
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.12.2017  

A-2696a 
 
 
Asemakaavan muutos 
 
 
Mannerheiminkatu 10-12 
(Vientikerma ja 
oikeustalo) 
 
 
Lahti.fi 



  Selostus  A-2696a 2 (25) 
D/2976/10.02.03.00.04/2015 

 
 
 

Lahden kaupunki 
Kaupunkiympäristön palvelualue 

Askonkatu 2 
15100 Lahti 

 Maankäyttö ja aluehankkeet 
NN/NN 

 

  
 

Asemakaavan selostus, joka koskee 4. päivänä joulukuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-
2696 , numero muutettu 19.11.2018 A-2696a:ksi ja asemakaavakarttaa A-2696B (sekä kaavan mukaista 
tonttijakoa  M-17-411) (Mannerheiminkatu 10-12) 

 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot  
Asemakaava koskee: Keski-Lahden (1.) korttelin 27 tontteja 8 ja 1001 sekä katualuetta 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat: Keski-Lahden (1.) korttelin 27 tontit 8-11 sekä lähivirkistys- 
ja katualue. 
 
Asemakaavamuutoksen yhteydessä tehdään sitova tonttijako. 
 
Kaavahanke sisältyy kaupungin vuoden 2016 kaavoitusohjelmaan. Kaavan vireilletulosta on 
ilmoitettu 15.3.2016 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.  

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee Mannnerheiminkadun varressa, Salininkadun ja Vesijärvenkadun välissä. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1.12 ha. 
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Ortokuvakartta vuodelta 2016 

1.3 Kaavan tarkoitus 
 

Tavoitteena on muuttaa nykyinen teollisuustontti keskusta-alueella monipuoliseen asumisen ja 
muiden keskustatoimintojen käyttöön. Tarkoitus on mahdollistaa perinteisen asumisen lisäksi myös 
palvelu- ja oppilasasuntolatoiminta sekä toimisto- ja liiketilakäyttö.  Salininkadun länsipuolisen yleisen 
pysäköinnin liittymäjärjestelyjä tarkistetaan ja arvioidaan alueen käyttömahdollisuudet. Rakentamisen 
suunnittelussa otetaan huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokas asema-aukion ympäristö. 

1.4 Kaupungin strategia 
Kaupungin strategian 2025 mukaisesti kaava toteuttaa Lahden Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman 
rakennetun ympäristön laatutavoitteita kaupunkitilojen osalta. Kaava tukee yritysten perustamista ja 
kasvua sekä edistää niiden sijoittumista kaupunkiseudulle. Kaava mahdollistaa keskusta-alueen 
vetovoiman vahvistamista. Kaava kehittää tiivistä, kestävän kehityksen mukaista 
yhdyskuntarakennetta. Kaava parantaa liikenneyhteyksiä. Kaava lisää kerrostalo- ja 
liiketonttitarjontaa jalankulkuvyöhykkeellä palvelujen läheisyydessä. Kaava ottaa huomioon 
pohjaveden suojelun ja ilmastonmuutokseen varautumisen, ja tukee yhteisöllisyyttä.  
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1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1. Asemakaavaselostus ja kaavan seurantalomake 
2. asemakaavakartta A-2696 
3. osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
4. havainnekuvat 
5. luonnosvaiheen lausunnot 
6. hakemuskirjeet 
7. liikenteen toimivuustarkastelu 
8. hulevesiselvitys 
9. rakennuksen haitta-aineselvitys (kengityskoulu) 
10. tonttijakokartta M-17-411 
11. meluselvitys (matkakeskuksen länsiosa) 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Asemakaavan muutos on laadittu Arto Korhosen aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavamuutoshankkeen kotisivulle 9.6.2017. Kaavamuutoksen 
aloituskokous pidettiin 2.5.2017. Kaavatyötä käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 6.2.2017 ja 
luonnosvaiheen kuuleminen järjestettiin 10.11. – 24.11.2017, jolloin pyydettiin myös 
viranomaislausunnot.  

2.2 Asemakaava 
Asemakaavan muutoksella suojellaan Loviisankatu 1 sijaitseva 1906 rakennettu puurakennus joka 
on toiminut eläinsairaalana vuoteen 1936 asti. Rakennus on merkittävä puujugendin edustaja. Muu 
tontin rakennuskanta puretaan. 
Alueelle kaavoitetaan asuin-, liike- ja toimistorakentamista 

2.3 Toteuttaminen 
Asemakaavan toteutuksesta vastaavat Lahden kaupunki kunnallistekniikan osalta sekä yksityiset 
maanomistajat. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee Salpausselän reunamuodostelman etelärinteessä. Salpausselkä on Lahden 
maisemarakenteen merkittävin muodostuma, joka jakaa kaupungin pienpiirteisesti vaihtelevaan 
pohjoisosaan selänteineen ja järvineen sekä suurpiirteisesti vaihtelevaan eteläosaan tasankoineen ja 
muutamine isoine mäkineen.  
Radiomäen lähivirkistysalue alkaa välittömästi suunnittelualueen länsipuolelta. 
Uusi rakennuskanta tulee olemaan pääasiassa asuntorakentamista tai asumispalvelutyyppistä 
väliaikaisempaa asumista sekä. Mannerheiminkadun ja Salininkadun kulmaan on mahdollista 
toteuttaa myös toimistorakentamista. Uusi rakennuskanta sijoittuu korttelin reunoille siten, että 
länteen, etelään ja osin itään päin muodostuu umpikortteli. 
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3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Suunnittelualue on osa tiivistä kaupunkirakennetta. Alueella ei ole puustoa ja se on lähes täysin 
asfaltoitua, pinnoitettua aluetta. Korttelissa 27 maanpinta nousee noin +109 metristä +120 metriin. 
Mannerheiminkadun ja Salininkadun kulmassa sijaitseva pysäköintialue on noin +111 metrin 
korkeudella. Alueen hulevedet on johdettu hulevesiviemäriin, joka johtaa rautatien eteläpuolelle 
Paskurinojaan. Nykyisin pihan pohjoisosan hulevesiä on johdettu myös jätevesiviemäriin. 
 
Suunnittelualue sijaitsee aivan Radiomäen kupeessa. Radiomäen jyrkät sorarinteet nousevat heti 
kaava-alueen rajalta ylös. Mannerheiminkadun ja Salininkadun kulmasta lähtee jyrkkä virkistysreitti 
Radiomäen laelle, johon liittyvät vanhat kiviportaat. Mannerheiminkadun varressa sijaitsevan 
pysäköintialueen kohta on tasattu sorarinteestä 1900-luvun alkupuoliskolla. Rinteen leikkauskohta 
näyttää edelleen maisemallisesti epäluontevalta ja tarvitsisi kohennusta.  
 
Asemakaavan muutosalue on pohjaveden muodostumisaluetta. 
Lahti kuuluu korkean radonpitoisuuden alueeseen, minkä vuoksi radonsuojaus tulee ottaa kaikessa 
rakentamisessa huomioon rakennusjärjestyksen ohjeen mukaisesti. 
Asemakaavan muutosalueella ei ole puustoa. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan eteläosassa ruutukaava-alueella. 
Korttelista 27 osti koko tontin numero 1 Lahden kauppalalta aikoinaan talollinen Kalle Tommola 
heinäkuussa 1905. Seuraavana vuonna tontin omistus siirtyi kaupungin isännöitsijänä toimineelle 
August Teräsvaaralle (Ståhlberg), joka rakennutti sille puisen asuinrakennuksen. Rakennus valmistui 
vuonna 1906 ja sen omistajana toimi myöhemmin piirieläinlääkäri Uno Heininen. Niin kutsuttu 
eläinlääkärin talo on edelleen merkittävä puujugendin edustaja lahdessa. Tontin sisäpihalle 
rakennettiin 1909 Oiva Kolsin suunnittelema jugendpiirteinen eläinsairaala eli kengittämö. Molemmat 
rakennukset kuuluvat Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Vuodesta 1936 alkaen 
koko korttelissa toimi Lahden vientikerma Oy. 
Entiset Vientikerman tuotantorakennukset ovat rakentuneet viime vuosisadalla. Rakennukset eivät 
ole alkuperäisessä asussaan vaan ovat muuntuneet tarpeen mukaan. 
Korttelin kaakkoisosassa sijaitsee toimistorakennus, jossa on sijainnut Lahden käräjäoikeus. 
Toimintojen muutettua uusiin tiloihin rakennus ei sovellu teknisesti ja tilallisesti nykyisiin vaatimuksiin 
muun käytön osalta ja se tullaan purkamaan. 
Suunnittelualue rajautuu idässä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Asematorin aukioon. 
Suunnittelualueen kaakkoispuolella on Rautatieasemaan liittyvä valtakunnallisesti arvokas 
kulttuuriympäristö (RKY 2009). 
Kaavamuutosalueella ei asu tällä hetkellä ketään. 
Alueen eteläpuolella kulkee Mannerheimintie (VT12), joka aiheuttaa meluhaitan ja heikentää ilman 
laatua. 
Suunnittelualue rajautuu lännessä radiomäen lähivirkistysalueeseen. Lähivirkistysaluetta 
laajennetaan liittämällä siihen osa Salininkatua. Alueella on nykyisin n.30 auton yleinen 
pysäköintipaikka. Liittymät liikennealueelle ovat epävirallisia ja liikenneturvallisuuden kannalta 
vaarallisia. 
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Eläinlääkärin talo 

3.1.4 Maanomistus 
Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Katualue on Lahden kaupungin omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
Maakuntakaava 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on tullut voimaan MRA 93 § mukaisten kuulutusten myötä. 
Kuulutukset on julkaistu liitossa ja kunnissa 10.3.2017 alkaen ja kuntien virallisissa lehdissä viikolla 
11.  Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 § 19 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 tulemaan 
voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että 
maakuntakaava kumoaa voimaan tullessaan ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistaman Päijät-
Hämeen maakuntakaavan 2006. 
Maakuntakaavasta on jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 valitusta. Hallinto-oikeus voi kieltää 
päätöksen täytäntöön panon. 

 
Maakuntakaavassa alue on C, keskustatoimintojen alue. 
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Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. 
 
Yleiskaava 
 
Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 (kv 27.6.2016 § 70) lainvoimainen 1.12.2016 muilta 
osin kuin mihin valitukset kohdistuvat. Yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta C-1. 
” 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.” 
Alueen suunnitteluohje on seuraava: ” Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön tai sen läheisyyteen kohdistuvat muutokset tulee suunnitella paikan henkeä 
kunnioittaen. Keskustakaupan isot yksiköt keskitetään ydinkeskustan alueelle ja sopeutetaan 
ympäristöönsä kooltaan ja ulkoasultaan. Saimaankadun ja Kauppakadun välisiin kortteleihin voidaan 
tutkia tornitalojen sijoittamista. Kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä koskevissa 
suunnitelmissa huolehditaan, että kohteen ja sen lähiympäristön tunnusomaiset piirteet säilyvät. 
Tärkeitä arkkitehtuuripoliittisia teemoja ovat: Keskustan kaupunkimaisema ja kaupunkikuva, 
maamerkit, näkymät, hyvä suunnittelu ja laadukas rakentaminen, viimeistelty katu‐ ja viherympäristö. 
Katuympäristön suunnittelussa otetaan huomioon lasten itsenäinen liikkuminen kävellen ja pyörällä. 
Koulujen ja kauppakeskuksen lähiympäristön sekä puistojen merkitys lapsille tärkeinä paikkoina tulee 
ottaa huomioon suunnittelussa. Suunnitelmissa on selvitettävä vaikutukset 
kasvihuonekaasupäästöihin ja muihin päästöihin, luonnonvarojen kulutukseen ja 
ekosysteemipalvelujen toimintaedellytyksiin tehtävään soveltuvalla työkalulla. Pohjavesialueelle 
rakennettaessa on saavutettava valtakunnallisen  viherkerrointyökalun minimitaso tai sitä vastaava 
viherrakentamisen laatutaso. Alueelle toteutetaan kaupungin pääterveysasema, jossa tarjotaan 
perusterveydenhuollon palveluita.” 
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Ote yleiskaavasta 
 
Asemakaava 
 
Asemakaavassa alue on TT13, teollisuusrakennusten ja –laitosten korttelialue. Tontille ei saa sijoittaa 
sellaista teollisuutta, joka melun, hajun noen taikka tärinän taikka muun sellaisen häiriön vuoksi 
aiheuttaa haittaa lähistöllä asuville. Tonttia varten on varattava vähintään yksi autopaikka viittä 
työntekijää kohti. Oikeustalon tontti on Y-10K, ”yleisten rakennusten korttelialue, enintään puolet 
rakennusoikeudesta saadaan rakentaa asunto- tai liiketilaa. Koko tontin alueelle saadaan rakentaa 
kaksi kellarikerrosta.”   

 
Ote voimassaolevasta asemakaavasta. 
 
Lähiympäristön kaavatilanne 
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Kaavoitettavan alue kuuluu ydinkeskustaan. Sen länsipuolella nousee Radiomäen lähivirkistysalue ja 
vanha hautausmaa sijaitsee rinteen päällä. Salininkadun ja Mannerheiminkadun kulmassa on 
katualueella noin 30 auton parkkipaikka-alue. Pohjoispuolella on YH-tontti, jolla sijaitsee vielä tällä 
hetkellä poliisiasema. Korttelin asemakaavaa ollaan kuitenkin muuttamassa kokonaan 
asuinrakentamisen käyttöön. Kaavamuutoskorttelin muut tontit ovat ALK-merkinnällä asumiskäytössä 
katutason liiketiloja lukuun ottamatta sekä Y-merkinnällä oleva oikeustalon tontti. 
 
 
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 tehty kaavatyön yhteydessä. 
 
 
Laaditut selvitykset 
 
- hulevesiselvitys 
- liikenteen toimivuustarkastelu 
- meluselvitys (tarkempi vt12 eteläpuolelle) 
- rakennuksen (kengityskoulu) haitta-aineselvitys 

 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

4.1.1 Aloite 
Asemakaavan muutos on tullut vireille Arto Korhosen ja Senaatti-kiinteistöjen hakemuksesta Lahden 
kauounki on ollut aloitteellinen Salininkadun osan muuttamisesta virkistysalueeksi. 

4.1.2 Sopimukset 
Asemakaavatyön yhteydessä tehdään maankäyttösopimus yksityisten maanomistajien kanssa. 
Lahden kaupunki on hankkinut omistukseensa entisen Vientikerman vedenottamon, joten vettä ei 
tarvitse enää kierrättää junaradan ali sen pohjoispuolelle vientikerman kiinteistölle.  

4.1.3 Pohjakartan tarkistaminen 
Alueen pohjakartta on tarkistettu ennen kaavaehdotuksen laatimista. Pohjakartta täyttää 
kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. 

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: KAAVAKOHTAISESTI OSALLISTEN LISTAN MUKAAN 

- Alueen maanomistajat 
- Muut vaikutusalueen kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yritykset 
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- Kaupungin hallintokunnat 
- Naapurikunnat 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Hämeen ELY-keskus / ympäristö 
- Uudenmaan ELY-keskus / liikenne 
- Lahden kaupunginmuseo 
- VR-Yhtymä Oy  
- Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt 
- Muut yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

 

4.2.2 Vireilletulo 
Asemakaavatyön vireille tulosta on ilmoitettu MRL 63 §, 2 mom. mukaisesti 15.3.2016 julkaistussa 
Lahden kaupungin vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa (kohde 7).  

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavamuutoshankkeen 
kotisivulle 22.9.2017. Kaavatyötä käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 6.2.2017. Asemakaavan 
luonnosta esiteltiin keskustan kaavojen yleisötilaisuudessa 9.11.2017. Alueen naapurikiinteistöille ja 
maanomistajille on toimitettu postitse kaavaluonnos ja OAS. Valmisteluvaiheen kuuleminen 
järjestettiin 10.11. – 24.11.2017. Kaavatyöhön liittyvää aineistoa on ollut nähtävillä kaavahankkeen 
kotisivulla Internetissä.  

4.2.4 Viranomaisyhteistyö 
Kaavamuutoksen aloituskokous pidettiin 2.5.2017. Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 10.11. 
– 24.11.2017, jolloin viranomaisille toimitettiin OAS ja kaavaluonnosvaihtoehdot ja pyydettiin niistä 
viranomaislausunnot. Asemakaavan muutosta esiteltiin ELY-kaavaneuvottelussa 19.9.2017. 

4.3 Asemakaavan tavoitteet 

4.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Tavoitteena on muuttaa nykyinen teollisuustontti keskusta-alueella monipuoliseen asumisen ja 
muiden keskustatoimintojen käyttöön. Tarkoitus on mahdollistaa perinteisen asumisen lisäksi myös 
palvelu ja oppilasasuntolatoiminta sekä toimisto- ja liiketilakäyttö.  Salininkadun länsipuolisen yleisen 
pysäköinnin liittymäjärjestelyjä tarkistetaan ja arvioidaan alueen käyttömahdollisuudet. Rakentamisen 
suunnittelussa otetaan huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokas asema-aukion ympäristö. 

4.3.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 
Salininkadun katualueella tällä hetkellä pysäköintialueena olevaa lähivirkistysaluetta pyritään 
käyttämään hyödyksi hulevesien viivytysalueena. 

4.4 Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
 Asemakaavassa esitetään vain yksi vaihtoehto. Teollisuustontin ja oikeustalon tontin käyttötarkoitusta 
muutetaan siten, että niillä mahdollistetaan asuminen. Alueelle voi tulla 600 uutta asukasta.  
Asemakaavamääräyksissä tontin käyttötarkoituksen kaavamerkinnät ovat siinä määrin väljät, että 
havainnemateriaalissa on esitetty Mannerheiminkadun ja Salininkadun kulman tontin rakennuksista 
 asumis- sekä toimistovaihtoehto. Koska toimistokerroskorkeus on suurempi, on siinä versiossa yksi 
kerros vähemmän koska rakennuksen suurin sallittu korkeus on määrätty.  
 Suurin osa kaavoitetusta rakennusoikeudesta jota on yhteensä 23100 k- m2 on asumista. Asumisen 
osalta autopaikkojen määrästä voidaan tehdä 30 % vähennys. Yleinen autopaikkavelvoite on 1 ap/80 
m2. Korttelin 27 tonteille 8 ja 10 voi rakentaa asumista tai palveluasumista, tontilla 9 lisäksi 
oppilasasuntolan tai toimistotiloja. Palveluasumisen ja oppilasasumisen osalta autopaikoista voidaan 
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tehdä 50 % vähennys. Pohjakerrokseen on mahdollista rakentaa liiketeloja kaikilla tonteilla. Tontilla 8 
liiketilojen rakentaminen pohjakerrokseen on velvoitettu kaavamerkinnällä. Toteutuessaan liiketilat 
tuovat uusia työpaikkoja.  
 Kaavoituksen yhteydessä tutkittiin Jaksonkadun—Mannerheiminkadun ja Salininkadun liittymän 
 toimivuutta. Jaksonkatu siirretään Salininkadun kohdalle. Toimivuustarkastelun perusteella 
Salininkadun liittymä suositellaan muutettavaksi yksisuuntaiseksi pohjoisesta etelään jotta turhalta 
läpiajolta vältytään ja liittymästä saadaan paremmin toimiva. 
Tontin 11 puurakennus on suojeltu sr-2 määräyksellä ja tontin käyttötarkoitus on myös SR. Merkintä 
mahdollistaa rakennuksen joustavan käyttötarkoituksen sen säilymisen turvaamiseksi. 
Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee rautatieasema, jonka ympäristö on inventoitu RKY2009 
(rakennettu kulttuuriympäristö) kohteena. Alue rajoittuu itäiseltä sivultaan Asema-aukioon jota 
hallitsee Mannerheimin ratsastajapatsas. Asema-aukion kunnostussuunnitelma on tehty vuoden 
2017 aikana ja toteuttaminen aloitettu. Aukion symmetriaa pyritään palauttamaan. 

4.4.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 

Alun perin tutkittiin mahdollisuutta säilyttää ns. kengityskoulun rakennus joka sijaitsee keskellä 
tonttia 1001. Haitta-ainekartoitus kuitenkin osoitti, että rakennus sisältää merkittäviä määriä 
ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita, ja terveysviranomainen lausui, ettei rakennusta voi 
osoittaa mihinkään käyttöön jos sitä ei puhdisteta. Puhdistus ja rakennuksen kunnostus 
uudiskäyttöön osoittautui arvioissa kuitenkin kohtuuttoman kalliiksi, joten sitä ei esitetä kaavassa 
säilytettäväksi. 
Myös muut vanhat tehdaskiinteistöt ja vanha oikeustalo ovat rakennusteknisesti ja mitoitukseltaan 
sellaisia, että niiden osoittaminen muuhun käyttöön nykyisen käytön loputtua ei ole 
kokonaistaloudellisesti kohtuullista. 
Vientikerman päärakennuksen paikalle esitettiin vaihtoehtoisesti asuin-, toimisto- tai liikerakennusta, 
mutta kaavamerkinnällä voidaan mahdollistaa nämä kaikki yhdellä määräyksellä, jolloin erillisiä 
vaihtoehtoja ei tarvita. Rakennuksen suurin korkeus on määrätty vastaamaan Mannerheimin 
eteläpuolelle rakentuvaa taloa. 

4.4.2 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 
Asemakaavan vaikutusten arvioimiseksi käytettiin melun, tärinän ja runkomeluselvityksen osalta 
Matkakeskuksen länsiosan asemakaavan muutoksen a-2610 yhteydessä tehtyä selvitystä, koska 
VT12 aiheuttama melu on siinä arvioitu samalta etäisyydeltä etelän puolelta. Melulähde on 
pistemäinen ja etenee kaikkiin ilmansuuntiin samalla tavalla. Alamäkeen melu ulottuu pidemmälle 
kuin ylämäkeen tästä samasta syystä. 
Salininkadun ja Mannerheiminkadun liittymää arvioitiin liikenteen toimivuustarkastelussa. 
Hulevesisuunnitelma tehtiin Jaksonkadun suunnittelun yhteydessä. 

4.4.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
 
Tiivistelmät lausunnoista ja mielipiteistä ja niiden huomioon ottaminen 
 
Lausunto Hämeen ja uudenmaan ELY-keskukset 
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen teollisuustontti keskusta-alueella asuinkäyttöön. 
Korttelin suunnittelussa otetaan huomioon Radiomäen ja kaupungintalon arvokas ympäristö. 
Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) toteavat 
lausuntonaan, että kaavamuutosluonnos on lainvoimaisen osayleiskaavan mukainen. 
Liikenne 
Kaavaluonnoksessa on Salininkadun kohdalle laitettu LT-alueeseen liittyvä liittymänuolimerkintä. 
Merkintä on kaavarajauksen ulkopuolella eikä näin ollen vahvistu tässä asemakaavassa. Merkintä on 
voimassa olemassa asemakaavassa ja se voidaan täten poistaa nyt käsittelyssä olevasta kaavasta. 
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Kaavassa ei ole riittävästi huomioitu Salininkadun miniminäkemäalueita, sillä rakentamisalueen raja 
risteää näkemäalueen rajan kanssa. Näkemäalueet tulee jättää kaavamääräyksellä vapaaksi 
rakentamiselta ja kasvillisuudelta, jotta liikenneturvallisuus liittymässä ei vaarannu. 
Suunnittelualueelle ja sen lähiympäristöön on tehty tieverkon toimivuustarkastelu. Tarkastelussa on 
otettu huomioon lähialueen maankäytön kehityksen tuottamat liikennemäärät sekä yleinen liikenteen 
kehitys. Toimivuustarkastelussa tutkittiin tilannetta, jossa Salininkadun eteläpään liikennejärjestelyt 
ovat Jaksonkadun yleissuunnitelman mukaiset. Lisäksi tarkastelussa tutkittiin vaihtoehtoa, jossa 
Salininkadun eteläpää olisi yksisuuntainen. Sivusuunnan välityskyky oli pääsuunnan priorisoinnin 
vuoksi liikennevaloissa huono, mutta tarkastelussa ennustettiin tilanteen paranevan eteläisen 
kehätien valmistuttua ja läpikulkuliikenteen siirryttyä muualle. Tarkastelussa suositeltiin Salininkadun 
yhdensuuntaistamista läpiajoliikenteen poistamiseksi. Toimivuustarkastelu koski vain 
ajoneuvoliikennettä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on maininta myös liikenneselvityksestä, 
mutta selvitys ei ollut kaava-aineistossa. Kaavatyön yhteydessä tulee käsitellä kaavan vaikutus myös 
kävelyyn ja pyöräilyyn sekä joukkoliikenteeseen. Kevyen liikenteen määrä kasvanee, kun alueelle ja 
sen lähiympäristöön kaavoitetaan asutusta. Kevyen liikenteen liikenneturvallisuuteen tulee kiinnittää 
erityistä huomioida kaavatyön edetessä. Matkakeskuksen länsiosan asemakaavamuutoksen 
kaavaselostuksessa on seuraava maininta: ”Salininkadun liittymää ei ole otettu asemakaavan 
muutoksessa tarkasteltavaksi muilta kuin siltä osin, että alueen liikenne on liikenneselvityksessä 
todettu toimivaksi myös sitä poistamatta. Salininkadun liittymään tukeutuva maankäyttö on 
muutospaineen alla, ja siksi liittymän toimintaedellytyksiä tarkastellaan uudelleen liittymään 
rajoittuvan maankäytön osalta korttelissa 27 lähitulevaisuudessa.” Eri vaihtoehtoja Salininkadun 
liittymälle tutkittiin toimivuustarkastelun yhteydessä, mutta muuten asiaan ei ole otettu 
kaavaselostuksessa kantaa. Melu ja ilmanlaatu Kaavassa on Mannerheiminkadun, Salinikadun ja 
Rautatienkadun puoleisilla julkisivuilla määräys rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden 
rakenteiden äänieristävyydestä. Äänieristävyyden vähimmäisvaatimus vaihtelee 28 dBA:n ja 36 dBA:n 
välillä. Kaavaselostuksessa on mainittu kaavatyön yhteydessä toteutettava meluselvitys, mutta 
selvitystä ei ollut kaava-aineistossa mukana. Kaavatyön yhteydessä tehty meluselvitys tuloksineen ja 
siihen pohjautuvat kaavamääräykset tulee esitellä kaavaselostuksessa. Näin varmistetaan 
kaavaratkaisun turvallisuus ja terveellisyys. Lahden meluselvitys 2017 – tarkastelun ja 
Matkakeskuksen länsiosan asemakaavoituksen yhteydessä tehdyn meluselvityksen mukaan 
suunnittelualue on melualueella. Mannerheiminkadun puoleiseen julkisivuun kohdistuva melu oli 
Jaksonkadun puolella jopa yli 70 dBA ja julkisivun äänieristävyystasovaatimus oli ”keskikorkea” tai 
”korkea”. Viitaten antamaansa lausuntoonsa Matkakeskuksen länsiosan asemakaavaehdotukseen, 
Uudenmaan ELY-keskus lausuu seuraavaa: Parvekkeet tulee sijoittaa sisäpihan puolelle, tällöinkin 
pääasiassa lasitettuna. Julkisivuun kohdistuvan melun ollessa yli 55 dB(LAeq) tulee asunnolla olla 
vähintään tuuletusmahdollisuus (ikkuna, parveke tai ovi) sellaiselle julkisivulle, jonka kohdalla päivällä 
melutaso 55 dB(LAeq) ja yöllä 45 dB(LAeq) saavutetaan. Makuuhuoneet tulee asunnoissa sijoittaa 
sellaisen julkisivun puolelle, jossa melunohjearvot saavutetaan.  
Rakennus, jonka julkisivuun kohdistuva melutaso ylittää 70 dB(LAeq), ei Uudenmaan ELY-keskuksen 
ohjeiden mukaan sovellu asuinkäyttöön. Mikäli julkisivuun uhkaa kohdistua yli 70 dB(LAeq):n  
melutaso tulee liikennesuunnittelulla (nopeusrajoitukset, liikennemäärät) tai riittävällä suoja-alueella 
tms. keinoilla varmistaa, että julkisivun äänitaso ei ylittäisi 70 dB(LAeq). ELY-keskus haluaa 
huomauttaa että ennen kehätien käyttöönottoa tulee kohteessa priorisoida valtakunnallisen 
liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta ja sellaisia toimenpiteitä ei tulisi toteuttaa, jotka edellyttävät 
nopeusrajoituksen laskemista ennemmin. Jos asunnon millään julkisivulla melutaso ei täytä VNp:n 
993/1992 vaatimuksia, asunnon terveellisyys- ja viihtyisyysvaatimukset eivät täyty. Rakentamisen 
ajoitus on tärkeää meluntorjunnan näkökulmasta. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset 
melunohjearvot on saavutettava kaikissa kaava-alueen rakentamisvaiheissa. Uudenmaan ELY-keskus 
muistuttaa, ettei se vastaa kohteessa väliaikaisen eikä pysyvän meluntorjunta tarpeen suunnittelun 
eikä toteuttamisen kustannuksista, eikä korvaa mahdollisesta meluhaitasta aiheutuvia 
korvausvaatimuksia. Kaavassa tulee ottaa huomioon suunnittelualueen ilmanlaatu. HSY:n ilman 
epäpuhtauksien terveysvaikutusarvioon perustuvan ilmanlaatuvyöhykkeen mukainen minimietäisyys 
tiestä on suunnittelualueella 7 metriä ja suositusetäisyys 10 metriä (liikennemäärä yli 10 000 mutta 
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alle 20 000). Maankäyttö- ja rakennuslain 117 c §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyjän on 
huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että se on terveellinen ja turvallinen muun muassa 
rakennuksen sisäilma huomioon ottaen. Haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttavien toimintojen 
ja vaikutuksille herkkien toimintojen väliin on jätettävä riittävä suojavyöhyke. Kaavatyön edetessä 
tulee ottaa nämä seikat huomioon ja taattava riittävä sisäilmanlaatu. Kaavassa tulee olla tarvittavat 
määräyksen ilmanvaihdosta.  
 
Vastine  
Liikenteen toimivuustarkastelun jälkeen todettiin, että liittymän toiminnan parantamiseksi Salininkatu 
muutetaan yksisuuntaiseksi pohjoisesta etelään. Tämä mahdollistaa leveämmän jalkakäytävän ja 
turvallisemman pyöräilyn ajoradalla. Katusuunnitelman teko on käynnistynyt. Salininkadun 
jyrkkyydestä (yli 10%) johtuen sille ei ole voitu osoittaa esteetöntä kevyen liikenteen väylää. 
Matkakeskukselle johtava pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen reitti johtaa Rautatienkatua 
pitkin asema-aukiolle ja siitä edelleen matkakeskukseen. Kevyen liikenteen pääreitti itä-länsi-
suunnassa kulkee Mannerheiminkadun eteläpuolella, ja sitä ollaan kehittämässä Jaksonkadun 
rakentamisen yhteydessä myös radan varressa. Pohjois-etelä-suuntainen kevyen liikenteen pääreitti 
on Vesijärvenkadun-Uudenmaankadun yhteydessä. Joukkoliikenteen palvelut löytyvät lähietäisyydellä 
matkakeskuksesta. 
Tontin 9 uudet rakennuspaikat on osoitettu 2m pohjoisemmaksi kuin nykyiset. Lisäksi Salininkadun ja 
Mannerheiminkadun kulmaan on merkitty näkemäalue joka rajoittaa rakentamista pohjakerroksessa. 
 
Tämän asemakaavan muutoksen yhteydessä ei ole tehty erillistä kohdistettua meluselvitystä koska 
kansallisesta meluselvityksestä 2017 selviää, että melu leviää samalla tavalla etelään ja pohjoiseen, 
joten etelän puolelle tehtyä selvitystä voidaan tässä tapauksessa hyödyntää. Rautatiemelu ei vaikuta 
Mannerheiminkadun pohjoispuolelle yhtä paljon kuin eteläpuolelle, koska etäisyys melunlähteeseen 
kasvaa. Meluntorjunnalle on kuitenkin asetettu samat ohjearvot kuin kadun etelän puoleisille 
kortteleille. 
Vuoden 2021 jälkeen tilanne paranee, kun kadulta poistuu suurin osa raskaasta liikenteestä. 
Melukartoista selviää, että jo nykyiset rakennusmassat suojaavat sisäpihaa siten, että päivä ja 
yömelun ohjearvot uusilla ulko-oleskeluun esitetyillä alueilla eivät ylity. Tonttien 8 ja 9 välissä oleva 
liittymä ja nykyisten rakennusten väli poistuu uuden rakentamisen myötä ja tätä kautta melua ei 
pääse enää kulkeutumaan umpikorttelin sisäpihalle. 
 
NO2 ja PM10 (typen oksidit ja alle 10 mikrometrin hengitettävä hiukkanen) leviämisselvitys 
on tehty v 2006 Lahden kaupungin alueella. Typen oksidien osalta ilmanlaatu voi muuttua 
huonoksi inversiotilanteessa. Keväisin hiekoitushiekan johdosta hiukkaspitoisuudet voivat 
nousta yli terveysperusteisten ohjearvojen. 
Rakennusluvan yhteydessä edellytetään tapauskohtaisesti hyvän sisäilmanlaadun turvaamisen 
vaatimia toimenpiteitä. 
 
Julkisivumääräykseen on lisätty vaatimus asuinhuoneiston tuuletusmahdollisuudesta rakennuksen 
sellaiselta osalta jolla päivä- tai yömelun ohjearvot alittuvat. 
 
 
Lausunto Lahden ympäristöpalvelut 
 
Ei lausuttavaa kaavamuutosaineistoon 
 
Lausunto PH-liitto 
 
Ei tarvetta lausunnon antamiseen 
 
Lausunto Vammaisneuvosto 
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Tulevassa katualuesuunnittelussa tulee huomioida maan päälle sijoittuvat autopaikat, inva-paikka ja 
esim. hoitohenkilökunnan tarvitsema väliaikainen p-paikka 
 
Vastine 
 
Autopaikkamääräykseen on lisätty vaatimus tonttikohtaisesta kotipalveluhenkilökunnan 
lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitetun autopaikan merkitsemisestä. Parkkipaikalta tulee olla esteetön 
kulku rakennukseen. 
 
Lausunto Lahden kaupunginmuseo 
 
Kaavoitettavassa korttelissa Loviisankatu 1:ssä sijaitsee niin kutsuttu eläinlääkärin talo, vuonna 
1906 rakennettu Uno Heinisen puutalo, joka on Lahden keskustan viimeinen puutalokaupungista 
säilynyt rakennus Hämeenkatu 17 sijaitsevan Oskari Rajasen talon ohella. Rakennuksen suunnitteli 
rakennusmestari August Teräsvaara. Uno Heinisen toiminta Lahdessa on terveydenhoidon ja 
koulutuksen kannalta merkittävää, ja August Teräsvaara (ent. Ståhlberg) vaikutti niin ikään monin 
tavoin Lahden kaupunkikehityksen ja –rakentamisen vahaisiin vaiheisiin. Eläinlääkärin talo on myös 
merkittävä puujugendin edustaja kaupungissamme. 
 
Museo esittää, että kaavaluonnoksen suojelumerkintään sr-2 lisätään luonnehdinnat rakennuksen 
kulttuurihistoriallisesta ja arkkitehtonisesta arvosta. Myös talon piha-aluetta koskevaa merkintää SR 
tulee täydentää ohjeilla pihan vastaisesta käsittelystä. 
 
Museo on 20.10. 2017 päivätyssä lausunnossaan todennut ettei museo vastusta eläinlääkärin talon 
kanssa samalla tontilla olevan entisen kengityskoulun purkamista. 
 
Vastine 
 
Lisätään kaavamääräykseen sr-2 maininta kulttuurihistoriallisesta ja arkkitehtonisesta arvosta. 
 
Lausunto VR yhtymä Oy 
 
Jaksonkadun ja Salininkadun liikennejärjestelyiden toteuttaminen kestävästi ja toimivasti on kyseisen 
asemakaavamuutoksen kannalta olennainen huomioitava asia. Toimivuustarkastelussa tulee ottaa 
huomioon Jaksonkadun liittymän takana olevat ja sen taakse toteutettavat liityntäpysäköintipaikat, 
joiden toimivuuden ja käytettävyyden varmistaminen on junaliikenteen kannalta kriittistä. Saapuvan 
sekä myös lähtevän junan aiheuttama hetkellinen liikennemääräkuormitus tulee huomioida 
Jaksonkadun risteyksen välityskykyä arvioitaessa. Mikäli Salininkadun muuttaminen yksisuuntaiseksi 
heikentää vähäisissäkin määrin Jaksonkadun välityskykyä ja liittymän palvelutasoa, VR -Yhtymä ei voi 
hyväksyä tällaista ratkaisua. 
 
Vastine 
 
Jaksonkadun ja Mannerheiminkadun liittymän toiminta paranee kun Salininkadun puoli muutetaan 
yksisuuntaiseksi. Jaksonkadun siirron jälkeen se sijaitsee kohdakkain Salininkadun kanssa jolloin 
valo-ohjaus on helpompi synkronoida. 
 
Mielipide As Oy Loviisankulma ja As Oy Rautatietalo 
 
Kulttuurihistoriallinen ympäristö ja uudisrakentamisen määrä ja laatu 
 
Yleiskaavan suunnitteluohjeessa, jota on avattu kaavaselostuksessa, todetaan seuraavaa: 
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”Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön tai sen läheisyyteen 
kohdistuvat muutokset tulee suunnitella paikan henkeä kunnioittaen.” Asemakaavan 
selostukseen on nykyisestä rakennetusta ympäristöstä kirjattu, että suunnittelualue rajautuu 
idässä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Asematorin aukioon ja sen kaakkoispuolella 
sijaitsee Rautatieasemaan liittyvään valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristö (RKY 
2009). 
Asemakaavaluonnoksessa kulttuurihistoriallisia arvoja ei ole paljon suojeltu. Vientikerman 
tontilla sijaitsevasta 1900-luvun alussa rakennetusta rakennuskannasta (jota on Lahden 
kaupungissa vähän) aiotaan kaavalla suojella ja säilyttää vain eläinlääkärin puujugendia 
edustava rakennus. Vientikerman korttelin teollinen historia ja paikan henki katoaa 
kaavamuutoksen myötä täysin. Selostuksessa ei ole perusteltu, miksi vanhat Vientikerman 
teollisuusrakennukset puretaan, ainoastaan ns. kengittämön purkamista on perusteltu 
haitta-ainekartoituksen tuloksilla. Selostuksessa tulee tuoda ilmi, miksi vanhat 
teollisuusrakennukset eivät ole muutettavissa asuin- tai toimistokäyttöön. Asemakaavassa ei 
ole myöskään määrätty uusille rakennuksille erityisiä julkisivumääräyksiä, jotka ilmentäisivät 
alueen kulttuurihistoriallisia arvoja. Vientikerman tehtaan piipun säilyttäminen jättäisi edes 
osan alueen hengestä näkyviin, mikäli edes Mannerheimintien puoleista vanhaa julkisivua ei 
voida säilyttää. 
Koska suunnittelualue sijaitsee keskustassa merkittävässä paikassa tulee rakentamisen 
laatuun panostaa. Näin ollen kaavassa tulee määrätä tarkemmin rakennusten julkisivujen 
värityksestä, materiaaleista, parvekkeista sekä jotenkin jaksottaa Mannerheiminkadun 
puoleista pitkää yhtenäistä rakennusmassaa. 
Kaavan havainnekuvat on esitetty pääsääntöisesti lintuperspektiivistä. Havainnekuvissa 
tulee esittää, miten uusi rakentaminen vaikuttaa katutasosta katsottuna alueen näkymiin eri 
paikoista katsottuna. Kaavaluonnoksen perusteella vaikuttaa siltä, että Rautatienkadun 
puoleisista olemassa olevista asuinrakennuksista ei tule kaavan mukaisen rakentamisen 
myötä olemaan enää näkymiä Radiomäelle. Rakennusten kerrosluvussa ja korkeudessa ei 
ole riittävästi huomioitu sitä, että Salininkatu nousee jyrkästi välillä 
Mannerheiminkatu-Loviisankatu. Edellä mainitut asiat huomioiden Salininkadun 
6-kerroksisten rakennusten kerroslukua pitää madaltaa ja kaavaselostuksessa tulee arvioida 
rakentamisen vaikutuksia suhteessa nykytilanteeseen. 
 
Liikenne- ja katuratkaisut 
 
Selostuksen liitteissä on mainittu liikenteen toimivuustarkastelu, joka löytyy myös kaavan 
kotisivuilta. Liikenteellisiä asioita ei kuitenkaan ole käsitelty kaavaselostuksessa eikä 
mahdollisia liikennejärjestelyjen muutosten vaikutuksia ole arvioitu. Toimivuustarkastelussa 
on suositeltu liikenteen muuttamista yksisuuntaiseksi Salininkadulla välillä 
Loviisankatu-Mannerheiminkatu. Lisäksi on todettu, että alueen liikennejärjestelyjä 
muutetaan siten, että Loviisankadulla sallitaan läpiajo Salininkadulle. 
Nykytilanteessa Mannerheiminkadulta voi kääntyä Salininkadulle lännestä tultaessa ja 
Loviisankadulle on sallittu tontille ajo Salininkadulta. Seuraava mahdollinen kääntyminen 
Mannerheiminkadulta Poliisitalon ja Vientikerman suuntaan on vasta Loviisankadun ja 
Mannerheiminkadun risteyksestä. 
Liikenteen toimivuudesta ja liikennemääristä nykytilanteessa ei ole tehty selvitystä. Mikäli 
Loviisankatu avataan läpiajoliikenteelle ja Salininkatu muutetaan yksisuuntaiseksi (välillä 
Loviisankatu-Mannerheiminkatu), tulee kaikki Mannerheiminkadulta Loviisankadun ja 
Salininkadun asutusta kohti suuntautuvasta liikenteestä ajamaan Loviisankatua pitkin. 
Radiomäen tapahtumaliikennettä ohjautuisi Harjukadun lisäksi Loviisankadulle. Myös 
Messukeskuksen, Urheilukeskuksen ja Iskuareenan Hollolankadun risteykseen tukkeutuva 
liikenne tulee tällöin purkautumaan Harjukatua pitkin ja jakautumaan myös Loviisankadulle, 
josta on lyhin reitti Mannerheiminkadulle. Liikenneselvitys ei näytä huomioivan tätä aspektia 
ollenkaan, sillä selvityksen simuloinnissa on arveltu, että liikenne olisi em. skenaariossa 
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suurempaa Puistokadulla (välillä Rautatienkatu-Salininkatu) kuin Loviisankadulla. 
Koska nykytilannetta ei ole selvitetty, on nyt tehty simulointi kyseenalainen. On epäselvää, 
miten As Oy Rautatietalon, As Oy Loviisankulman ja Rautatiekatu 8:n kiinteistöjen nykyinen 
liikennesuoritus on arvioitu. As Oy Loviisankulman ja Rautatienkatu 8:n tonttien sisäpihalla 
oleville pysäköintipaikoille ajetaan Loviisankadulta, kun taas As Oy Rautatietalon 
pysäköintihalliin ajetaan Rautatiekadun kautta, samasta tonttiliittymästä Rautatienkatu 4:n 
kanssa. Simuloinnissa ei myöskään näy Vientikerman ja Oikeustalon asemakaavan 
muutoksen mukaiset tonttiliittymät. 
Liikenneselvityksessä todetaan liikenteen toimivuudesta, että “Salininkadun yksi- tai 
kaksisuuntaisuuden välillä ei ole merkittävää eroa liittymän toimivuuden kannalta”. Kuitenkin 
johtopäätöksissä todetaan, että “tulevaisuudessa, kun Mannerheiminkatu on muutettu 
kaduksi ja sen liikennemäärä oletettavasti vähenee, paranee liittymän toimivuus myös 
sivukaduilta. Kaduksi muuttumisen yhteydessä liikennevalojen vaiheistuksia voidaan säätää, 
jolloin odotusaikoja Jaksonkadulla ja Salininkadulla saadaan supistettua. Salininkadun 
eteläpään muuttaminen yksisuuntaiseksi on suositeltava vaihtoehto, koska kadulle ei haluta 
läpikulkuliikennettä.” 
Mikä on se syy, miksi Salininkadulle ei haluta läpikulkuliikennettä, mutta se ollaan valmiita 
avaamaan Loviisankadulle, mistä koituu nykyisille asukkaille merkittävää haittaa? Jos 
liikenteen sujuvuutta voidaan säädellä Jaksonkadun-Salininkadun risteyksessä 
liikennevaloilla, niin miksi siirtää läpiajoliikenne Salininkadulta Loviisankadulle, jossa 
liikenteen sujuvuus edellyttää kalliita maansiirtotöitä ja Radiomäen pengertämistä? 
 
Vastine 
 
Asemakaavoitettava alue sijaitsee merkittävässä kulttuuriympäristössä (kaupungintalo ja 
rautatieasema) ja tontilta nyt poistuvat rakennukset ovat osa tätä ympäristöä. Kasvavan kaupungin 
ns. ydinkeskusta vaatii lisää tilaa ja historialliset tuotantotilat väistyvät keskusta-alueilta myös muissa 
kaupungeissa kuin Lahdessa.  
 
Tässä (Vientikerma) tapauksessa rakennukset on suunniteltu aikansa tuotantokäyttöön eivätkä 
vastaa ruutukaavakeskustan umpikorttelirakennetta. Rakennuksen runkosyvyydet ovat niin suuria, 
että muun käyttötarkoituksen löytäminen on erittäin vaikeaa. Entinen oikeustalo on taas ajalta jolloin 
rakennustekniset vaatimukset olivat erilaisia ja mm. kerroskorkeudet ovat matalampia kuin nykyisin. 
Tämä tekee mm. asuinkäyttöön muuntamisen nykymääräyksiä vastaaviksi käytännössä 
mahdottomaksi. Teollisuuskäyttö ei vastaa voimassa olevan yleiskaavan mukaista 
keskustatoimintojen käyttötarkoitusta. 
Lahden kaupunginmuseo, jolle museovirasto on tässä tapauksessa delegoinut vastuun lausunnon 
antamisesta, ei ole vastustanut tuotantorakennusten purkua. Tuotantorakennukset olivat alun perin 
jugend-tyylikauden edustajia, mutta niiden alkuperäisistä julkisivuista ei ole käytännössä mitään 
jäljellä. Rakennukset on aikanaan inventoitu ja samassa yhteydessä todettu, että niillä ei ole sellaista 
kaupunkikuvallista arvoa että niitä tulisi säilyttää. 
Tehtaan piipun purkua voidaan perustella sillä, että ei voida taata sen pystyssä pysymistä turvallisesti. 
Lahden kaupungilla on historiassaan ainakin kaksi tapausta (Mallasjuoma oy ja Asko oy) joiden 
alueilla olleita piippuja ei ole voitu säilyttää yrityksistä huolimatta. 
 
Uudet rakennukset suunnitellaan paikan henkeä kunnioittaen. Rakennusten julkisivusuunnitelmat 
tulee hyväksyttää kaupunkikuvasta vastaavalla elimellä. Rakennukset on porrastettu Jyrkästi 
nousevan Salininkadun mukaisesti. 
 
Salininkadun ja Mannerheiminkadun liittymän kehittämiseksi tehtiin asemakaavan muutoksen 
selvitysten yhteydessä liikenteen toimivuustarkastelu alueen ympäristössä.  Katusuunnittelu on 
aloitettu ja tehdään siltä pohjalta että liittymä muutetaan yksisuuntaiseksi pohjoisesta etelään. Tällöin 
liikenneturvallisuus paranee ja läpiajo keskustaan estetään. Tämä on perusteltua koska Salininkatu 
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samoin kuin Loviisankatu muuttuvat asuntokaduiksi. Läpiajon rajoittaminen keskusta-alueella 
toteuttaa kaupungin strategian mukaista keskustan kehä- ajattelua. Keskustan kehä kulkee 
Mannerheiminkadulla. 
Salininkadun ja Loviisankadun lopullinen toteutustapa ratkaistaan katusuunnitelmalla joka asetetaan 
julkisesti nähtäville sen valmistuttua. 
 
Mielipide Tarmo Pulkki 
 
Mielestäni liikenteen toimivuustarkasteluun tulisi huomioida myös Mytäjäisistä päin tuleva liikenne 
Salininkadulle. Jos tätä kääntymistä ei sallita niin sitten se tulisi sallia Rautatiekadulle pohjoiseen 
päin mentäessä. Ei saa olle niin että autoja ajatetaan Loviisankadulle olevan Hesburgerin risteyksen 
kautta Salininkadulle. 
Loviisankatu tulee olle myös kaksisuuntainen koko matkaltaan, koska liikenne muuten ohjautuisi 
Puistokadun kautta em. kaava-alueelle. 
Saliininkadun eteläpää tulisi muuttaa niin että siinä olisi yksi kaista oikealle VT 12 tielle kääntyville / 
suoraan Jaksukadulle ajaville ja yksi kaista vasemmalle  VT-12 kääntyville. 
Ja kuten aiemmin totesin niin kääntyminen VT- 12 tulisi sallia Saliininkadulle lännestä ja myös  idästä 
kääntyville.. 
 
A-2696 alueelle tulisi osa kiinteistöistä olla selosteen mukaisesti toimisto tai muuhun julkiseen 
käyttöön tarkoitettuja johon ei sallita asumiskäyttöä, .jolloin vakituinen asukasmäärä pienenisi 
oleellisesti, ja helpottaisi kaavasuunnittelua. Matkakeskuksen vieressä oleva toimistotila houkuttelee 
varmastikin hyvän sijaintinsa takia pääkaupunkiseudun yrityksiä . 
  
Luin lehdestä että KELA etsii homevauriotalon  ( Kauppakadulla) vaurioittamalle talon toiminnan 
muuttamista toiseen osoitteeseen Lahdessa. Valtiolla varmaankin on muitakin kohteita jotka olisivat 
sijoitettavissa  kehä 3 pohjoispuolelle. 
Lahden kaupungillahan on elinkeinoelämän  tunteva uusi yhteyspäällikkö joka velvotettasiin 
osallistumaan yritys sisään " sisäänheittoon " Lahteen myös kaavavalmisteluissa. 
Nythän on todella hyvä ja oikea esimerkki Gluteenimattomien tuotteiden  leipomosta Jokimaalle joka 
saatiin aktiivisella toiminnalla Lahteen. Näin pitää juuri toimia. Ei huudella julkisesti  ja taustatyö 
tehtiin oikei ja luottamuksellisesti. 
 
Eihän pääkaupunkiseudun yritykset voi tietää muuten mahdollisuuksistaan sijoittua Lahteen 
ennenkuin heitä informoidaan . Sen tiedän että kilpailu on kovaa mutta jos ei yritetä niin mitään ei 
saada. 
 
Vastine 
 
Liikenteen toimivuustarkastelu on tehty yhtenä asemakaavan selvityksenä. Siinä on selvitetty juurikin 
mielipiteen esittäjän ajatusten vaikutuksia liikenteeseen. 
Asemakaavan merkinnät on tehty sillä ajatuksella, että alueelle on mahdollista sijoittaa liike- tai 
toimistorakentamista, mikäli markkinat näin ohjaavat. 

4.4.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
Tekninen ja ympäristölautakunta (TYLA) 12.12.2017 
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5 KUVAUS 

5.1 Asemakaavan rakenne 

5.1.1 Kokonaisrakenne 
 
   
 
 AKS-1  asuinkerrostalojen korttelialue, joka on tarkoitettu myös palveluasumista 
  ja palvelutiloja varten. 
 AL-1  asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue, johon voi sijoittaa myös 
  palveluasumista, oppilasasuntolan ja niihin liittyviä palvelutiloja. 
VR   lähivirkistysalue. 
 SR  rakennussuojelualue.  
  (Rakennukseen sijoittuvalle toiminnalle ei ole asetettu rajoituksia. Toiminnan soveltuvuus  
  rakennuksen säilyvyyden kannalta arvioidaan tapauskohtaisesti rakennusluvan yhteydessä. 
  korttelin 27 tontti 11) 
    
z  korttelin mille tahansa tontille rakennuksen rungon sisään saa sijoittaa 
  koko korttelia palvelevan muuntamon. 
maI  maanalainen tila, johon saa sijoittaa paikoitustiloja. 
u  uloke, jonka alikulkukorkeus on oltava vähintään korkeudessa +112.00. 
36dBA  merkintä osoittaa, että rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden 
  rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 36 
  dBA. 
le  leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. 
    
ajo  alueella oleva ajoyhteys. 
jk  yleiselle jalankululle varattu alueen osa. 
p  pysäköimispaikka. alueelle saa sijoittaa polkupyörätiloja ja -suojia, joita ei 
  lasketa kerrosalaan. 
nä  näkemäalueeksi varattu alueen osa 
  (näkemäalue tarkoittaa esteetöntä havainnointia pohjakerroksen osalla, toisesta kerroksesta 
  ylöspäin voi olla umpinaista rakennetta.) 
jr  tontilla tulee mahdollistaa korttelin kaikkien tonttien jätevesien 
  johtaminen myöhemmin perustettavana rasitteena. 
     
1ap/80  merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on 
  rakennettava yksi autopaikka. 

  korttelissa 27 asumiseen osoitettavan kerrosalan osalta autopaikoista 
  voidaan tehdä 30% vähennys matkakeskuksen läheisyyden johdosta. 
  hoivapalveluun liittyvään asumiseen osoitettavan kerrosalan osalta sekä oppilasasuntojen  
  osalta autopaikoista voidaan tehdä 50% vähennys. Yhteensä vähennys voi olla enontään 50%. 
  Pihalle on osoitettava vähintään yksi tonttikohtainen lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettu  
  kotipalvelutyöntekijöiden käyttöön varattu paikka jolle on esteetön kulku. 

1ppp/40  merkintä osoittaa, kuinka montaa kerrosalaneliömetriä kohti on 
  rakennettava yksi polkupyöräpaikka. Puolet polkupyöräpaikoista tulee olla sääsuojattuja 
sr-2   kaupunkikuvan säilymisen kannalta, sekä kulttuurihistoriallisilta ja arkkitehtonisilta arvoiltaan 
  tärkeä rakennus. rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. rakennuksessa   
  suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan 
  kannalta merkittävä luonne säilyy myös pihan osalta. 
 hv-1 (27) ohjeellinen lähivirkistysalueen osa, jota hoidetaan ja rakennetaan 
  hulevesien ohjaamiseksi katujen sadevesiviemäreihin tai maastoon. 
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  alueen kunnallistekniikka on rakennettava maiseman ehdoilla. alueelle 
  voi sijoittaa myös korttelin 27 teknisiä huleveden viivytyslaitteistoja. 
   
  (huleveden viivytyslaitteita ovat esim. kasetteina maan alle rakennetut vesisäiliöt joissa  
  hulevesiä viivytetään tulvahuippujen aikana ennen niiden laskemista hulevesiverkostoon.) 
   
hu  tonttikohtaiset hulevesien viivytysjärjestelmät tulee mitoittaa 
  vastaamaan 1 m3 viivytystilavuutta 100 m2 läpäisemätöntä tontin 
  pinta-alaa kohden. 
   
  (määrittää hulevesisäiliön/kasetin koon) 
 
pv-1   vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. alueella ei saa vaarantaa 
  pohjaveden laatua eikä määrää. 
 ju   kadun puoleiset parvekkeet pitää lasittaa ja upottaa samaan tasoon muun 
  julkisivupinnan kanssa. Pääosin parvekkeet tulee sijoittaa sisäpihan puolelle. Julkisivuun  
  kohdistuvan melun ollessa yli 55 dB(LAeq) tulee 
  asunnolla olla vähintään tuuletusmahdollisuus (ikkuna, parveke tai ovi) 
  sellaiselle julkisivulle, jonka kohdalla päivällä melutaso 55 dB(LAeq) ja 
  yöllä 45 dB(LAeq) saavutetaan. Makuuhuoneet tulee asunnoissa 
  sijoittaa sellaisen julkisivun puolelle, jossa melun ohjearvot saavutetaan.    
  Julkisivusuunnitelmat tulee hyväksyttää kaupunkikuvasta vastaavalla elimellä. 
 
  (esimerkki toteutustavasta on esitetty havainnemateriaalissa.) 
 
 ju-2   Rautatienkadun puoleisen päädyn ,joka rakennetaan ulokkeena, leveys 
  saa olla enintään 11 m. Katutasoon  Rautatienkadun puolelle on 
  rakennettava pääosin liiketiloja. 
 
  (esimerkki toteutustavasta on esitetty havainnemateriaalissa.) 
 
 kaukolämpö  uudisrakennukset on liitettävä kaukolämpöverkkoon poikkeuksena MRL 
  57a §:ssä luetellut rakennukset. 
 
  (määräys ei ainoastaan pakota liittymään kaukolämpöverkkoon vaan kannustaa kehittämään 
  ja käyttämään uusiutuvan energian hyödyntämismuotoja, ja jos MRL 57a§ asetetut   
  vaatimukset täyttyvät, rakennusta ei tarvitse liittää kaukolämpöverkkoon.)   

5.1.2 Mitoitus ja aluevaraukset  
 

- tonttien pinta-ala yhteensä   8889 m2 
- tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus  23100 k-m2 
- tehokkuus     e = 2.6 
- asuntoja (laskettuna 1 as/75 k-m2)  308 kpl 
- asukkaita (laskettuna 1 as / 40 k-m2)   n. 578 
- autopaikkoja (1 ap/ 80 k-m2)   289 kpl 

5.1.3 Palvelut 
Asemakaavoitettu alue sijoittuu Lahden ydinkeskustaan ja tukeutuu sen palveluihin. 
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5.2 VAT:in, maakuntakaavan ja yleiskaavan sisältövaatimusten toteutuminen 
Lahden oikeusvaikutteista yleiskaavaa 2025 laadittaessa on otettu huomioon MRL 39 §:n mukaiset 
yleiskaavan sisältövaatimukset, ja asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. Asemakaavan 
muutos on Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2016 mukainen. 

5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Esim: Kaavassa on huomioitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen suojelu, viheralueiden 
säilyminen, tarvittavat melusuojaukset sekä hulevesien käsittely, ilmasto ja pienilmasto, Apoli:A 
toteutetaan nostamalla rautatieaseman ympäristön ja asema-aukion laatutasoa. 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutus rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 
 
Asemakaavan toteutuminen tiivistää yhdyskuntarakennetta tuomalla merkittävän määrän uutta 
rakentamista matkakeskuksen läheisyyteen. 
 
Vaikutukset kaupunkikuvaan 
 
Asemakaava korottaa nykyisen teollisuus ja oikeustalokorttelin rakentamista ja muodostaa uuden 
raikkaan kehyksen osan kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle asema-aukiolle. 
 
Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön 
 
Asemakaavan muutosalueelta purkautuu suuri tehdaskiinteistö. Kiinteistöä ei ole mahdollista osoittaa 
sitä säilyttävään uudiskäyttöön sen rakennusteknisen kunnon ja mitoituksensa johdosta. 
Rakennuksen säilyttäminen ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla. Kiinteistöä on mahdotonta 
muuntaa alueelle osoitettavaan asuinkäyttöön sen suuren runkosyvyyden johdosta.  
Vanhan oikeustalon muuttaminen asuinrakennukseksi ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla. 
Rakennus ei ole teknisesti sellaisessa kunnossa, jotta asumisen taso voitaisiin tehdä nykymääräysten 
mukaiseksi.  
Uudet rakennukset suunnitellaan siten, että ne soveltuvat kaupunkikuvan kannalta vaativaan 
ympäristöön. 
 
Vaikutukset liikenteeseen 
 
Kaavamuutosalueen ympäristön katuverkolle tehtiin toimivuustarkastelu, jonka perusteella 
Salininkatu muutetaan yksisuuntaiseksi pohjoisesta etelään. Tämä parantaa liittymän toimintaa ja 
vähentää jonotusaikoja sekä estää läpiajoa ydinkeskustaa kohti, kun kortteli muuttuu nyt 
pääasiallisesti asuntokortteliksi. 
 
Osa Salininkatua, joka toimii tällä hetkellä yleisenä pysäköintipaikkana, muutetaan 
lähivirkistysalueeksi jolla voidaan käsitellä hulevesiä. Samalla poistetaan kaksi pysäköintialueen 
liittymää käytöstä. 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 

Vaikutukset maisemaan 
 
Salpausselän harjun etelärinteeseen tulee merkittävää uutta rakentamista. Uudisrakennukset ovat 
korkeampia kuin nykyiset, ja peittävät osin näkymiä harjualueelle. 
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Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
 
Hulevedet saadaan paremmin hallintaan nykytilanteen avoimilta asfalttikentiltä. Pohjavesien 
suojaaminen voidaan toteuttaa varmemmin 
 
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 
 
Asemakaavan muutosalueella ei ole tällä hetkellä olennaista kasvillisuutta eikä eläimistöä. 
Asuinkerrostalojen pihakannelle tulee uutta kasvillisuutta. 
 

5.4.3 Muut vaikutukset 
Vaikutukset väestörakenteeseen ja elinoloihin 
 
Alueella ei ole tällä hetkellä vakituisia asukkaita. Rakentamisen toteutuessa asemakaavan mukaisesti 
alueelle tulee noin, 600 uutta asukasta. 
 
Sosiaaliset vaikutukset 
 
Rautatieaseman läheisyyteen tulee merkittävä määrä uusia asukkaita. Tämä lisää alueen sosiaalista 
aktiivisuutta. 
 
Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen 
 
Asumisen toimintojen ja asumispalvelujen keskittäminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien sekä 
valmiiden kunnallisteknisten verkostojen läheisyyteen vaikuttaa positiivisesti yhdyskunta- ja 
energiatalouteen. 
 
Vaikutukset yritystoimintaan  
 
Alueelle syntyy uusia työpaikkoja. Alueelle on mahdollista sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä 
asumispalvelutiloja. Niiden tarkkaa määrää kokonaisrakennusoikeudesta ei ole rajoitettu 
kaavamääräyksellä. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

 Alueen eteläpuolella on Mannerheiminkatu, joka on arvioitu toimivan VT12 vielä vuoteen 2021 asti. 
Tästä aiheutuu merkittävä meluhaitta joka täytyy torjua rakennuksissa rakenteellisesti parantamalla 
ulkoseinän ääneneristävyyttä asemakaavamerkinnöillä määrätyissä kohdissa. Tämän asemakaavan 
muutoksen yhteydessä ei ole tehty erillistä kohdistettua meluselvitystä koska kansallisesta 
meluselvityksestä 2017 selviää, että melu leviää samalla tavalla etelään ja pohjoiseen, joten etelän 
puolelle tehtyä selvitystä voidaan tässä tapauksessa hyödyntää. Rautatiemelu ei vaikuta 
Mannerheiminkadun pohjoispuolelle yhtä paljon kuin eteläpuolelle, koska etäisyys melunlähteeseen 
kasvaa. Meluntorjunnalle on kuitenkin asetettu samat ohjearvot kuin kadun etelän puoleisille 
kortteleille. 
Vuoden 2021 jälkeen tilanne paranee, kun kadulta poistuu suurin osa raskaasta liikenteestä.  
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Päivämelutaso 2017 

 
Yömelutaso 2017 
 
Melukartoista selviää, että jo nykyiset rakennusmassat suojaavat sisäpihaa siten, että päivä ja 
yömelun ohjearvot uusilla ulko-oleskeluun esitetyillä alueilla eivät ylity. Tonttien 8 ja 9 välissä oleva 
liittymä ja nykyisten rakennusten väli poistuu uuden rakentamisen myötä ja tätä kautta melua ei 
pääse enää kulkeutumaan umpikorttelin sisäpihalle. 
 
Lähimpien uusien rakennuspaikkojen etäisyys junaradasta, joka on alueen merkittävin tärinän lähde, 
on yli 130 metriä. Tällä etäisyydellä tärinä on jo reilusti alle ohjearvojen eikä vaikuta 
asumisviihtyvyyteen. 
 
NO2 ja PM10 (typen oksidit ja alle 10 mikrometrin hengitettävä hiukkanen) leviämisselvitys 
on tehty v 2006 Lahden kaupungin alueella. Typen oksidien osalta ilmanlaatu voi muuttua 
huonoksi inversiotilanteessa. Keväisin hiekoitushiekan johdosta hiukkaspitoisuudet voivat 
nousta yli terveysperusteisten ohjearvojen. 
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Rakennusluvan yhteydessä edellytetään tapauskohtaisesti hyvän sisäilmanlaadun turvaamisen 
vaatimia toimenpiteitä. 

5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Kaavakartan liitteenä sekä kohdassa 5.1.1 

5.7 Nimistö 
Alueelle ei tule uutta nimistöä 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
Liiteaineistossa on korttelin 27 suunnittelua ja toteutusta ohjaavaa havainnemateriaalia. 
Toteutustavan on oltava laadukasta ja historialliseen kulttuuriympäristöön sopivaa, ja suunnitelmat 
tulee käydä läpi Lahden kaupungin kaupunkikuvasta vastaavan elimen kanssa ennen rakennusluvan 
myöntämistä. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Asemakaavassa osoitetun rakentamisen toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi asemakaavan 
muutoksen tultua lainvoimaiseksi. 

7 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 
 
Lahdessa 5.12.2017 
 
 
Asemakaava-arkkitehti  Kimmo Sutinen 
 
 
Asemakaavan nähtävillä olon aikana (11.1. – 12.2.2018) tulleen muistutuksen johdosta kaavaan on 
tehty seuraavia muutoksia/korjauksia: 
 

- Salininkadun ja Loviisankadun risteyksessä olevan kerrostalon rakennusalaa on jatkettu ja 
laajennettu Loviisankaun suuntaisesti n.4 metriä. 

- Salininkadun puoleiselle rakennusalalle on merkitty rakennuksen tai rakennuksen osan suurin ylin 
korkeusasema korkomerkintänä. 

- Mannerheiminkadun ja Salininkadun kulmassa olevan rakennuksen suurin sallittu kerrosmäärä on 
muutettu vastaamaan havainnekuvissa ja alustavissa suunnitelmissa esitettyä VIII kerrosta. 
Kulman rakennuksen korkeus on rajattu korkomääräyksellä saman korkuiseksi kuin 
Mannerheiminkadun eteläpuolella asemakaavassa määritetty vielä toteutumaton rakennus. 

- Muistuttajan esittämän pyynnön mukainen havainnekuva, josta selviää uusien rakennusten 
massoittelu suhteessa Radiomäkeen Loviisankadulla liikkuvan jalankulkijan perspektiivistä, on 
lisätty asemakaavan muutoksen liitemateriaaliin. 
 

Nähtävillä olon jälkeen kaava-alueen osittaisen maankäyttösopimuksen(19.6.2018 §95 sopimusalue) 
vahvistamisen viivästymisen johdosta asemakaavan muutosalueesta rajattiin pois korttelin 27 tontti 
1001 (B-alue).  
Edellä esitetyt muutokset koskevat B-aluetta. 
Korttelin 27 tonttia 1001 koskeva B-alueen asemakaavan muutos (myöhemmin a-2696B), sekä 
korttelin 27 tontteja 9-11 koskeva tonttijako  M-17-411 käsitellään myöhemmin. 
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Selostuksen otsikko, selostuksen ensimmäinen kuva, jossa asemakaavan rajaus esitetään ja 
seurantalomake on korjattu tältä osin. 
 
Muutosten jälkeen asemakaavan tunnus on A-2696a. Numeromuutos tehtiin 19.11.2018.  
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt tarkennukset ovat siinä määrin vähäisiä, että 
muutosehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
   
 
 
Lahdessa 3.12.2018 
 
Asemakaava-arkkitehti  Kimmo Sutinen 

8 Seurantalomake 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 398 Lahti Täyttämispvm 03.12.2018

Kaavan nimi

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KESKI-LAHDEN (1.) KAUPUNGINOSAN
KORTTELIN 27 TONTTIA 8 JA KATUALUETTA. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA
MUODOSTUU: KESKI-LAHDEN (1.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 TONTTI 8,
LÄHIVIRKISTYS- JA KATUALUE

Hyväksymispvm Ehdotuspvm 04.12.2017
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 398A2696a
Generoitu
kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-
ala [ha] 0,4393 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen
pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,4393

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,4393 100,0 7500 1,71 0,0000 1600
A yhteensä 0,2005 45,6 7500 3,74 0,2005 7500
P yhteensä
Y yhteensä -0,2005 -5900
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 0,0909 20,7 0,0909
R yhteensä
L yhteensä 0,1479 33,7 -0,0909
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,4393 100,0 7500 1,71 0,0000 1600
A yhteensä 0,2005 45,6 7500 3,74 0,2005 7500
AKS-1 0,2005 100,0 7500 3,74 0,2005 7500
P yhteensä
Y yhteensä -0,2005 -5900
Y10K -0,2005 -5900
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 0,0909 20,7 0,0909
VL 0,0909 100,0 0,0909
R yhteensä
L yhteensä 0,1479 33,7 -0,0909
Kadut 0,1479 100,0 -0,0909
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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Asianumero

:

MAANKÄYTTÖ JA ALUEHANKKEET
LAHDEN KAUPUNKI

PiirustusnumeroValmistelijaSuunnittelijaMittakaava

Käsittelyt

Asemakaava on hyväksytty

Liitteet

Asemakaavan / asemakaavan muutoksen pohjana
oleva kartta täyttää 11.4.2014 MRL 54 §:ssä annetut

1

LÄHIVIRKISTYS- JA KATUALUE
KORTTELIN 27 TONTTI 8,
KESKI-LAHDEN (1.) KAUPUNGINOSAN
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU:

KORTTELIN 27 TONTTIA 8 JA KATUALUETTA
KESKI-LAHDEN (1.) KAUPUNGINOSAN
ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

Kimmo Sutinen

Aija Holopainen 04.12.2017

Asemakaavaehdotuksen laatija

Päätös on saanut lainvoiman

kaavoitusmittausvaatimukset.

14.03.2019

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA  -MÄÄRÄYKSET

AKS-11 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE, JOKA ON TARKOITETTU MYÖS
PALVELUASUMISTA JA PALVELUTILOJA VARTEN.

AL-12 ASUIN- LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOHON VOI SIJOITTAA
MYÖS PALVELUASUMISTA, OPPILASASUNTOLAN JA NIIHIN LIITTYVIÄ
PALVELUTILOJA.

VL3 LÄHIVIRKISTYSALUE.

SR4 RAKENNUSSUOJELUALUE.

5 3 m KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

6 KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

7 OSA-ALUEEN RAJA.

8 OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA.

99 SITOVAN TONTTIJAON MUKAISEN TONTIN RAJA JA NUMERO.

10 TONTIN RAJA.

111 KAUPUNGINOSAN NUMERO.

KES12 KAUPUNGINOSAN NIMI.

2713 KORTTELIN NUMERO.

814 TONTIN NUMERO.

880015 RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ.

VI16 ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN
OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.

1/2rVI17 MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON EDESSÄ OSOITTAA, KUINKA SUUREN
OSAN RAKENNUKSEN ENSIMMÄISESSÄ, RINTEESEEN SIJOITTUVASSA
KERROKSESSA SAA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKSI TILAKSI.

+13418 RAKENNUKSEN TAI RAKENNUKSEN OSAN YLIN KORKEUSASEMA.

19 RAKENNUSALA.

z20 KORTTELIN MILLE TAHANSA TONTILLE RAKENNUKSEN RUNGON SISÄÄN SAA
SIJOITTAA KOKO KORTTELIA PALVELEVAN MUUNTAMON.

maI21 MAANALAINEN TILA, JOHON SAA SIJOITTAA PAIKOITUSTILOJA.

u+112.0022 ULOKE, JONKA ALIKULKUKORKEUS ON OLTAVA VÄHINTÄÄN KORKEUDESSA
+112.00.

23 NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA
KIINNI.

36dBA24 MERKINTÄ OSOITTAA, ETTÄ RAKENNUSTEN ULKOSEINIEN SEKÄ IKKUNOIDEN JA
MUIDEN RAKENTEIDEN ÄÄNIERISTÄVYYDEN LIIKENNEMELUA VASTAAN ON
OLTAVA VÄHINTÄÄN 36 dBA.

POISTOKARTTA MK 1:1500

100m50403020100

le25 LEIKKI- JA OLESKELUALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA.

26 ISTUTETTAVA PUURIVI.

27 KATU.

ajo28 ALUEELLA OLEVA AJOYHTEYS.

jk29 YLEISELLE JALANKULULLE VARATTU ALUEEN OSA.

p30 PYSÄKÖIMISPAIKKA. ALUEELLE SAA SIJOITTAA POLKUPYÖRÄTILOJA JA -SUOJIA,
JOITA EI LASKETA KERROSALAAN.

nä31 NÄKEMÄALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA

jr32 TONTILLA TULEE MAHDOLLISTAA KORTTELIN KAIKKIEN TONTTIEN JÄTEVESIEN
JOHTAMINEN MYÖHEMMIN PERUSTETTAVANA RASITTEENA.

33 KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ
AJONEUVOLIITTYMÄÄ.

1ap/8034 MERKINTÄ OSOITTAA, KUINKA MONTA KERROSALANELIÖMETRIÄ KOHTI ON
RAKENNETTAVA YKSI AUTOPAIKKA. KORTTELISSA 27 ASUMISEEN
OSOITETTAVAN KERROSALAN OSALTA AUTOPAIKOISTA VOIDAAN TEHDÄ 30%
VÄHENNYS MATKAKESKUKSEN LÄHEISYYDEN JOHDOSTA. HOIVAPALVELUUN
LIITTYVÄÄN ASUMISEEN OSOITETTAVAN KERROSALAN OSALTA  SEKÄ
OPPILASASUNTOJEN OSALTA AUTOPAIKOISTA VOIDAAN TEHDÄ 50% VÄHENNYS.
YHTEENSÄ VÄHENNYS VOI OLLA ENINTÄÄN 50 %. PIHALLE ON OSOITETTAVA
VÄHINTÄÄN YKSI TONTTIKOHTAINEN LYHYTAIKAISEEN PYSÄKÖINTIIN
TARKOITETTU KOTIPALVELUTYÖNTEKIJÖIDEN KÄYTTÖÖN VARATTU PAIKKA,
JOLLE ON ESTEETÖN KULKU.

sr-235 KAUPUNKIKUVAN  SÄILYMISEN KANNALTA SEKÄ KULTTUURIHISTORIALLISILTA JA
ARKKITEHTONISILTA ARVOILTAAN TÄRKEÄ RAKENNUS. RAKENNUSTA EI SAA
PURKAA ILMAN PAKOTTAVAA SYYTÄ. RAKENNUKSESSA SUORITETTAVIEN
KORJAUS- JA MUUTOSTÖIDEN TULEE OLLA SELLAISIA, ETTÄ RAKENNUKSEN
KAUPUNKIKUVAN KANNALTA MERKITTÄVÄ LUONNE SÄILYY MYÖS PIHAN
OSALTA.

hv-1 (27)36 OHJEELLINEN LÄHIVIRKISTYSALUEEN OSA, JOTA HOIDETAAN JA RAKENNETAAN
HULEVESIEN OHJAAMISEKSI KATUJEN SADEVESIVIEMÄREIHIN TAI  MAASTOON.
ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA ON RAKENNETTAVA MAISEMAN EHDOILLA.
ALUEELLE VOI SIJOITTAA MYÖS KORTTELIN 27 TEKNISIÄ HULEVEDEN
VIIVYTYSLAITTEISTOJA.

hu37 TONTTIKOHTAISET HULEVESIEN VIIVYTYSJÄRJESTELMÄT TULEE MITOITTAA
VASTAAMAAN 1 m3 VIIVYTYSTILAVUUTTA 100 m2 LÄPÄISEMÄTÖNTÄ TONTIN
PINTA-ALAA KOHDEN.

pv-138 VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE. ALUEELLA EI SAA VAARANTAA
POHJAVEDEN LAATUA EIKÄ MÄÄRÄÄ.

ju39 KADUN PUOLEISET PARVEKKEET PITÄÄ LASITTAA JA UPOTTAA SAMAAN TASOON
MUUN JULKISIVUPINNAN KANSSA. JULKISIVUPUNTA SALININ- JA
MANNERHEIMINKADUN PUOLELLA TULEE TOTEUTTAA SITEN, ETTÄ SIINÄ ON
VÄHINTÄÄN KAHTA ERI MATERIAALIA LAAJOINA PINTOINA. MATERIAALIPINNAN
VAIHTUMISRAJA VOI OLLA VAPAAMUOTOINEN.  PARVEKKEET TULEE SIJOITTAA
PÄÄOSIN SISÄPIHAN PUOLELLE. JULKISIVUUN KOHDISTUVAN MELUN  OLLESSA
YLI 55dB(LAeq) TULEE ASUNNOLLA OLLA VÄHINTÄÄN TUULETUSMAHDOLLISUUS
(IKKUNA, PARVEKE TAI OVI) SELLAISELLE JULKISIVULLE, JONKA KOHDALLA
PÄIVÄLLÄ MELUTASO 55dB(LAeq) JA YÖLLÄ 45 dB(LAeq) SAAVUTETAAN.
MAKUUHUONEET TULEE ASUINNOISSA SIJOITTAA SELLAISEN JULKISIVUN
PUOLELLE, JOSSA MELUN OHJEARVOT SAAVUTETAAN.
JULKISIVUSUUNNITELMAT TULEE HYVÄKSYTTÄÄ KAUPUNKIKUVASTA
VASTAAVALLA ELIMELLÄ.

ju-240 RAUTATIENKADUN PUOLEISEN PÄÄDYN, JOKA RAKENNETAAN ULOKKEENA,
LEVEYS SAA OLLA ENINTÄÄN 11 m. KATUTASOON RAUTTIENKADUN PUOLELLE
ON RAKENNETTAVA PÄÄOSIN LIIKETILOJA.

1ppp/4041 MERKINTÄ OSOITTAA, KUINKA MONTAA KERROSALANELIÖMETRIÄ KOHTI ON
RAKENNETTAVA YKSI  POLKUPYÖRÄPAIKKA. PUOLET POLKUPYÖRÄPAIKOISTA
TULEE OLLA SÄÄSUOJATTUJA.

kaukolämpö42 UUDISRAKENNUKSET ON LIITETTÄVÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON POIKKEUKSENA
MRL 57a §:ssä LUETELLUT RAKENNUKSET.

ASEMAKAAVAN YHTEYDESSÄ ON TEHTY SITOVA TONTTIJAKO.

§ 6



KIINTEISTÖ ILMAKUVASSA 20.02.2019
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Kiinteistötunnus: 398-1-27-8

Rekisteriyksikkölaji: Tontti (13)

Kunta: Lahti (398)

Kylä/kaupunginosa: KESKI-LAHTI (1)

Rekisteröintipäivämäärä: 23.01.1976

Palstojen lukumäärä: 1

Maapinta-ala: 0.2005 ha

Kiinteistön raja- ja käyttöoikeusyksikkötiedot on haettu Kiinteistötietojärjestelmästä. Karttatulosteen sijaintitiedoissa voi olla epätarkkuuksia.
Kiinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Karttatulosteella näytetään käyttöoikeusyksiköt, joiden

sijaintitieto on merkitty kiinteistön alueelle tai sen läheisyyteen. Kiinteistöä rasittavat käyttöoikeusyksiköt selviävät kiinteistörekisteriotteesta.
Taustakartta on viitteellinen. © MML ja kunnat
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Rekisteriyksikkö 398-1-27-8

Perustiedot

Kiinteistötunnus: 398-1-27-8
Rekisteriyksikkölaji: Tontti
Kunta: Lahti (398)
Kaavan mukainen käyttötarkoitus: AKS-1 Asuinkerrostalojen korttelialue, jo-

ka on tarkoitettu myös palveluasumista
ja palvelutiloja varten.

Rekisteröintipvm: 23.1.1976
Pinta-ala: 2005 m²

Muodostumistiedot

Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös:
Tontinmittaus    Toimitus-/päätöspvm: 1.12.1975   

Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut:

 

Rekisteriyksiköstä:

Pinta-ala (m²)

398-1-27-6 135
398-1-27-7 1870

Muodostumishetken pinta-ala yhteensä (m²): 2005

Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet

Kaavat, tonttijaot ja rakennuskiellot

1) Asemakaava (398-41386/A)
Vahvistamispvm: 4.9.1974 Voimaantulopvm: 4.10.1974
EA1/226

2) Sitova tonttijako (398-42473)
Hyväksymispvm: 30.12.1974
EB1/98

3) Asemakaava (398-50681/A)
Vahvistamispvm: 18.3.1980 Voimaantulopvm: 18.4.1980
EA1/265

4) Asemakaava (398-A-2696a)
Hyväksymispvm: 21.1.2019 Voimaantulopvm: 14.3.2019

Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset

1) Seinän käyttörasite (398-1989-K31)

Toimitus-/päätöspvm: 11.7.1989
Oikeutetut: 398-1-27-5
Rasitetut: 398-1-27-8

Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin

Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset

1) Määräys rekisteriin merkitsemisestä Toimitus-/päätöspvm: 21.1.1976

2) Rakennusrasitepäätös Toimitus-/päätöspvm: 11.7.1989
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Rekisteriyksikkö 398-1-27-8

3) Kaavan mukaisen käyttötarkoituksen muuttaminen Rekisteröintipvm: 20.3.2019

Muita tietoja

1) Käyttötarkoitus muuttunut 18.3.1980.

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 3.6.2019.

Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.
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Rekisteriyksikkö 398-1-27-8

Perustiedot

Kiinteistötunnus: 398-1-27-8
Rekisteriyksikkölaji: Tontti
Kunta: Lahti (398)
Kaavan mukainen käyttötarkoitus: AKS-1 Asuinkerrostalojen

korttelialue, joka on tarkoitettu myös
palveluasumista ja palvelutiloja
varten.

Rekisteröintipvm: 23.1.1976
Pinta-ala: 2005 m²

Lainhuutotiedot

1) Lainhuuto 10.8.2005
Asianumero: 729/10.8.2005/1762
Arkistoviite: 729:2005:LH:1762
Omistusosuus: 1/1
Omistajat: Suomen valtio/Senaatti-kiinteistöt, 1503388-4
Saanto: Muu saanto: Jako-osuuden luovutuskirja 27.6.2005

Määräalojen lainhuutotiedot
Ei erottamattomia määräaloja tai erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia.

Lainhuudattamattomat luovutukset
Ei kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia lainhuudattamattomia luovutuksia.

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 3.6.2019.

Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä
arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mahdolliset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta.

Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.

http://www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot


Liite: Yhteystietoja Sivu 1 (1)

Omistajien yhteystietoja

Tontti 398-1-27-8

Senaatti-kiinteistöt, 1503388-4
Yhteystiedot, katso www.ytj.fi

Tiedot perustuvat väestötietojärjestelmään.
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Rekisteriyksikkö 398-1-27-8

Perustiedot

Kiinteistötunnus: 398-1-27-8
Rekisteriyksikkölaji: Tontti
Kunta: Lahti (398)
Kaavan mukainen käyttötarkoitus: AKS-1 Asuinkerrostalojen

korttelialue, joka on tarkoitettu myös
palveluasumista ja palvelutiloja
varten.

Rekisteröintipvm: 23.1.1976
Pinta-ala: 2005 m²

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia,
eikä uusia asioita ole vireillä.

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 3.6.2019.

Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä
arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.

http://www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot


LAHDEN KAUPUNKI
Rakennuslakimies

PÄÄTÖSLUETTELO

11.7.1989

3

Asia:

H a k i j a t :

Rakennusrasi t teen perustaminen Lahden kaupungin Keski-Lahden
kaupunginosan 27. k o r t t e l i n t o n t t i e n 5 j a 8 v ä l i l l e

Asunto-oy Ruo la la j a Lahden Oikeus ta lo Oy

Hakemuksen pe- Rasi tesopimus, j ä l j en n ö ks e t k a u p p a r e k i s t e r i n o t t e e s t a , y h t i ö -
r u s t e e k s i anne- j ä r j e s t yk s e s t ä , yht iökokouksen p ö y t ä k i r j a s t a , la i n h u u t o k o r -
t u t a s i a k i r j a t t i s t a j a t o n t t i k a r t a s t a .

Rakennuslautakunnan jaos to on 9.5.1989 (179 §) antanut raken-
nustö iden luvan t o n t i l l a 5 s i j a i t s e v a l l e asu in - j a l i i k e r a k e n -
n u k s e l le . Luvan mukaan osa k o r j a t t a v a s t a se inärakentees ta
u lo t t u u t o n t i n 8 p u o l e l l e .

Päätös: Lahden kaupungin kaupung in jä r j es t yksen 44 ja 45 § : i e n *
n o j a l l a h a r k i t s e n t a r p e e l l i s e k s i j a ta rko i t uksenmuka i seks i
perustaa Keski-Lahden kaupunginosan 27. k o r t t e l i n t o n t t i a
5 var ten rakennusras i t teena pysyvän oikeuden u lo t t a a osa
rakennuksen se inäs tä t o n t i n 8 p u o l e l l e (seinän k ä y t t ö r a s i t e ,
koodi 54 ) .

Tästä päätöksestä tehdään t a r p e e l l i s e t merkinnät t o n t t i -
r e k i s t e r i i n .

Rakennuslautakunta on 29.8 . 1989 ( 529§) pää t tä nyt o l l a
s i i r t ä m ä t t ä t ä t ä asiaa kä s i t e l t äv ä k se e n .

Rakennuslakimies

( N 4 1 . 4 "

4 j a s W a l t a r i



R A K E N N U S R A S I T T O P T = .7

LAHDEN KAUPUNGIN
RAKENNUSVALVONTAVIRASTO
8•10. ie g
000 Ligv-g-c)

Me allekirjoittaneet Lahden kaupungin 27. korttelin talon ja
tontin n:o 5 ja 8 omistajat, olemme tänään tehneet keskenämme
seuraavan rasitesopimuksen. mikä on tarkoitus merkitä molempien
tonttien osalta tonttirekisteriin.
Tontin n:o 5 omistajalla on oikeus ulottaa tonttiin n:o 8 ra-
joittuvan rakennuksen eteläpäätyseinä 10 cm tontin n:o 8 puo-
lelle oheisten piirustusten mukaisesti eli korkeuslukemasta
108,49 korkeuslukemaan 135,09.
Rasitesopimuksen tekemisestä. rasitteen kunnossapidosta sekä
rasitteen aiheuttamista mahdollisista muista kustannuksista
vastaa tontin n:o 5 omistaja yksin.
Siinä tapauksessa, että tontin n:o 8 omistaja tulevissa raken-
nusjärjestelyissä rakentaa kiinteistön kyseistä tonttia n:o 5 pääty-
seinää vastaan, sitoutuu tontin n:o 5 omistaja purkamaan kustannuk-
sellaan kyseisen tontinrajan ylityksen tältä osin.
Rasiteen mahdollisen lakkaamisen johdosta aiheutuvista toimen-
piteistä vastaa tontin n:o 5 omistaja yksin.
Tämän rasitsopimuksen johdosta ei puolin eikä toisin makseta
korvausta.
Tämä rasitesopimus voidaan purkaa tai muuttaa vain keskinäisellä
uudella sopimuksella.
Sopimus astuu voimaan puolin ja toisin heti.
Tätä sopimusta on tehty kolme alkuperäistä samansisältöistä
kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle ja yksi liitettä-
väksi rasitteen perustamistoimituksen asiakirjoihin.

Lahdessa maalis kuun 14 • 909

L A H n f l i K -E-5 T A L O  O Y

Kiinteistöyhtiö
Lahden kaupungista
Tontin n:o 8 omistaja.

Todistavat:

Maräb-Liisa Klemetti

ASUNTO OY RUOLALA

Asunto-osakeyhtiö
Lahden kaupungista
Tontin n:o 5 omistaja.

1 Hervola



JÄLJ EN NeS

Ote kaupparekis ter is tä

PATENTTI. JA REKISTER1HALLITUS
PAT ,ENT. OCH REG1STERSTYRELSEN

/ } I

111)

lt

KaupparekIsterl
1-4andelsregIstar

619 84 -3 2 78 1
Rekisterinumero • Keilsternummar

153.710

itekistsOlty.-Nistrerat dea

4 / .12 1'9'59

olmlairni • Firma

Asunto-oy Ruolala

Rekisteri.
Ilmoni,* no

Register. -
uppgift nr

Merkitty rekisteriin
Inf<ird I registret

Kuulutti&
Kun46rels*

Kotipaikka/Kunta. 'osu toiminta* Johdetaan
Mernort1Den kommun, Iran ylikin yerksamhetan lede*

19 21/3 1985

lehdessä no

1 1 / 8 5 Lahti

Yhtiön postiosoite on Rautatienk&tu 4 , 15110 Lahti,

Yhtiökokouksen 25/3 1981 tekemällä päätöksellä on yhtiöjärjestys muu-

tettu. ,

Toimiala: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita taloa ja tonttia n:o
5 Lahden kaupungin 27 korttelissa ja tontilla olevassa rakennuksessa
sijaitsevia huoneistoja, joitten yhteenlasketusta lattiapinta-alasta
suurin osa tulee asuntohuoneistoiksi yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiön kotipaikka: Lahti.'

Osakepääoma: •186.900 mk, täysin maksettu.

Osakkeet: 18.690 kpl å 10 mk.

Hallitus: Martti Särkkä, puheenjohtaja, Seija Mäkelä_la_L i-loar-taneTr,

•r •••• n A . 4 Y -  - •
o c n

kaikk-r-SUUrilen kansalaisia Lahdesta. Kts. muutosilm.no ,,C)

Isännöitsijä: Ilmo Hervola, Suomen kansalainen Lahdesta.

Toiminimen kirjoittaa isännöitsijä yksin tai hallituksen 1,111kg.suLlojat_4dA_
yhdessä hallituksen ionkuniåsepen kanssa.

Asunto Oy Ruolala /PervoIQL,
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PAT ENT TI- JA REKISTERI HALLITUS
PAT ENT -  OCH REGISTERSTYRELSEN

Keupperskisterl
Handelsretelstnr

479 86-33605
Rekisterinurner egisternummer

153.710

Reklaterbity-Registrerat den

4/12 1959

TOTMIMmi.firrm

Asunto-oy Ruolala

K e kistert-
ilmoitus no

uppglit nr

20

Merkitty rekisteriin
Införd I registret

Kuulutus
Kungörelse

Kotipaikka/Kunta. /osta toimintaa Johdetaan
Hemort/Den kommun. frn vilken verksamheten kdes

10/12 1986

lehdessä no

45/86 Lahti

Yhtiön postiosoite: Rautatienkatu 4, 15100 Lahti.

Hallitus: Martti Särkisä_f_puheerlightäja, Lempi Partanen ja Pentti Koi-
,

visto, varsinaisia jäseniä, sekä Aino Keinonen

rajäseniä, kaikki Suomen kansalaisia Lahdesta.

2n oikeaksi todistaa
3 9

essa
1 3 / ......

' 1 'wd
1:Tna

osast2sihtce1

50 00Maksu mk.
/

kSE """1

ja Sanni Nieminen, va-

Jgennöksen oikeaksi todistavat:



JÄLJENNÖS
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Kaupparekisteriosasto
Albertinkatu 25
00180 HELSINKI 18
Puh. 69 531

TODISTUS

Tähän todistukseen on sinettisitein liitetty jäljennös

A s u n t o - o y R u o l a l a

nimisen osakeyhtiön tänä päivänä voimassaolevasta

yhtiöjärjestyksestä.

Helsingissä 2 1 päivänä maalis kuuta 19 85

Toimeksi saaneena

"2. 5:n
riojd,kanvapat 1

6 0 8 4 0 0 7 0 6 7 - 2 3 / 1 2 4 2 / a d s

1-,



1
.

ASUNTO-OY RUOLALAN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yh t i ö n t o i m i n i m i on Asunto-Oy R u o l a l a ja sen k o t i p a i k k a Lahden
- - - - - - -

k a u p u n k i ,

2 § Yhtiön t o i m i a l a h a -on'omistaa ja hallita taloa ja tonttia

n:o 5 Lahden kaupungin 27 korttelissa ja tontilla olevassa

rakennuksessa 1.jaitsevia huoneistoja, joitten yhteenlaske-
tusta lattiapinta-alasta suurin osa tulee asuntohuoneistoik-

si yhtiön osakkeenomistajille.

3 § Yhtiön osakepääoma on satakahdeksankymmentäkuusituhattayh-

deksänsataa (186.900) markkaa.

Osakkeiden nimellisarvo on kymmenen (10) markkaa.

Osakekirjat asetetaan.nimetylle henkilölle, varustetaan jär-
jestysnumerolla, päivämäärällä ja yhtiön hallituksen alle-
kirjoituksella. Kuhunkin osakekirjaan merkitään sen huoneis-

ton numero, jonka hallintaan osakekirja oikeuttaa. Osakkeista
pidetään josakeluetteloa.

5 § Tontilla olevassa asuinrakennuksessa tuottavat osakkeet oi-

keuden huoneistojen hallintaan seuraavalla tavalla:

Huoneiston Kerros Huoneisto Pinta-ala Osake- Osakkeitten
n:o m2 itiku n:ot

2

3
4

5

II 2 h + kk
tt 11

tl

tt

6 tt

7 tt

GOO

OhlO

11

49,0 463 1 - 463
49,0 463 464 - 926

34,0 351 927 - 1277

49,0 467 1278 - 1744

49,0 467 1745 - 2211

37,0 378 2212.- 2589



8
9
10
11
12
13
14

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43

2 .

III 2 h + kk 49,0 467 2590- 3056
n - u - 49,0 , 467 3057 3523
" ..» " .... 34,0 354' 3524 ... 3877

.... 49,0 472 387a.-. 4349
It • n ... 49,0 472 4350 .= 4821
" .., tt ..„ 37,0 381 4822 - 5202
IV - " - 49,0 472 5203 - 5674
n - n - 49,0 472 5675 .... 6146
11 .... " ... 34,0 358 6147 ... 6504

49,0 476 6505 .... 6980
4 9 , 0 476 6981 .... 7456

u .. H'... 37,0 385 7457 '•. 7841
V ... n ... 49,0 476 7842 ... 8317
Ii ' ... t/... 49,0 476 8318 - 8793

34,0 361 8794 - 9154

- 49,0 481 9155 • 9635
n - " - 49,0 481 9636.... 10116
n - n - 37,0 389 10117 - 10505
VI - " - 49,0 481 - 10506 - 10986
n _ 11 .., 4 9 , 0 4 8 1 1 0 9 8 7 • 1 1 4 6 7

tt • TT • 3 4 , 0 3 6 5 . 1 1 4 6 8 • 1 1 8 3 2

" ,. . 11 ,... 4 9 , 0 485 11833 . 12317

- 49,0 485 12318 . 12802
IT n... . . . . 3 7 , 0 3 9 2 1 2 8 0 3 • 1 3 1 9 4

V I I • " • 4 9 , 0 4 8 7 1 3 1 9 5 • 1 3 6 8 1

11 • " • 4 9 , 0 4 8 7 1 3 6 8 2 • 1 4 1 6 8

ft ..,. II « . 3 4 , 0 3 6 9 1 4 1 6 9 - 14537
" ... n .... 49,0 491 14538 - 15028
II • " • 4 9 , 0 4 9 1 1 5 0 2 9 • 15519
n - " - 37,0 397 15520 -15916
VIII - " - 49,0 496 , 15917 - 16412
n - " - 49,0 496 16413- 16908
n „„. n .. 34,0 376 • 16909 - 17284
n - " - 49,0. 501 17285' • 17785
ff ,,., ft ..„ 4 9 , 0 501 17786.- 18286
n - u - 37,0 404 18287 - 18690

Yhtiön välittömään hallintaan jäävät I kerroksen h + kk:n huoneisto
n:o 1 (29,0 m2) käytettäväksi talonmiehen asuntona, I-kerroksen
kehuoneistot (226,0 m2), kellarikerroksessa oleva liikkeen varasto-
huone (43,0 m2), kaksi autotallia (55,0.m.2) sekä pesula-'ja sauna-
osastot.



3.

6 § Osakkeenomistajien on hallitsemistaan huoneistoista suoritet-

tava vastike, jonka suuruus määrätään kunakin vuonna erikseen
yhtiökokouksessa samanlaisena kultakin lattiapinta-alan neliö-

metriltä. Yhtiökokous määrää myös vastikkeen suoritustavan ja

-a an.
,,.— Osakkeenomistaja on oikeutettu kertakaikkisena suorituksena

ennen seuraavan tilikauden alkua, mikä on 1 päivä tammikuuta

minä vuonna hyvänsä, maksamaan hänen omistamiaan osakkeita
rasittavan osuuden asunto-osakeyhtiön.lainoista,...jolloin mak-

superusteenaon:.osaldcaan hallitsemastaan huoneistosta tässä'
yhtiöjärjestyksessä määrätty vastikkeen määräämisperuste, suo-

. rittamaIla yhtiölle osuuttaan vastaavan rahamäärän.• Tällä ta-
voin lainaosuutensa. maksaneelta, osakkeenomistajalta perittävä

vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista

muista paitsi edellä mainituista lainoista johtuneista menois-

ta. Osakkeenomistajalta näin vastaanotetut lainaosuudet yhtiön

on välittömästi käytettävä kokonaisuudessaan yhtiön lainojen

lyhentämiseen.

7 § 'Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsitel-
täviin, hoitaa hallitus johon kuuluu kalenterivuodeksi kerral-
laan valitut kolme (3) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) vara-

jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Halli-

tus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä
on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten ja-

kautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Jos vain

kaksi hallituksen jäsentä on kokouksessa saapuvilla on päätös

yksimielisesti hyväksyttävä ollakseen pätevä. Varajäsen on pyy-

dettävä hallituksen kokoukseen jos varsinainen jäsen on estynyt.

Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnä-

olleiden allekirjoitettava.

Yhtiöllä on isännöitsijä, jonka ottaa ja erottaa hallitus.

Isännöitsijä ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana.

8 § Yhtiön toiminimen kirjoittaa isännöitsijä yksin tai hallituk-

sen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
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9 § Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien tehtä-

tävä päättyy vaalia seuraavan marraskuussa pidettävän varsi-

naisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään 'ennen

helmikuun 15 päivää tilintarkastajille tarkastusta ja lausun-
' L-a varten ja tulee tilintarkastajien suorittaa tehtävänsä

maini kun helmikuun aikana.

11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään marraskuussa ja måaliskuussa

hallituksen määräämänä 'aikana.

Ylimääräinen yhtiökokous määrätyn asian käsittelemistä varten

on pidettävä hallituksen harkitessa -sen tarpeelliseksi tai

milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat; joilla on vä-

hintään yksi kymmenes osa ( 1 / 10 ) kaikista osakkeista,

vaativat kirjallisesti hallitukselta kokouksen pitämistä il-

moittamansa asian käsittelemistä varten.

12 § Marraskuussa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

määrättävä

1. osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen määrä,

2. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,

vahvistettava

3. talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi,

valittava

•4. hallituksen jäsenet ja varajäset,

5. kaksi tilintarkastajaa,

käsiteltävä

muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Maaliskuussa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toi-

mintakertomuksen sekä Ulintarkastuskertomus,

päätettävä

2. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
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3.
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

isännöitsijälle,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto

tai tappio antaa aihetta,

käsiteltävä

5. muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 § tsu rhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille todistettavasti

kirjallisesti kullekin osakke,enomistajalle hänen yhtiölle il-
/// moittamallaan osoitteella.

Kokouskutsujen tiedoksiantamisen tulee tapahtua aikaisintaan

neljä viikkoa ennen kokousta.

15 § Muuten noudatetaan voimassaolevia lain säädöksiä asunto-osake-

yhtiöistä ja osakeyhtiöistä.

Jäljennöksen oikeaksi todistavat
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PöYTÄKIRJA
Asunto-Oy Ruolala Varsinainen yhtiökokous 2/88

Aika: 23.11.1988 klo 19.00-21.00.

Paikka: Kahvila Hanhenpoika, Rautatienkatu 7, Lahti.

Läsnä: Läsnä tai edustettuina olivat seuraavat -osakkeen-
omistajat, liite 1, edustaen yht.10033-osaketta ja
ääntä yhtiön 18690 osakkeesta ja äänestä.
Lisäksi oli saapuvilla yhtiön isännöitsijä Ilmo
Hervola.

1. Avaus: Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Martti Särkkä toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokousvirkailijat:
2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti

Särkkä ja sihteeriksi Ilmo Hervola.

2.2. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla äänten
laskijoiksi valittiin Kari Vuorinen ja Panu
Marttila..

3. Läsnäolijat, äänimäärät. valtakirjat:
Todettiin kokousedustajien äänimäärät ja tarkastet-
tiin valtakirjat, kokoukselle laadittu ääniluettelo,
liite 1, valtakirjat, liitteet, n:ot 2-7.

4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus:
Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen 14 pykälän mukai-
sesti koollekutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltai-
seksi. Kokouskutsu, liite 8, postin todistus liite
9 ja todistus kokouskutsujen_jaosta talossa asuvil-
le osakkaille, liite 8a.

5. Esityslista:
Hyväksyttiin kokoukselle tehdyn esityslistan mukai-
nen asioiden käsittelyjärjestys kohtien 6-10 osal-
ta. Liite 8b.

6. Kokouksessa määrättiin:
(Tässä yhteydessä käsiteltiin ensin alustavasti koh-
ta 8)

Osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen
määräksi v. 1989; 6,00 mk/m2/kk ja vesimaksuksi 45 mk/
henz/kk; Maksut on suoritettava etukäteen kunkin kk:n
10. päivään mennessä yhtiön pankkitilille (PHSP);
Viivästyskorko on 16 %.

7. Samoin määrättiin:
Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkioksi v. 1989;
20 mk/kokous ja jäsenen 15 mk/kokous;
Tilintarkastajien palkkio määräytyy laskun mukaan.



8. Kokouksessa vahvistettiin:
1 8.1. Hallituksen ehdottama tulo- ja menoarvioesitys vuo-

delle 1989 sekä siihen liittyen päätettiin toteuttaa
jäljempänä mainitun PTS-korjaussuunnitelman mukaipen,
vuodelle 1989 merkitty korjaustoimenpide eli molempi-
en päätyjen lisälämpöeristys sekä pinnoitus Steni-jul-
kisivulevyllä mikä on sama kuin aiemmin parvekkeissa
käytetty kivipintainen levy, kokouskutsun liitteissä
n:ot 3 ja 4 esitetyllä tavalla, kokonaiskustannusarvio
n. 350.000mk. Edellä olevaan päätökseen liittyen pää-
tettiin rahoitusjärjestelyjen osalta seuraavaa:
8.1.1. Kokonaiskustannuksista 40.000 mk katetaan v.

1989 tulo- ja menoarvioon merkitystä korjaus-
määrärahasta.

l

8.1.2. Osakkaille varataan mahdollisuus määräaikaan
mennessä suorittaa osuutensa ko. korjaustyöstW
kertamaksuna n. 165,90mk/m2. =

8.1.3. Niiden osalta, jotka eivät suorita osuuttaan
kertamaksuna, nostetaan taloyhtiölle lainamää-
rä mikä määräytyy sen mukaan paljonko lainoi-
tettavaksi ilmoitettavat huoneisto-m2:tx165,90 ----,
mk antaa tulokseksi, enint. kuitenkin 310.000mk.
Näiltä osakkailta peritään lisävastiketta ko.
lainanhoitokuja varten n. 2,30 mk/m2/kk.
Laina nostetaan PHSP:n keskustan tai K0P:11_ ase-
matorin konttorista. Korkokannasta neuvotellaan
vielä ko. pankkien kanssa.
Lisäksi päätettiin, että osakkaat voivat vastai-
suudessa suorittaa osuutensa puhtaaksi kerran
vuodessa per 30.09.,ensimm.'kerran 30.09,1990.

8.1.4. Koska taloyhtiön aikanaan hakemat kiinnitykset
ovat vanhentuneet, päätettiin osoittaa Lahden
kaupungin kiinteistötuomarille hakemus, jolla
Lahden kaupungin korttelissa 27 omistamaamme
tonttiin n:o 5 sekä sillä sijaitsevaan rakennuk-
seen vahvistetaan haltijalle vakuudeksi kiinni-
tys velkakirjojen n:ot 1-7, kukin pääomaltaan
viisikymmentätuhatta (50.000) markkaa yhteensä
kolmensadanviidenkymmenentuhannen (350.000) mar-
kan pääomalle ja sille määrätyn kuudentoista(16)
prosentin vuotuisen koron sekä kunkin velkakir-
jan osalta enintään kahteentilhanteen (2.000)
markkaan nousevien perimiskulujen maksamisesta
siten, että velkakirjojen keskinäinen etuoikeus
määräytyy niiden numerojärjestyksessä.

8.1.5. Lainan nostajiksi ja tarvittavien vakuuksien
panttaajiksi valtuutettiin hallitus tai määrää-
mänsä henkilöt.

Hallitukselle annettiin valtuudet pyytää tarjoukset ko.
korjaustyöstä mm. seuraavilta liikkeiltä: .SL-rakenne,
Lahden Hyötyeriste Ky, Rakennus-Ruola, Partek Oy, etsiä
urakoitsijoita sekä ESS:ssa että Kauppalehdessä sekä
sopia kaikista ko. korjaustyöhön liittyvistä yksi-
tyiskohdista.
Puhtaaksimaksu- sekä lainnannostoajankohdaksi määritel-
tiin aikaisintaan 31.05.1989 tai urakan maksupostista
riippuva ajankohta myöhemmin kesällä. Vastaavasti lisä-
vastikkeen perinnän alkamisajankohta on seuraavan kk:n
ensimmäinen päivä.



Tulo- ja menoarvioesitys v. 1989, liite n:o 10, korjaus-
suunnitelma, liitteet 11 ja 12.

8.2. Hallituksen esittämän PTS-korjaussuunnitelman runko
hyväksyttiin myös muilta osin vuosille 1987-1994, lii-
te n:o 13.

8.3. Lisäksi hallitukselle myönnettiin sen pyytämät valtuu-
det tarkistaa yhtiövastiketta kesken tilikautta .jos
energiakustannukset näyttävät nousevan yli budjetoidun
määrän.

9. Kokouksessa valittiin:

Hallituksen jäseniksi v. 1989 seuraavat henkilöt:
* varsinaiset jäsenet: Martti Särkkä

Lempi Partanen
Pauli Jeuhtonen

* varajäsenet: Anne Nevalainen
Asta Pellinen

(varsinaisen jäsenen ollessa esteellinen sijaisuus
tässä järjestyksessä)

10. Sekä tilintarkastajiksi:
* varsinaisiksi: ekonomi Oiva Iisakka

johtaja Yrjö Ristkari
* varatilintarkastajiksi:

Eino Kuittinen, HTM
Kari Vuorinen

(varallaolo tässä järjestyksessä)

11. Päättäminen:
Koska muita asioita ei ollut puheenjohtaja päätti
kokouksen todeten päätösten syntyneen yksimielisesti.

Vakuudeksi:

s,_4215
Martti Särkkä, kok.pj. I1114 Hervola, siht.

Pöytäkirja on tänään tarkastettu jaVtodettu kokouksen ku-
lun sekä siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lahdessa /v( e(CASkuun ..3C2) päivänä 1988

'25L,
Kari Vuorinen Panu Marttila
Valitut pöytäkirjan tarkastajat.
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"Hallituksen korjausesitys v. 1989

Liite n:o ,§ •-
viit.kok./haff:kok.Ä:_/

P v m 1 9 8 2 _

Liite 3
*******

/ 1. KORJAUSTOIMENPITEET:
Yhtiön hallitus esittää. että talon molempien päätyjen osalta '

suoritetaan seuraavat eristys- ja levytystoimet: .
*50 x 50 apukoolaus ankkuripulttikiinniteyksellä kantavaan seinään.
40 mm:n villoitus, 10 mm:n ilmaväli, julkisivulevytys Steni-levyl-
lä. Ikkunasmyyzien ja -reunojen peitelistoitus muovipinnoitetul-
la teräsohutlevyllä.

(edellä mainitut toimenpiteet ehdolla, että hankkeelle saadaan ta-
lon et. puoleisen päädyn osalta naapurin suostumus ja koko hank-
keelle rakennus lupa).

2. PERUSTELUT:
2.1. Lämpötaloudelliset näkökohdat : päätyasunnot ovat valittaneet

päätyseinien kylmyyttä. ,
\ 2.2. Betonipintojen rapautumisen ehkäisy: etenkin eteläpäädyn osalta

rapautuminen on jo tapahtunut melko pitkälle eikä maalaus enää
Ke 5L a xu .L n 1. . yn .y en Ko n aj an .

2.3. Pysyvä vuosikorjausten ehkäisyratkaisu vuosikymmeniksi eteenpäin:
molemmat päädyt olisi jokatapauksessa saumattava (etementtisau-
mojen osalta) veden pääsyn ehkäsisemiseksi rakenteisiin sekä maa-
lattava.

3. RAHOITUS:
3.1. Työtarjouksen mukaan kokonaiskustannukset olisivat 350.000 mk.
3.2. V. 1989 tulo- ja menoarviosta varattasiin 40.000 mk ja loppu

eli 310.000 mk lainoitettaisiin 10 vuoden lainalla ja n. 11 %:n
korolla.

3.3. Lainanhoitokustannus 51.900 mk/vuosi mikä edellyttäisi lisävas-
tiketta 2.30 mk/m2/kk eli huoneistoittain:
* 34 m2 = 78.20 mk/kk
* 37 m2 = 85.10 mk/kk
* 49 m2 = 112.70 mk/kk •

3.4. Ne jotka haluavat, voisivat maksaa osuutensa myös kertamaksuna
165.90 mk/m2 eli huoneistoittain seuraavat summat:
* 34 m2 = 5.641 mk
*  3 7 m 2  = 6.139 mk
* 49 m2 = 8.130 mk

3.5. Lainanotto taloyhtiölle edellyttäisi lisäksi seuraavia päätöksiäi
3.5.1. Lainanottopäätös. (nimetään pankki ja lainamäärä)
3.5.2. Kiinnitysten hakeminen. Esim. 350.000 mk:n määräisenä

koska alkuperäiset haltidavelkakirjat ovat vanhentuneet.
3.5.3. Uusien haltiavelkakirjojen panttaus ndåtettavan luoton

vakuudeksi.

Asunto Oy Ruolala
Hallitus

Säljenriöksen oikeaksi todistavat4 4 1 1 ? - 't7-21,11?:
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Karttaselitys:

- - - 1 Tonttiraja, rajan kulmapiste numerol-
neen ja rajamerkki

Vanhemman_ Jd intelstöJaoituksen raja

Asulnrake us puustaA r

- -Talousrtikennus kivestä

r-- .L_ Laan sallittu rakennusala

11
• : •

L .: •

Vahvistettu korkeusluku metreissä

Aita, kuvioerotus

Istutettava tontin osa

KiintopisteD 2 / 3 J(.#y

/4.  et ig A4,(4-taiÄ 10m

Lunastus: ........A 1 6 11111111111

Selitys kulmapisteiden koordinaateista ja rajamerkeistä:

Teatdrolan
hdisapiste X m. Y m. Merkitsemistapa

21a

22a
323. :31 364.17 rautaputlj.

361.22 367.93 f f

5 363.30 823.20 f t

129 330.50 817.87

■
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Mittakaava
10 20 30

Tontin pinta-ala:

(i) 1743.-0 m2
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LAHDEN KAUPUNKI

TONTTIKARTAN LIITE

1:500
Rakennusluvan hakemista varten

Kaupunginosa

Keski —Tahti (1)
Kaupungingeodeetti

r Kortteli

9 7

1 Tontti

5

Inhdessa

.1

a t

TONTTIKARTAN LIITTEEN KUNNALLISTEKNILLISET TIEDOT

KATUKORKEUDET:
Ta r ka s ta nut

/ _198_

Raimo Manninen

Vahvistettuja

1
\ _

J Vahvistamattomia

alustavia

suunniteltuja

vaaittuja

Ei ole suunnitelmia, ennen

rak.luvan hakemista otettava

yhteys liikenne—ja kadun -
suunnitteluosastoon puh.102446

VESIHUOLTO
Vesihuoltolai tok-
sen tarkastam ia

Rakennettu

Suunniteltu

Ei ole suunnitelmia, ennen

rak. luvan hakemista otettava

yhteys vesihuoltolaitokseen
puh. 102465

VOI MASSAOLEVAT, TONTTIA KOSKEVAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

Va h v is t e t t u :

VftL

— -

I ALK

4-ct-cu3lact?2, r L ci
P J - B ) * L Å .

e , c(4 -cc,ke fzz44-.
& f 4 L 4

_Rcx-122,2, 1 Ä ~ y",47 s-kel.4.&
4c1-Q. c> 1 42 , 2700 -rrA

c›,a, c2x4-42.-- -

Cc14- -ef2-
ar7,

ykat/eNt‘-,1 / .e 4,54i.mok~d-
ittLier.i‹
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