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Asemakaavamuutos A-2619, Rautatienkatu 18, Rajasen kulma sekä 
siihen liittyvä tonttijaon muutosehdotus M-15-150 

 

Olemme osallistuneet kaavan aloitusvaiheen keskustan asemakaavojen 

esittelytilaisuuteen 4.6.2014, luonnosvaiheen yleisötilaisuuteen 

25.11.2014 sekä tutustuneet luonnosvaiheen kuulemisen aineistoon ja 

kaavatyötä koskeviin selvityksiin. Aineiston perusteella esitimme 

8.12.2014 luonnosvaiheen mielipiteenä, että ainoa mahdollinen 

toteutettava luonnosvaihtoehto on VE0+ (LIITE 1). 

 

Tontin kaavoittamisessa on jälleen käytetty ns. kaavoitusjokeria: ensin 

uhattiin purkaa kaikki vanhat rakennukset, sitten ainakin osa niistä ja 

lopulta tästä suunnitelmasta perääntymällä (purkulupaa olisi varmasti ollut 

vaikea saada) on saatu tontille huima määrä lisärakennusoikeutta ja vielä 

kulttuurihistorian säilyttäjän sädekehä kaupanpäälle. 

 

Kaavamuutoksella suojellaan tontilla sijaitsevat kulttuurihistorialliset 

rakennukset, mutta samalla nämä arvorakennukset kuitenkin alennetaan 

uudisrakennuksen ”jalustaksi”. Kahdeksankerroksinen uudisrakennus 

vähentää tontin ja koko alueen vetovoimaa ja vaikeuttaa elävän 

kaupunkikulttuurin syntymistä (vrt. esim. mielipiteessä mainitut sisäpihan 

tapahtumat).  

 

On valitettavaa, ettei kaupunkikulttuurimme ole vielä niin kehittynyt, että 

kaavamuutoksen kohteena olevan tontin käyttöarvo pystyttäisiin 

todentamaan muullakin mittarilla kuin uudisrakennuksen neliöhinnoilla. 
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Pyydämme huomioimaan tämän mielipiteen kaavatyössä. Pyydämme 

ilmoittamaan kirjallisesti kaavatyön vaiheista. Yksittäisten, 

asiayhteydestään irrotettujen lauseiden lainaaminen tästä lausunnosta on 

kielletty. 

 

Varaamme oikeuden täydentää tätä lausuntoa tarvittaessa. 

 
Lahdessa helmikuun 8. päivänä 2016 

 
Liekki ry  

   
 
 
 
Lotta Palomäki, pj. 

  p.050-3484046 
 
 
LIITE Luonnosvaiheen mielipide 
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Olemme osallistuneet kaavan aloitusvaiheen keskustan asemakaavojen 

esittelytilaisuuteen 4.6.2014, luonnosvaiheen yleisötilaisuuteen 

25.11.2014 sekä tutustuneet luonnosvaiheen kuulemisen aineistoon ja 

kaavatyötä koskeviin selvityksiin. Aineiston perusteella on mahdollista 

toteuttaa vain luonnosvaihtoehto VE0+ .

Asemakaavamuutosta hakenut kiinteistön omistaja Kiinteistöyhtymä 

Rajasen Kulma ilmoittaa kaavamuutoksen tavoitteeksi lisätä asumista 

ydinkeskustassa ja tutkia täydennysrakentamismahdollisuutta 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia käsittävällä tontilla. 

Yleisötilaisuudessa omistajiin kuuluva henkilö kertoi, että 

lisärakennusoikeutta tarvitaan, jotta Rajalan kulman talon remontteihin 

saadaan rahaa. Rahanpuute ei ole peruste lisärakennusoikeudelle eikä se 

käsittääksemme ole kaavoituskysymys. Remontista tulisi ennätyksellisen 

kallis, jos sen kulujen kattamiseksi uhrattaisiin euromääräisesti 

mittamaattoman arvokkaat Rajasen piironki sekä kiinteistöllä sijaitseva 

puutalo (ns. Oskarin piha).  Tarvittavat remontit on kulttuurihistorian 

tuhoamisen sijaan kuitenkin mahdollista rahoittaa esim. pankkilainalla.   

Rakennushistoriaselvityksessä otetaan kantaa tulevaan kaavaan: 

Kaupungin strategian mukaisesti tulevalla asemakaavalla kehitetään 

tiivistä, kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta ja lisätään 
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keskustan asukaspohjaa keskustapalvelujen käyttäjinä. Emme löytäneet 

Lahden kaupungin strategiasta tavoitetta lisätä keskustan asukaspohjaa 

emmekä mainintaa keskustapalveluista. Sen sijaan esimerkiksi 

vetovoimatekijät on mainittu useita kertoja, esimerkiksi strategian kohta 

A5 Vahvistetaan keskusta-alueen vetovoimaa ja tehdään elinvoimaa 

kasvattavia investointeja. Kaupungin strategia ei toteudu purkamalla 

vanhoja rakennuksia ja rakentamalla niiden tilalle uusia vaan 

investoimalla arvokkaan rakennuskannan säilyttämiseen keskustan 

elävöittämiseksi. 

Selvityksen mukaan uusimpien Rautatienkatua koskevien keskusta-

alueen suunnitelmien tavoitteena on luoda viihtyisää yhteyttä kauppatorin 

ja uuden matkakeskuksen välille. Rautatienkatu on Hämeenkadun ja 

Vuorikadun väliseltä osalta, johon asemakaavoitettava kiinteistökin ko. 

kadun puoleiselta osaltaan sijoittuu, jo suurelta osin saavuttanut 

tavoitteensa. Katutason liiketiloissa on sekä vanhoja, pitkään toimineita 

yrityksiä että uudempia, uuden sukupolven liikkeitä, jotka tukevat 

toistensa yritystoimintaa. Uusien yritysten tulo alueelle houkuttelee myös 

muita samanhenkisiä yrityksiä, palveluita ja toimintaa. Aika ei ole 

pysähtynyt nyt kaavoitettavalla kiinteistöllä. Esimerkiksi sisäpihan 

henkiinherääminen Ravintolapäivinä sekä Kahvila Oskarin lyhyessä 

ajassa saavuttama suursuosio ovat tätä päivää ja tulevaisuutta.  

Kiinteistön kulttuurihistoriallinen arvo on muutakin kuin sillä sijaitsevat 

rakennukset: historiallinen konteksti eli talon rakennusajankohdan 

elintavat ja niiden näkyväksi tekeminen, yhteiset ja yksilölliset kokemukset 

eli talon rakentaneiden ja talossa asuneiden ja siitä muistoja ja mielikuvia 

omaavien henkilöiden tarinat ja kokemukset sekä säilyttämisen motiivi eli 

talon merkitys paikallisille asukkaille. 

Kiinteistö on nykyisine rakennuksineen ja viehättävine sisäpihoineen osa 

elävää, elinvoimaista kaupunkikeskustaa, joka mahdollisesti houkuttelee 

uusia asukkaita, mutta etenkin saa nykyiset asukkaat viihtymään 

kaupungissamme. Moderni, eteenpäin katsova, kestävän kehityksen 

mukainen kaupunkirakenne suvaitsee eri-ikäisiä rakennuksia, puita sekä 

asukkaita. 
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Pyydämme huomioimaan tämän mielipiteen kaavatyössä. Pyydämme 

ilmoittamaan kirjallisesti kaavatyön vaiheista. Yksittäisten, 

asiayhteydestään irrotettujen lauseiden lainaaminen tästä lausunnosta on 

kielletty. 

Varaamme oikeuden täydentää tätä lausuntoa tarvittaessa. 

Lahdessa joulukuun 8. päivänä 2014 

Liekki ry
   

Hanna Virtanen, pj. 

  p.040-5944434 


