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ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS  A-2617 (Jaakonkatu 7) 
 
  Olemme tutustuneet nähtävillä olevaan asemakaavan  

  muutosehdotukseen, josta muistutamme seuraavaa: 

 

Asemakaavamuutoksen kohteena olevalla tontilla (Möysän (16.) 

kaupunginosan korttelin 533 tontti 11), osoitteessa Jaakonkatu 7, 

sijaitsee vuonna 1934 rakennettu viisi asuntoa käsittävä 

asuinrakennus. Asemakaavaselostuksen mukaan tontilla 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, mitä ei kuitenkaan voida pitää 

perusteluna nyt vireillä olevan asemakaavan muutosehdotuksen 

hyväksymiselle. 

 

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.  
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Muuttuneesta ympäristöstään huolimatta tontin asuinrakennus on 

kiinteä osa liki sadan vuoden aikana rakentunutta aluetta - sen 

historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. 1990-luvun lopulla, yli viisitoista 

vuotta sitten 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.  

 

  Päätösehdotuksessa maankäyttö väittää rakennuksen olevan 

  huonokuntoinen ja edelleen, että sen sijainti suhteessa tiehen on 

  huono. Rakennus on kuitenkin ikäisekseen hyvässä kunnossa ja 

  sijaintikin on pysynyt ihan samana jo kahdeksankymmentä vuotta. 

  Viereisen tien korottamisesta mahdollisesti aiheutuva hulevesiongelma 

  on ratkaistavissa hulevesien uudella ohjaamisella - sen takia ei tarvitse 

  taloa purkaa. 

 

Ottaen huomioon rakennuksen hyvän kunnon ja tontin koon, 

ehdotamme edelleen suunniteltavan kaavaratkaisun, joka mahdollistaa 

arvokkaan asuinrakennuksen säilymisen osana Möysän 

kaupunginosan sekä koko kaupunkimme kulttuuriperintöä. Tontille 

voidaan rakentaa riittävän suuri kerrostalo vanha asuinrakennus 

säilyttäen. 

 

  Asemakaavan muutosehdotuksessa väitetään huomioidun strategian 

  kohdat A5 ja A7: Kaupungin strategian mukaisesti (A5) vahvistetaan 

  keskusta-alueen vetovoimaa rakentamalla uusia asuntoja 2 km:n 

  säteellä keskustasta, (A7) mukaisesti kaava kehittää tiivistä kestävän 

  kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta ja tukee joukkoliikenteen 

  väestöpohjaa. Kaupungin strategian 2025 A5-kohdassa ei kuitenkaan 

  ole mainittu  keskustan vetovoimaa kasvattavaksi tekijäksi uusien 

  asuntojen rakentamista 2 km:n säteellä keskustasta eikä vanhojen, 
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  kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten purkaminen voi olla

  strategiakohdan A7 mukaista kestävän kehityksen mukaisen  

  kaupunkirakenteen kehittämistä. Huomioimatta on jäänyt mm. 

  strategia kohta B4: Otetaan käyttöön uusia osallistumistapoja sekä 

  kannustetaan asukkaita osallistumaan käyttämiensä palveluiden ja 

  ympäristönsä kehittämiseen. Kyseessä olevaa kaavamuutosta 

  valmisteltaessa on kyllä lain niin edellyttäessä kuultu asukkaita, mutta 

  luonnosvaiheessa annetut mielipiteet eivät ole mitenkään vaikuttaneet 

  kaavaehdotukseen. 

 

Pyydämme, että luonnosvaiheessa annetut asukaspalautteet 

huomioidaan ja niiden pohjalta laaditaan uusi kaavaehdotus, joka 

mahdollistaa nykyisen asuinrakennuksen ja puutarhan säilymisen 

tontilla.  

 

Yksittäisten, asiayhteydestään irrotettujen lauseiden lainaaminen tästä 

muistutuksesta on kielletty. Varaamme oikeuden täydentää 

muistutustamme tarvittaessa. 

 
Lahdessa syyskuun 5. päivänä 2014 

 
Liekki ry 
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