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Liitteenä muistutus kaavaan 245/2021.

MUISTUTUS
1.5.2022

Lahden tekninen ja ympäristölautakunta
Muistutus asiassa 245/2021
Suunnitteilla olevan kaavan alueella pitkään asuneena ja edelleen
asuvana haluan tuoda esille seuraavia asioita:
Alueen kaavoittaminen on toivottavaa ja kaavoituksen avulla
alueen viihtyvyyttä ja rakennetta voidaan kehittää positiivisesti
osaksi toimivaa kaupunkirakennetta.
Kyseessä oleva kaavaluonnos ei kuitenkaan täytä kokonaisuutena
hyviä kaavalta vaadittavia peruslähtökohtia.
Alueella on voimakas liikennemelu valtatie 4:n takia. Melusuojaus
on erittäin puutteellinen tai olematon. Uuden kaavan
suunnittelussa ei voida eikä tule lähteä ajatuksesta, että
meluntorjunta jätetään ja sysätään alueelle rakentavien harteille.
Meluntorjunta on toteutettava keskitetysti ja tehokkaasti kaavan
laatijan toimesta.
Kaavaluonnoksessa oletetaan, että rakennusten sijoittelulla
saadaan riittävä melusuojaus piha-alueille. Tämä aiheuttaa sen,
että oleskelualueiden tulee sijaita rakennusten takana suhteessa
melulähteeseen. Kyseisellä alueella se ei ole järkevää tonttien
käyttöä, koska näin oleskelualueet sijoittuisivat rakennusten
välittömään läheisyyteen niiden pohjoispuolelle. Luontevaa
lämmintä ja valoisaa eteläpuolta ei voisi näin tonttien piha-alueilla
hyödyntää oleskeluun. Lisäksi merkittävä osa talojen pihoista tulisi
sijaitsemaan kadun ja rakennuksen välissä, kun päinvastaisella
ratkaisulla pihat voisivat sijaita kadulta katsottuna suojassa
rakennusten takana. Kun kaava myöhemmin laajentuu meluvallin
toteuttamisen jälkeen koskemaan Laakso-Nikkilän eteläistä osaa,
olisi nämä tässä kaavaluonnoksessa suunnitellut
rakennusmassasijoittelut toteutettu turhaan epäedullisella tavalla
ja pois sulkien luontevia ja hyviä ratkaisuja rakennusten sijoittelun
suhteen. Eli maa-alueesta ei näin saada parasta lopputulosta ja

hyötyä. Melusuojaus alueella tulee siis suorittaa keskitetysti ja
mahdollisimman tehokkaasti, ei puutteellisilla ja pilkotuilla
osaratkaisuilla. Ehdotetussa ratkaisussa esille tuotu maavalli
kaava-alueen rajalla on parempi kuin kokonaan toteuttamaton
yhtenäinen melusuojaus.
Lisäksi melun suhteen tulee huomioida, että jo olemassa oleva
asutus alueella kärsii hyvin voimakkaasta meluhaitasta. Vaikka
vanhalle asutukselle onkin eri raja-arvot melun suhteen, ei voida
pitää hyväksyttävänä, että alueella jo asuvien terveyttä ja
asuinolosuhteita ei huomioida meluntorjunnassa. Melu on vuosien
varrella lisääntynyt radikaalisti. Alueen olemassa oleva
rakennuskanta on rakennettu ennen nykyisenkaltaisen
melumäärän olemassaoloa, suurin osa jo ennen kuin valtatie 4:n
nykyisestä linjauksesta on ollut mitään tietoa. Näin tähän
meluasiaan ei ole voinut vaikuttaa rakennusaikana eikä ennakoida
näin voimakasta melun lisääntymistä.
Aiemmassa kaavaluonnoksessa, joka koski myös alueen
eteläosaa, rivitalot oli suunniteltu hienosti omaksi uudeksi
kokonaisuudekseen uudelle alueelle, erotettuna vanhasta
asutuksesta.
Kyseessä olevassa luonnoksessa omakotialueen sekaan on
sijoitettu rivitaloja, jotka eivät sovi vanhan asutuksen joukkoon
visuaalisesti eikä alueen pientalovaltaista rakennetta kunnioittaen.
Kyseessä olevan alueen kaavoituksessa tulee palata entiseen
suunnitelmaan, jossa rivitalot muodostavat oman hyvän
kokonaisuutensa kokonaan uudella alueella etelämpänä. Näin
turvataan ja säilytetään jo olemassa olevan rakenteen
kaupunkikuvallinen ilme ja viihtyisyys samanhenkisellä
täydennysrakentamisella ja annetaan myös edellytykset hyvän
kokonaisuuden suunnittelulle rivitalojen suhteen. Niitä ei tule
ahtaa pienille tonteille vanhan rakenteen sisään.
Koska rivitaloasutuksesta aiheutuu suhteessa enemmän
liikennettä omakotiasutukseen verrattuna, on rivitalot
järkevämpää sijoittaa uuden kokoojakadun läheisyyteen kuin
suunnitelluille päättyville pienille kaduille omakotiasutuksen
keskelle.
Vastustamme rivitalojen sijoittamista Rengaskadun varrelle
ahtaalle tontille esitetyn suunnitelman mukaisesti.
Liikennejärjestelyt alueella eivät voi toteutua esitetyssä
järjestyksessä. Kun Rengaskatu suunnitelman mukaan suljetaan

läpiajoliikenteeltä, siirtyy poikkiliikenne alueella suurelta osin
Metsätielle. Se on kapea ja mutkainen pientalojen liikennettä
palveleva katu. Ala-Nikkilänkadun jatke tulee rakentaa ensin
valmiiksi palvelemaan alueen poikittaisliikennettä ja Ämmälän
alueelle suuntautuvaa liikennettä. Näin vältetään liikenteen
siirtyminen Metsätielle. Myös uudelta Rinnepellonkadulta etelään
suuntautuva liikenne ohjautuu uudelle kokoojakadulle eikä alueen
pienille kaduille. Tämä mahdollistaa myös joukkoliikenteen
kehittämisen alueella. Joukkoliikenne alueelle on hyvin
puutteellista, ja on tarpeellista, että kaupungin strategian
mukaisesti luodaan edellytykset kestävän kehityksen hengessä
yksityisautoilun vähentämiseen ja joukkoliikenteen kehittämiseen.
Yhteenvetona todettakoon, että alueen kaava pitää suunnitella
isona kokonaisuutena oikeassa järjestyksessä kaikkien kannalta
parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Ensin on toteutettava
melusuojaus ja toimiva katujen runkoverkosto. Niiden kanssa
yhdessä on hyvä suunnitella kestävän kehityksen mukainen ja
kaikille osapuolille paras kaava, joka ottaa huomioon niin
kaupungin tonttitarjontatarpeet, rakentajat kuin jo olemassa
olevan asutuksenkin. Tämä lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja takaa
turvallisen ja terveellisen asuinympäristön alueella. Saatujen
tietojen mukaan valtio on luvannut osallistua merkittävällä
avustuksella meluvallin rakentamiseen, jos päätös asiasta
kaupungissa tehdään riittävän nopeasti. Tätä tilaisuutta ei pidä
hukata, vaan meluvallin rakentamispäätös on tehtävä
viivyttelemättä. Näin päästään koko alueen kaavasuunnittelua
jatkamaa hyödyntäen jo nyt tehtyä työtä osana laajaa
suunnitelmaa.
Tämän lisäksi toivomme alueen virkistysaluereitistön toteutusta ja
kytkemistä Renkomäen virkistysalueeseen mahdollisimman pian
kaavan edistymisestä riippumatta.
Lahdessa 1.5.2022
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tiistai 3. toukokuuta 2022 23.31
Kirjaamo_Lahti
Kaavaluonnos Laakso-Nikkilä 245/2021

Kaupungin tulee ehdottomasti toteuttaa meluvalli moottoritien varteen,kun uutta asuinaluetta kaavoitetaan ja parempi olisi kaavoittaa koko alue kerralla. Silloin rakentamisesta syntyvän maa-aineksen
voisi hyödyntää meluvallissa ja kuljetusmatka olisi lyhyt. Meluntorjuntaa ei voi missään tapauksessa siirtää tulevien asukkaiden vastuulle! Se ei olisi tehokasta ja lisäksi pihat pitäisi rakentaa pohjoisen
puolelle.
Rivitaloasutusta voisi kaavoittaa Ala-Nikkilänkadun eteläpuolelle, missä on rivitaloja ennestäänkin, eikä omakotialueen keskelle.
Ala-Nikkilänkadun jatko tulee ehdottomasti rakentaa valmiiksi ennen Rengaskadun katkaisemista, jotta liikenne voi siirtyä sinne. Muuten liikenne kuormittaa liikaa kapeaa ja mutkaista Metsätietä sekä
Orvokkitietä.
Myöskin Ajokadulla koulun kohdalla liikenne lisääntyy!
Miksi Rengaskatu pitää ylipäätään katkaista?
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tiistai 3. toukokuuta 2022 19.16
Kirjaamo_Lahti
Laakso-Nikkilä II asemakaava

Hei,
Tutustuin luonnokseen ja mieleeni nousi ensimmäisenä huoli Rengastien sulkemisesta, koska silloin liikenne ohjautuu Metsätielle, joka on tähän asti ollut turvallisin reitti koululaisille
Tämä on todella suuri turvallisuusriski koulumatkalle, koska tällä tiellä ajetaan tälläkin hetkellä toisinaan todella kovaa
Toinen huoli on virkistysalueen/polun ja yksityisten tonttien välinen alue, jotta yksityisyys kotipihoilla säilyisi?

asianumero 245/2021

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

tiistai 3. toukokuuta 2022 12.29
Kirjaamo_Lahti
Asemakaava Laakso-Nikkilä II

Alueen suunnittelu pitäisi aloittaa kokonaisuudesta. Ensin melutorjunta ja liikenne. Asukkaita ei voi velvoittaa itse melutorjuntaan vaan hoitaa se kaupungin puolesta. Liikennettä ei saa lisätä Metsätiellä,
kun se on mutkainen ja kapea. Rengastien katkaisua pitää vielä harkita ja jos se on tehtävä, on ensin jatkettava Ala-Nikkilänkatua, tehtävä siitä leveä ja suorempi kuin Metsätie. Sirkantien tonttien maaperä
on syytä tutki, sillä on kosteaa.
Joukkoliikennettä on syytä parantaa, niin että on lyhyt matka pysäkeille ja pääsee kulkemaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Linja 13 tavoittaa itäistä Nikkilää ja jos se kulkisi muulloinkin kuin koulujen
aikoihin, pääsisi keskustaan ja jopa satamaan ja Sibeliustalolle.
Ajotien turvallisuutta pitäisi miettiä. Siellä on monia vaaratilanteita, kun koulun saattoliikenne tukkii Metsätien liittymän ja näkyvyys on huono pimeään aikaan. Myös Ala-Nikkilänkadun liittymässä ei
näkyvyyttä ole, kun on korkeat hanget ja pensaat. Siihen risteykseen valot olisi parhaimmat.
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Mielipide Laakso-Nikkilä II asemakaavaluonnokseen (245/2021)
Nikkilän OKY Mielipide asemakaavaluonnokseen 245_2021.pdf

Hei,
liitteenä

mielipide Laakso-Nikkilä II asemakaavaluonnokseen (245/2021).

Mustakallio Marja
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tiistai 3. toukokuuta 2022 8.12
Mustakallio Marja
VS: Lausuntopyyntö A-2642 Asemakaavamuutos Nikkilä, Laakso-Nikkilä II, pohjoisosa

Hei Marja!

Eteläinen kumppanuuspöytä on käsitellyt lausuntopyynnön asemakaavasta ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta A-2642, Nikkilä, Rengaskatu-Metsä-Pekkalankatu
(Laakso-Nikkilä II pohjoisosa) kokouksessa 12.4. ja puoltaa sitä. Kumppanuuspöytä pitää suunnitelmaa erinomaisena mutta haluaa esittää huomioitavaksi seuraavan
kommentin: Asuinkiinteistöjen läheisyyteen liikennemelun esteeksi suunniteltu kasvillisuus toivotaan istutettavaksi tarpeeksi ajoissa, jotta se ehtii kasvaa.
Ystävällisin terveisin

Johanna Kalliomaa
kirjastopalvelukoordinaattori
Lahden kaupunginkirjasto
Kirkkokatu 31,
15141 Lahti
044 416 4103
lastu.finna.fi
Tilaa uutiskirje
Seuraa meitä somessa
Facebookissa
Instagramissa
Twitterissä

Lähettäjä: Mustakallio Marja <Marja.Mustakallio@lahti.fi>
Lähetetty: keskiviikko 6. huhtikuuta 2022 12.15
Vastaanottaja: Ihanus Marianne <Marianne.Ihanus@lahti.fi>; Kivineva Pauliina <pauliina.kivineva@lahti.fi>; Helminen Juha <Juha.Helminen@lahti.fi>; Solonen Petri
<Petri.Solonen@lahti.fi>; Lehto Jouni <Jouni.Lehto@lahti.fi>; Vanninen Helene <Helene.Vanninen@lahti.fi>; Tuukkanen Saara <Saara.Tuukkanen@lahti.fi>; Järvelä Mika
<Mika.Jarvela@lahti.fi>; Eskelinen Eija <Eija.Eskelinen@lahti.fi>; Virtanen Satu <Satu.Virtanen@lahti.fi>; Silvast Maria <Maria.Silvast@lahti.fi>; Kujala Kirsi
<kirsi.kujala@lahti.fi>; Polojärvi Juhana <Juhana.Polojarvi@lahti.fi>; Id Nico <nico.id@lahti.fi>; Lastikka Mika <Mika.Lastikka@lahti.fi>; Tuhkanen Jani
<Jani.Tuhkanen@lahti.fi>; Niemelä Markus <Markus.Niemela@lahti.fi>; Laitinen Tarja <Tarja.Laitinen@lahti.fi>; Blomgren Cecilia <Cecilia.Blomgren@lahti.fi>; Niemelä
Sami <Sami.Niemela@lahti.fi>; Rahkonen Taina <Taina.Rahkonen@lahti.fi>; Yrjölä Tiia <Tiia.Yrjola@lahti.fi>; kirjaamo.hame@ely-keskus.fi; kirjaamo.uusimaa@elykeskus.fi; elina.leukkunen@ely-keskus.fi; riskienhallinta@phpela.fi; Rusanen Johanna <johanna.rusanen@phj.fi>; Antti Leiskallio <antti.leiskallio@salpamaa.fi>; Kalliomaa
Johanna <Johanna.Kalliomaa@lahti.fi>; Suunnittelu <suunnittelu@lahtiaqua.fi>; Mäki-Saari Harri; Kovanen Jarkko <Jarkko.Kovanen@lahtienergia.fi>; Hyrkkänen Leo
<Leo.Hyrkkanen@lahtienergia.fi>; jarmo.joenranta@dna.fi; production-desk@teliacompany.com; verkontuki@elisa.fi; ari.maijanen@posti.fi
Aihe: Lausuntopyyntö A-2642 Asemakaavamuutos Nikkilä, Laakso-Nikkilä II, pohjoisosa

Lausuntopyyntö asemakaavasta ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta A-2642, Nikkilä, Rengaskatu-Metsä-Pekkalankatu (Laakso-Nikkilä II
pohjoisosa)
Aikataulu

Luonnosvaiheen kuuleminen on 19.4. -3.5.2022.
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen) on tarkoitus olla teknisessä ja ympäristölautakunnassa (kyla) 15.6.2022.
Pyydämme lausuntoa tai muuta kannanottoa mahdollisimman pian.
Lausunnot ja kannanotot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@lahti.fi. Asiasta 3.5.2022 mennessä esitetyt kommentit on
mahdollista ottaa huomioon valmisteltaessa esitystä kylaan.
Annetut lausunnot ja kannanotot julkaistaan kaavatyön verkkosivuilla.
Mikäli nähtäville asetettava ehdotus ei olennaisesti poikkea luonnoksesta, emme pyydä uutta lausuntoa, ellei sitä ole erityisesti toivottu.

Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristö, asemakaavoitus

Liitteet

- osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- asemakaavan /-muutoksen luonnos
- kaavaselostusluonnos
-liikennemeluselvitys Promethor 6.10.2021
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- havainnekuva

Ystävällisin terveisin
Marja Mustakallio
kaavoitusarkkitehti
Lahden kaupunki
p. 050 387 8708
www.lahti.fi | www.greenlahti.fi
twitter.com/LahdenKaupunki
facebook.com/lahdenkaupunki
twitter.com/GreenLahti2021
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