Lahden suunta asukastilaisuus luonnon monimuotoisuudesta 11.10.
17:00 Tilaisuuden avaus ja osallistumisen ohjeet,
Juuso Heinämäki, vuorovaikutussuunnittelija
17:10 Lahden suunta -työn esittely,
Johanna Sääksniemi, yleiskaava-arkkitehti
17:20 Kaupunkiviheralueiden vähenemisen vaikutukset
Heikki Setälä, professori, Helsingin yliopisto
17:35 Luontoarvot yleiskaavatyössä
Sanna Suokas, yleiskaavoittaja
17:40 Luontoarvojen selvitys
Sara Caetano, biologi, WSP Finland Oy
18:00 Kuinka työ jatkuu?
Johanna Sääksniemi, yleiskaava-arkkitehti
18:05 Kysymykset ja keskustelu ryhmissä

Tilaisuus järjestettiin hybridinä. Esiintyjien ja järjestäjien lisäksi paikalla oli 24 henkilöä. Tilaisuuden lopussa
oli mahdollista jättää palautetta paikan päällä, että verkossa, mutta yhtään palautetta ei saatu. Tilaisuuden
esittelymateriaalit ja tietoa Lahden suunnasta löytyy verkkosivuilta: www.lahti.fi/lahdensuunta.
Tilaisuuden avasi vuorovaikutussuunnittelija Juuso Heinämäki, jonka jälkeen yleiskaava-arkkitehti Johanna
Sääksniemi esitteli, mitä kuuluu Lahden suunta -työlle. Asukastilaisuus oli osa kolmen tilaisuuden sarjaa
syksyllä 2022, jonka tarkoituksena oli saada syötteitä asukkailta Lahden suunta -työn tueksi.
Tämän jälkeen professori Heikki Setälä piti mielenkiintoisen esitelmän luontokadosta ja
kaupunkiviheralueiden merkityksestä. Esille nousi mm. kaupunkivihreän merkitys hulevesien hallinnassa ja
viheralueiden koon ja pirstaloitumisen merkitys luonnon monimuotoisuuteen.
Kaupunkisuunnittelussa toteutettiin myös karttakysely lahtelaisista arvokkaista luontokohteista. Tähän
liittyen yleiskaavoittaja Sanna Suokas esitteli luontoarvojen vaikutusta yleiskaavatyöhön, sekä biologi Sara
Caetano esitteli karttakyselyn taustalla olevaa luontoarvoselvitystä.
Tilaisuuden loppupuolella Juuso Heinämäki kertoi vielä lyhyesti karttakyselyn toimintaperiaatteista ja
Johanna Sääksniemi esitteli, miten työ luonnon monimuotoisuuden ja Lahden suunnan kannalta jatkuu.
Tilaisuuden lopuksi etäosallistujilla sekä Trion Palvelutorilla kokoontuneille oli mahdollisuus omissa
ryhmissään jäädä keskustelemaan tarkemmin karttojen äärelle luontoarvoista. Näissä keskusteluissa esiin
tulleet kommentit on viety vastauksina mukaan karttakyselyyn.

Tilaisuus herätti muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä ja keskustelua:
Kysymys: Onko yleiskaavatyössä kyse vanhojen päivittämisestä, vai laajeneeko yleiskaava?
Vastaus: Lahdessa yleiskaava päivittyy jatkuvasti ja tarkennetaan tietoa. Yleiskaava ei siis erityisesti ole
laajenemassa. Kokonaisuus aluevarauksien suhteen selviää toki tarkemmin vasta päivityskierroksen jälkeen,
mutta päivityksestä tässä on enemmänkin kyse. Voimassaoleva yleiskaava on toissakierrokselta ja nyt on
saatu päivityksiä edelliseen. Näin ollen yleiskaava päivittyy Lahdessa jatkuvasti.

K: Otetaanko yleiskaavassa kantaa yksityisten omistamien metsien käsittelyyn? Yleiskaavassahan metsien
käyttöön (hakkuisiin) ei ole voinut puuttua, vaan ainoastaan taajama-alueilla.
V: Taajaman läheisiä metsiä on mukana yleiskaavassa virkistysmerkinnällä. Uusi luontotyyppiselvitys ottaa
huomioon myös yksityisten metsiä virkistyskohteissa. Pääosa yksityisistä alueista on maa- ja
metsätalousalueita. Kaava ei suoraan määrää, mitä alueilla saa tehdä.

K: Kuinka paljon metsäalueita prosentteina on suojeltu Lahdessa?
V: Arvio: Tavoite oli viime kierroksella viisi prosenttia. Nastolan mukaantulo alueelle on muuttanut
tilannetta. 3,6% on tämänhetkinen tilanne kokonaispinta-alasta.

K: Virkistyskäyttöön tarkoitetuilla yleiskaava-alueilla pystyy MML:n mukaan metsän käyttöön liittyviä
rajoitteita laittamaan?
V: Lähivirkistysalueilla voidaan velvoittaa maisematyölupaan. Sen sijaan maa- ja metsätalousalueella ei lain
mukaan voida tällaista velvoittaa. Näihin tyyppeihin ei ole nähtävissä suuria muutoksia tällä yleiskaavan
päivityskierroksella. Kaavamääräykseen voidaan kuitenkin kirjata metsänhoidon tavoitetilaa. Metsälaki
velvoittaa myös metsänomistajia.

K: Miten lumenkaatopaikat vaikuttavat hulevesiin? Näistä syntyy virtaamia jokiin.
V: Näitä on tutkittu, raskasmetalleja ja orgaanisia myrkkyjä päätyy vesistöihin lumenkaatopaikoilta. Pyritään
estämään virtaamien päätyminen esimerkiksi jokiin ja sen myötä Vesijärveen.

K: Nyt kun Nastola liittyi Lahteen, niin Nastola kaavoitti useita rantoja. Voitaisiinko tällä kaavakierroksella
jättää rantoja rauhaan, että ne eivät menisi kaikki rakentajille.
V: Yleiskaavatasolla rannat ovat käsitelty. Kovin paljoa kaavoittamattomia rantoja ei ole, joille olisi tulossa
uutta kaavaa ja uusia rakennuksia.

K: Onko kaupungin omissa metsissä suojelutavoitetta?
V. Luonnonsuojeluohjelman valmistelu on Lahdessa käynnissä, näitä prosentteja siis tarkastellaan.
Nastolan mukaantulo on vaikuttanut prosenttiosuuteen.

K: Mikä on suojelukelpoinen metsä, ja miksi Lahdessa on niin pieni prosenttitavoite suojelun suhteen?
V: Suojelutavoitteet vanhan Lahden alueella olivat 5% ja 8%. Nastolan mukaantulon myötä pinta-alue on
kasvanut huomattavasti. Suojelun kannalta metsällä pitää olla jotain tiettyjä ominaisuuksia. Arvokkaiden
luontotyyppien selvittäminen edistää luonnonsuojelua sopiville alueille.

K: Miten maakuntakaavaan suunnitellut tuulivoimala-alueet otetaan huomioon yleiskaavassa?
V: Maankäyttöä sovitetaan yhteen. Nyt rinnakkain ovat maakuntakaavan valmistelu ja yleiskaavan
valmistelu. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavaa. Neljän vuoden välein rullaava yleiskaavaprosessi Lahdessa
auttaa kaavaa pysymään ajankohtaisempana. Kaikkea ei saada joka kerta mukaan, mutta päivittyvästä
luonteesta on apua.
Kommentit chatista:
Monet metsäalueiden lajit ovat uhanalaistuneet, joten metsiä tulisi esittää enemmän suojelun piiriin.
Nyt kun yksityisten metsäalueiden luontotyypit on kartoitettu, niin ne tulisi näkyä yleiskaavakartalla.
Yksityisten metsäalueiden arvokkaat luontotyypit tulisi punoa yhteen ja merkitä kartalle M/s merkinnällä.
Ehdotan, että ennallistaminen otetaan tavoitteeksi yleiskaavatyössä. Kaikki Lahden kaupungin vanhat
metsät tulisi suojella kaavassa. Hulevesiä ei saisi johtaa puhtaisiin puroihin.
Kommentti: Metsäalueiden suojelun tavoitteet tuntuvat Lahdessa pieneltä.
Kommentti vanhoista metsistä. Lahdessa ei ole paljoa vanhoja metsiä. Olisi suojeltava nyt 50-vuotiaita
metsiä, jotta niitä ei lähdetä harventamaan.

