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MIELIPIDE ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA A-2617 (Jaakonkatu 7) 
 

Olemme tutustuneet kaavaluonnokseen kaavan kotisivulla sekä olleet 

paikalla kaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa 5.5.2013. Luonnosvaiheen 

kuulemisen mielipiteenä Liekki ry esittää seuraavaa: 

 

Asemakaavamuutoksen kohteena olevalla tontilla (Möysän (16.) 

kaupunginosan korttelin 533 tontti 11), osoitteessa Jaakonkatu 7, sijaitsee 

vuonna 1934 rakennettu viisi asuntoa käsittävä asuinrakennus. Tehdyn 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan alueella ei ole 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita eikä RKY 

(Valtakunnallisia), MARY (maakunnallisia) eikä Lary (paikallisia) 

rakennushistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita tai 

muinaismuistoja. Tontilla on voimassaoleva kaava, joka mahdollistaa  

kerrostalon rakentamisen tontille. 

 

Jaakonkatu 7:n sijaitsee Ruolan lähiön länsipuolella eli Ruolasta 

keskustaan päin tultaessa. Ruolan alue alkoi rakentua 50- 60-lukujen 

taitteessa. Ruolan ostoskeskuksen ja Jaakonkatu 7:n välissä ovat 2002 

valmistuneet oppilastalot. Kohteen lähinaapureina ovat 50-luvulla 

rakennetut kerrostalot Harjulankadulla sekä 50- 60-luvulla valmistuneet 

kerrostalot Karjalankadulla.  Tontin läheisyydessä on myös vanhempaa 

rakennuskantaa, esimerkiksi Lounaankatu 2:n 1920-luvulla rakennettu 

pienasuntola. Muuttuneesta ympäristöstään huolimatta tontin 

asuinrakennus on kiinteä osa liki sadan vuoden aikana rakentunutta 

aluetta - sen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. 1990-luvun lopulla 
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tehtyä selvitystä Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista (ns. 

Harmaa kirja) ei voida pitää aukottomana Lahden kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaiden rakennusten luettelona. Jaakonkatu 7 on 

kulttuurihistoriallisesti arvokas jo pelkästään ikänsä (rv. 1934) vuoksi ja 

etenkin historiansa takia. Rakennus on ollut saman perheen omistuksessa 

valmistumisestaan saakka. Myöskään tontille aiemmin laadittua 

kerrostalokaavaa ei voida pitää esteenä rakennuksen säilyttämiselle. 

Ottaen huomioon rakennuksen hyvän kunnon ja tontin koon, ehdotamme 

suunniteltavan kaavaratkaisun, joka mahdollistaa arvokkaan 

asuinrakennuksen säilymisen osana Möysän kaupunginosan sekä koko 

kaupunkimme kulttuuriperintöä.  

 

Haluamme lisäksi huomioitavan, että kaavoittajan tapa kertoa meneillään 

olevasta kaavasta on harhaanjohtava. Kaavan kotisivulla 

(http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/C4A15DE79D401E81C2257C7400

26F315) lukee, että asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä tontin 

rakennusoikeutta. Sitten on kuva hienosta puutalosta ja ihanasti 

kukkivasta omenapuusta, jonka alla on kuvateksti: "Suunnittelualueella 

sijaitseva asuinrakennus" (LIITE 1). Sinänsä kauniit, käsinpiirretyt 

kaavaluonnos ja havainnekuvat ovat niin epäselviä, ettei niistä 

kaavoitusasioihin perehtyneenäkään yksiselitteisesti näe, mitä vanhalle 

talolle tapahtuu kaavamuutoksen myötä. Kaavoittajan pitää kyetä 

kirjoittamaan kaavasivulle totuus aiotusta eli se, että kuvan hyväkuntoinen 

puutalo aiotaan purkaa kerrostalorakentamisen tieltä.  

 

Pyydämme huomioimaan tämän lausunnon kaavatyössä ja ilmoittamaan 

kirjallisesti kaavan etenemisestä. Yksittäisten, asiayhteydestään 

irrotettujen lauseiden lainaaminen tästä lausunnosta on kielletty. 

Varaamme oikeuden täydentää tätä lausuntoa tarvittaessa. 

 
Lahdessa toukokuun 12. päivänä 2014 
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