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Kaavatyön käynnistyminen 

 
Senaatti-kiinteistöt haki 2.12.2010 asemakaavan muutosta hallinnoimalleen vanhalle vetu-
ritallialueelle Lahteen. Kaavatyö sisällytettiin vuoden 2011 kaavatyöohjelmaan. Hakijan ta-
voitteena oli saada alueelle rakennusoikeutta uusien asuinkerrostalojen rakentamista var-
ten. Samalla käynnistettiin kaavatyö myös Varikonkatu 16 -kiinteistöä ja sen viereistä van-
haa saunamökkiä koskien yksityisestä anomuksesta. 
 
Kaavatyö eteni yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen, Liikenneviraston ja Lahden kaupungin-
museon sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotellen mm. rakentamisen mää-
rästä, liikenneyhteyksistä ja suojeluperiaatteista. Alueelle laadittiin selvityksiä ja useita vaih-
toehtoisia luonnoksia. 
 
Kaavatyöhön liittyen järjestettiin ensimmäinen luonnosvaiheen kuuleminen 8.5. – 24.5.2013 
sekä yleisötilaisuus 20.5.2013, jolloin kuultavana oli kolme vaihtoehtoa sekä vaihtoehto 0 
(joka ei muuttaisi alueen vanhaa asemakaavaa). Vaihtoehto 1 osoitti alueelle uutta raken-
nusoikeutta 16 300 k-m2 viidelle 5-7 –kerroksiselle kerrostalolle. Vaihtoehto 2 osoitti alu-
eelle n. 15 000 k-m2 uutta rakennusoikeutta, joista yksi korkeampi rakennus sijoittuisi vetu-
ritallin tuntumaan ja muu rakentaminen olisi enintään 4-kerroksista kerrostalorakentamista. 
Vaihtoehto 3:ssa uutta rakennusoikeutta osoitettiin vain n. 2 000 k-m2 ja rakentaminen oli 
sijoitettu alueelle enintään 1½-kerroksisina pientaloina. 
 
Vaihtoehdoista valittiin vaihtoehto 3 jatkotyötä varten, koska sen todettiin esitetyistä vaihto-
ehdoista ainoana toteuttavan alueen kulttuurihistoriallisten arvojen huomioimista ja suojelua 
riittävällä tavalla, myös vaihtoehtoa 0 paremmin. 
 
Kaavatyön aikana Senaatti-kiinteistöt päätti luopua alueesta ja myi sen Ari Tuhkaselle pe-
rustettavan yhtiön lukuun. Kaavatyötä on jatkettu yhteistyössä uuden maanomistajan 
kanssa. 
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Rakentamisen määrä ja perustelut 
 
Kaavatyön edetessä on tullut esille alueen turvallisuuteen, asumiskäyttöön saattamiseen, 
suojeluun sekä liikenteellisiin ratkaisuihin liittyviä vaatimuksia, jotka ovat vaikuttaneet kaa-
vatyön tavoitteisiin ja sisältövaatimuksiin: 

- Alueelle laaditun liikenneselvityksen mukaisesti alueen läpi tulisi järjestää katuyh-
teys Mytäjäisten pientaloalueelta Sopenkorven teollisuusalueen puolelle. Tämä 
mahdollistaisi liikenteen ohjaamisen sekä varikkoalueelta että tarvittaessa My-
täjäisten pientaloalueelta Sopenkorvenkadulle, josta liittyminen Hämeenlinnan-
tielle on turvallisempaa. Varikkoalueen läpi kulkevan kadun rakentamisen kustan-
nukset on tarkoitus periä alueen maanomistajalta. 

- Varikonkadun nykyiseen, valvomattomaan tasoristeykseen on edellytetty raken-
nettavaksi valvottu risteys ja turvalaitteet, esim. puolipuomilaitos. Tästä aiheutuvat 
kustannuksen on tarkoitus periä alueen maanomistajalta. 

- Turvallisuussyistä alueen uudelta maanomistajalta on kaupan ehtona vaadittu va-
rikkoalueen aitaamista koko matkaltaan riittävän korkealla suoja-aidalla rata-alu-
eita vasten. Aidan rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat alueen maan-
omistajan vastuulla. 

- Alueen pilaantunut maaperä on ollut tiedossa jo kaavahankkeeseen ryhdyttäessä. 
Alueelle tehtyjen selvitysten sekä muiden Suomessa toteutettujen vastaavien puh-
distustöiden antaman tarkentuneen tiedon mukaisesti on osoittautunut, että erityi-
sesti veturitallin alapuolisen maaperän puhdistaminen on erittäin kallis ja vaativa 
toimenpide. Puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat maanomistajan vas-
tuulla. 

- Alueen suojelutavoitteet ja –vaatimukset ovat olleet tiedossa jo kaavahankkee-
seen ryhdyttäessä. Suojeluvaatimuksista aiheutuvat kunnostus- ja entisöintikus-
tannukset ovat alueen maanomistajan vastuulla. 

 
Edellä mainituista kustannusvaatimuksista johtuen ratkaisuna on esitetty nyt kuultavana 
olevaa kaavaluonnosvaihtoehtoa, jossa uutta asuinrakennusoikeutta on alueelle osoitettu 
7 140 k-m2. Tämä määrä uutta rakennusoikeutta parantaisi alueen taloudellisia toteu-
tusedellytyksiä ja mahdollistaisi osaltaan turvallisuus-, maaperän puhdistus-, suojelu- ja lii-
kenteellisten tavoitteiden toteutumista. 
 
 

Kaavaluonnoksen ratkaisujen kuvaus 
 
Kaavaluonnoksessa veturitallin sisäpihalle, kääntöpöydän päälle on sijoitettu yksi korke-
ampi (10 – 12 kerrosta), puolipyöreä kerrostalo. Rakennuksen muoto noudattaa veturitallin 
kaarevaa muotoa. Korkeuden ansiosta rakennus on mittasuhteiltaan tornimainen. Koilli-
sesta ja lounaasta katsottuna rakennus on kapeimmillaan. Rakennus on alaosastaan toteu-
tettava osin avoimena siten, että kääntöpöydän muoto ja paikka voidaan säilyttää (kaava-
määräys sr-r). 
 
Muulta osin alueen uudisrakentaminen on enintään 2-kerroksista pientalorakentamista. Ma-
talien uudisrakennusten sijoittelu ja paikat noudattavat viitteellisesti alueelta aiempina vuo-
sikymmeninä purettuja vanhoja asuin- ja talousrakennuksia. Alueen läpi kulkeva katu pa-
lautetaan ”kiemurtelemaan” rakennusten välissä alkuperäisen esimerkin mukaisesti. Mata-
lat uudisrakennukset ovat pääosin harjakattoisia ja julkisivultaan puuta (kaavamääräys ju-
1). 
 
Kaavaratkaisusta ja rakennusten massoittelusta on neuvoteltu varikkoalueen uuden maan-
omistajan ja Lahden kaupunginmuseon kanssa. 
 
Rakennuksissa sallitaan asuinkäyttö sekä työ-, liike- ja kokoontumistilat. Suojeltuihin raken-
nuksiin tehtävät muutokset on toteutettava siten, ettei rakennusten kulttuurihistoriallinen 
arvo heikkene. 
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Veturitallin ja pääradan väliselle kenttäalueelle luonnoksessa osoitetut talousrakennukset 
toimivat esim. autotalli- tai varastorakennuksina ja niiden sijoittelu noudattaa viitteellisesti 
alueella ennen sijainneen pistoraiteen linjaa. 
 
Alueelle laaditun rakennushistoriaselvityksen mukaisesti vanhojen asuin- ja koulupihapii-
rien istuttaminen tulee toteuttaa soveltuvilta osin 50-luvulla laadittujen istutussuunnitelmien 
mukaisesti (kaavamääräys is-s). 
 
Melu on huomioitu sijoittamalla pääosa uudisrakentamisesta melulta suojaisimpaan alueen 
pohjoisosaan sekä määräämällä julkisivujen eristämisestä melua vastaan. Myös rakennus-
ten sijoittelu pihapiirimäisesti oleskelupihan ympärille voi osin vähentää sisäpihalle kantau-
tuvaa melua. 
 
Tärinäneristystarve uudisrakennuksissa on mahdollinen. 
 
Kaavaluonnoksessa on esitetty hulevesien käsittelyyn, pilaantuneen maaperän puhdista-
miseen ja pohjaveden suojeluun liittyviä määräyksiä. 
 
Kaavaan on sisällytetty kaupungin aloitteesta pääradan eteläpuolelta vanhan ratavartijan 
asunnon pihapiiri, joka kuuluu varikkoalueen kanssa samaan RKY-alueen rajaukseen (val-
takunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö). Pihapiirin asuinrakennukselle 
osoitetaan laajennusmahdollisuus, sille osoitetaan yksi uusi talousrakennuksen paikka ja 
muutoin ympäristö suojellaan. 
 
Kaava-alueeseen sisällytetään myös alueen koillispuolella olevan vanhan saunamökin alue 
sekä Mytäjärven eteläosa ja etelärantaa, jotka ovat voimassa olevassa asemakaavassa 
osin vesi- ja osin rata-aluetta. 
 
Tavoitteena on, että kulkumahdollisuus varikkoalueelta ja tarvittaessa Mytäjäisten pientalo-
alueelta Sopenkorven teollisuusalueelle ja Sopenkorvenkadulle toteutuu tulevaisuudessa. 
Tämä edellyttää nyt luonnoksessa osoitetun katuyhteyden lisäksi uuden tasoristeyksen ja 
katuyhteyden kaavoittamista ja toteuttamista Sopenkorven teollisuusalueen puolelle. Tontit 
teollisuusalueella ovat yksityisessä omistuksessa. Sopenkorvenkadun varressa on vireillä 
erillisiä asemakaavan muutoksia. 
 
 

Laaditut selvitykset ja lisämateriaali 
 
Kaavatyön aikana laadittuja selvityksiä sekä aiemmat kaavaluonnosvaihtoehdot ovat näh-
tävänä kaavatyön verkkosivulla internetissä: 
 
www.lahti.fi/kaavoitus > Kaavoituskohteet > kaavatyön oma sivu 
 
Sivulla on myös kaavaluonnoksen pohjalta laadittu havainneanimaatio. 
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