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Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29. päivänä marraskuuta 2021 päivättyä
asemakaavakarttaa nro A-2834 (Villähteentie 339 ja 335)

Kuva 1 Suunnittelukohteen sijainti opaskartalla.

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot

Asemakaavan muutos koskee: Villähteen (34.) kaupunginosan korttelin 433 tontteja 5 ja 7.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat: Villähteen (34.) kaupunginosan korttelin 433 tontti 10.
Asemakaavamuutoksen yhteydessä tehdään sitova tonttijako.
Kaavahanke sisältyy kaupungin vuoden 2021 kaavoitusohjelmaan. Kaavan vireilletulosta on
ilmoitettu 4.3.2021 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.

1.2

Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Villähteellä, osoitteessa Villähteentie 339 ja 335. Alue rajautuu itäpuolelta
Villähteen nuorisoseurantalon, Pyrylän tonttiin sekä länsipuolelta pientalotonttiin. Alueen etelärajalla
on meluaita Villähteentien varressa ja pohjoispuolelta alue rajautuu pienialaiseen metsäiseen
rinteeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,6 ha.
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Kuva 2 Ortoilmakuva (2019) alueesta. Suunnittelualue on rajattu punaisella.

1.3

Kaavan tarkoitus

1.4

Kaupungin strategia

Kaavamuutoksen tavoitteena on yhdistää kaksi pientalotonttia yhdeksi rivitalotontiksi. Samalla
nostetaan tontin rakennusoikeuden määrää ja tarkistetaan kaavamääräykset.
Kaupungin strategian (2017) mukaisesti kaava edistää kestävän kehityksen mukaista
yhdyskuntarakennetta ja liikkumista (A4) ja kaavassa on huomioitu vesiensuojelu (A6).
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Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

asemakaavakartta A-2834
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2 TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet

2.2

Asemakaava

2.3

Toteuttaminen

Asemakaavan muutos on laadittu maanomistajan aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on laadittu ja asetettu nähtäville kaavamuutoshankkeen kotisivulle samaan aikaan
kaavaluonnoksen kanssa. Kaavaluonnoksen kuuleminen pidetään 16.12.2021-5.1.2022.
Asemakaavamuutoksella alueen käyttötarkoitus muuttuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Rakennusoikeutta on osoitettu asumiseen 1000 m² ja
autokatoksille 150 m². Lisäksi kaavassa on määrätty pohjaveden suojelusta, hulevesien käsittelystä,
autopaikoista ja säilytettävästä puustosta.
Asemakaavan toteutuksesta vastaavat Lahden kaupunki kunnallistekniikan osalta sekä yksityiset
maanomistajat.

Kuva 3 Alueella oleva rintamamiestalo pohjoispuolelta kuvattuna.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Yleiskuvaus
Suunnittelualueella on vuonna 1948 valmistunut rintamamiestalo. Kiinteistö on ollut pitkään
asumaton ja toiminut omistajien loma-asuntona. Rakennuksen julkisivu on vaaleankeltaista levyä ja
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pääosan katto on tehty tiilestä. Matalamman sivuosan katto on huopaa. Sisäänkäynti rakennukseen
on pohjoispuolelta. Rakennuksen julkisivu on silmämääräisen tarkastelun perusteella huonossa
kunnossa.
Kiinteistö on asemakaavalla jaettu kahdeksi tontiksi, mutta tonttijakoa ei ole tehty. Suurella tontilla
on sijainnut kaksi talousrakennusta, mutta ne on purettu tarpeettomina. Tontin ajoliittymä on alun
perin mennyt suoraan pihasta Villähteentielle, mutta valtatie 12:sta liittymän sekä meluesteen
rakentamisen jälkeen ajoliittymä on muutettu siten, että se kulkee nuorisoseurantalon pihan kautta.
3.1.2 Luonnonympäristö
Tontilla on useita puita sekä pieni omenatarha rakennuksen eteläpuolella. Tontin reunoilla kasvaa
useita eri puulajeja ja niittynä viime vuodet pidetty pelto on alkanut vesakoitua. Puulajeja ovat mm.
koivu, tuomi, mänty, kuusi, pihlaja ja vaahtera. Pihalla on myös perinteisiä puutarhakasveja, kuten
herukkapensaita, syreenejä ja suuri kanadantuija. Tontin koillisnurkkaan on kerätty kasa suuria
kiviä, jotka on oletettavasti siirretty sinne aikanaan pellon raivaamisen yhteydessä.
Tontin pohjoispuolella on lehtomainen rinne, joka on mukana BirdLifen vuoden 2002 FINIBAraportissa kohteessa Ersta-Vanhankartano.
Tontti sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella ja sen maaperä on hiekkaa. Lahti kuuluu korkean
radonpitoisuuden alueeseen, minkä vuoksi radonsuojaus tulee ottaa kaikessa rakentamisessa
huomioon rakennusjärjestyksen ohjeen mukaisesti.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Orrilanmäen kulttuurimaisemaan (MARY).
Viereinen nuorisoseurantalo on asemakaavalla suojeltu.
Villähteentien suuntainen meluaita sekä nuorisoseurantalon aita peittävät lähes kokonaan
näkyvyyden tontille. Yleiskaavatyön yhteydessä laaditun Orrilanmäen maisematarkastelun (2020)
mukaan suunnittelualue kestää muutoksia hyvin.
Alue on melualuetta, mutta meluaita estää valtatien liittymän sekä Villähteentien liikenteestä
aiheutuvan melun leviämisen suunnittelualueelle. Alueella on Lahden kaupungin meluselvityksen
2017 mukaan melua päiväaikaan enintään 55-60 dB (tummanvihreä ja keltainen alue kuvassa 4) ja
yöaikaan enintään 50-55 dB. Melumallinnuksessa on huomioitu Villähteentien varren meluaita.
Alueen voimassa olevassa asemakaavassa, joka on lainvoimaistunut vuonna 2016, ei ole nähty
tarvetta erilliselle melumääräykselle nyt käsittelyssä olevalle kaavan osalle, vaan olemassa olevan
meluaidan lisäksi Villähteentien melun kulkeutumista piha-alueille on pyritty heikentämään
osoittamalla talousrakennus tontin itärajalle.
3.1.4 Maanomistus
Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa.
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Kuva 4 Ote Lahden kaupungin meluselvityksestä 2017 päivätilanteesta.

Kuva 5 Vanhassa pihapiirissä on monia puulajeja sekä omenatarha.
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Kuva 6 Villähteentie vasemmalla, ajoyhteys tontille oikealla. Meluaita kulkee valaisinpylväiden
välissä. Kuva on otettu nuorisoseurantalon tonttiliittymästä.

Kuva 7 Näkymä tontin itärajalta kohti pohjoista. Oikealla nuorisoseurantalo ja sen puuaita.
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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 taajamatoimintojen aluetta
(A).

Kuva 8 Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta.
Osayleiskaava
Nastolan kunnanvaltuuston 25.05.2009 hyväksymässä ja lainvoiman 2.7.2009 saaneessa VillähdeKoiskalan osayleiskaavassa (Y-104N) alue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP).
Kaavamääräyksen mukaan alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille. Alueelle
saa rakentaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita ja virkistysalueita sekä sellaisia
pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin
verrattavia ympäristöhaittoja.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lahden yleiskaavan 25.1.2021. Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen
jätettiin valitusaikana kaksi yleiskaavaa koskevaa valitusta, joten yleiskaava ei ole vielä
lainvoimainen. Yleiskaavaehdotuksessa (Y-203) alue on asumisen aluetta (A-41). Kaavamääräyksen
mukaan alue varataan pääasiassa asumiselle. Alue sisältää palvelualuevarauksia
(julkiset/kaupalliset) ja viheralueita, joiden sijoittelussa kiinnitetään huomiota niiden määrään ja
saavutettavuuteen kävellen ja pyörällä sekä palvelualuevarauksissa myös joukkoliikenteellä.
Asuinalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota elinympäristöjen
viihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen. Kulttuurihistoriallisesti
arvokkaissa kohteissa edellytetään maisematyölupaa (MRL128§).
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Kuva 9 Ote Villähde-Koiskalan osayleiskaavasta.
Asemakaava
Voimassa oleva asemakaava (398N-377) on saanut lainvoiman 7.7.2016. Asemakaavassa alue on
erillispientalojen korttelialuetta (AO-4). Kaavamääräyksen mukaan alueella voidaan kullekin
rakennuspaikalle rakentaa enintään kaksi asuntoa käsittävä erillispientalo. Rakennusoikeudesta
saa enintään 150 k-m² käyttää asumisen yhteyteen sopivaksi toimisto-, liike- ja työtilaksi. Toiminta ei
saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä.

Kuva 10 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.
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Pohjakartta
Pohjakartan tarkistus on tehty 12.10.2021.
Laaditut selvitykset
Kaavatyön yhteydessä ei ole laadittu erillisiä selvityksiä.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve

4.1.1 Aloite
Asemakaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta.
4.1.2 Pohjakartan tarkistaminen
Alueen pohjakartta on tarkistettu ennen kaavaehdotuksen laatimista. Pohjakartta täyttää
maankäyttö- ja 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
- Kaupunkisuunnittelu / liikennesuunnittelu, kiinteistönmuodostus, maa- ja asuntopolitiikka
- Kaupunkitekniikka / kunnossapito
- Rakennus- ja ympäristövalvonta
- Lahden kaupunginmuseo
- Lahti Aqua
- Lahti Energia Oy, lämpöliiketoiminta
- LE-Sähköverkko Oy
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos
- Hämeen ELY-keskus / ympäristö
- Villähteen kyläyhdistys
- Villähteen nuorisoseura
- Itäinen kumppanuuspöytä
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys
4.2.2 Vireilletulo
Asemakaavatyön vireille tulosta on ilmoitettu MRL 63 §, 3 mom. mukaisesti 4.3.2021 julkaistussa
Lahden kaupungin vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa (kohde 63).
4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja asetettu nähtäville kaavamuutoshankkeen
kotisivulle samaan aikaan kaavaluonnoksen kanssa. Alueen naapurikiinteistöille ja maanomistajille
on toimitettu postitse kaavaluonnos ja OAS. Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään
16.12.2021-5.1.2022. Kaavatyöhön liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavahankkeen verkkosivulla.
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4.2.4 Viranomaisyhteistyö
Valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä viranomaisille toimitetaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ja pyydetään niistä viranomaislausunnot.

4.3

Asemakaavan tavoitteet

4.4

Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Asemakaavan tavoitteena on muuttaa nykyinen erillispientalojen korttelialue (AO-4) rivitalojen ja
muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR) ja lisätä rakennusoikeutta siten, että
alueelle voi sijoittaa kaksi rivitaloa. Samalla päivitetään asemakaavamääräykset.
Kaavasta ei ole laadittu erillisiä vaihtoehtoja.

4.4.1 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Kaavan tavoitteellinen aikataulu on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), joka on
tämän selostuksen liitteenä.

5 KUVAUS
5.1

Asemakaavan rakenne

5.1.1 Kokonaisrakenne
Asemakaavalla muodostuu yksi rivitaloille ja muille kytketyille asuinrakennuksille osoitettu tontti,
jonka ajoliittymä on meluaidasta johtuen viereisen nuorisoseurantalon pihan kautta Villähteentielle.
Kaavassa on osoitettu erilliset rakennusalat asumiselle ja autokatoksia varten. Autopaikkoja tulee
rakentaa kaksi per asunto.
Kaavassa on määrätty pohjaveden suojelusta (pv-1) sekä hulevesien käsittelystä (hu). Lisäksi
kaavassa on osoitettu johtorasitteella tontin itälaidalla kulkevat vesi- ja viemärilinjat. Tontin reunoille
on osoitettu istutettava alueen osa, jolla olemassa oleva puusto pitää säilyttää.
5.1.2 Mitoitus ja aluevaraukset
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR):
- tontin pinta-ala yhteensä
5754 m2
- tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus
1150 k-m2
- tehokkuus
e = 0,20
- asuntoja (laskettuna 1 as/75 k-m2)
13 kpl
- asukkaita (laskettuna 1 as / 40 k-m2)
n. 25
- autopaikkoja (2ap/as)
26 kpl
5.1.3 Palvelut
Kaava-alueelle ei tule palveluita. Lähin päiväkoti sijaitsee alle 300 metrin päässä ja lähin alakoulu
sijaitsee reilun kilometrin päässä. Lähin päivittäistavarakauppa on noin 1,5 km päässä.

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 2014 mukainen.

5.3

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Alue kuuluu maakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (MARY),
mutta kestää yleiskaavatyön yhteydessä laaditun Orrilanmäen maisematarkastelun (2020) mukaan
kestää muutoksia hyvin.
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Kuva 11 Ote asemakaavaluonnoksesta.

5.4

Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutus rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen
Toteutuessaan asemakaava tiivistää alueen yhdyskuntarakennetta ja lisää liikennettä
nuorisoseurantalon ajoliittymästä. Alue on kuitenkin hyvien jalankulun ja pyöräilyn sekä paikallisen
linja-autoliikenteen yhteyksien varrella, mikä tukee kestävää liikkumista. Rakentamisen myötä voi
syntyä ajoittain tilanteita, jolloin nuoriseurantalon tonttiliittymä on ruuhkainen, johtuen
nuorisoseurantalolla järjestettävistä tilaisuuksista. Tonttiliittymää on kuitenkin mahdoton osoittaa
muualle johtuen meluaidasta.
Vaikka rakentamisen määrä lisääntyy, vaikutukset kaupunkikuvaan ovat maltilliset, koska tonttia
rajaa niin Villähteentien puoleinen korkea meluaita kuin nuorisoseurantalon puuaita. Näkyvyys
tontille on ohikulkevalle heikko. Länsipuolen naapuritontti on rakentamaton ja tonttien välisellä
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rajalla oleva kasvillisuus peittää jonkin verran näkymiä. Uusi rakentaminen ei näy suuresti
pohjoispuolella olevalle naapuritontille johtuen korkoeroista ja puustosta.
5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Alueella on tällä hetkellä paljon vapaamuotoisena kasvavaa kasvillisuutta, mikä on eläimistön
kannalta hyvä asia. Rakentamisen myötä luonnonmonimuotoisuus alueella heikkenee, kun myös
niittynä pidetty pelto jää rakentamisen alle. Kaavassa on kuitenkin osoitettu säilytettävää puustoa
tontin reunoille, millä on haluttu vaikuttaa siihen, että alueella olisi jatkossakin eri-ikäistä puustoa ja
eri puulajeja, ja että alue kytkeytyisi selvästi pohjoispuolen metsäiseen rinteeseen.
Kaavassa on määrätty pohjaveden suojelusta sekä hulevesien käsittelystä.
5.4.3 Muut vaikutukset
Kaava tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, mikä on taloudellisesti ja ympäristöllisesti
kestävää.
Kaavamuutoksella mahdollistetaan uusien asukkaiden muuttaminen alueelle. Asukkaiden määrä
nousee alueella arviolta 20-25 hengellä.

5.5

Ympäristön häiriötekijät

Alueella on Lahden kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan melua päiväaikaan enintään 55-60
dB ja yöaikaan enintään 50-55 dB. Yleiset ulkoalueiden melutason ohjearvot (VNp 993/92) ovat
asumiselle 55 dB päivällä sekä yöaikaan uusilla alueilla 45 dB ja vanhoilla alueilla 50 dB. Uusien
asuinrakennusten ulkovaipan ääneneristävyys on nykyisin vähintään 30 dB.
Melun leviämisen estäminen Villähteentieltä kaava-alueelle on olemassa olevan meluaidan lisäksi
haastavaa, koska tontin ajoliittymän vuoksi melu pääsee leviämään tontille idän suunnasta. Tontille
on osoitettu autokatosten rakennusala tontin itälaidalle. Autokatos suojaa tontin piha-alueita niin
liikennemelulta kuin nuorisoseurantalon tilaisuuksilta. Asuinrakennusten rakennusala on puolestaan
väljempi. Rakennusten, rakennelmien ja aitojen sijoittelulla voidaan vaikuttaa piha-alueen
melutasoon.

5.6

Kaavamerkinnät ja -määräykset

5.7

Nimistö

Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat kaavakartan liitteenä.
Alueelle ei tule uutta nimistöä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1

Toteuttaminen ja ajoitus

Rakentaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman. Alustava aikataulu lainvoimaistumiselle on
vuoden 2022 kesäkuussa.
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