtää alueella asumiseen ja yhteisöllisyyteen.
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