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RAKENNUSSUOJELUESITYS 
Asia: Rakennussuojeluesitys 
 
Kohde: Asuinrakennus, Jaakonkatu 7  
 Möysän (16.) kaupunginosan korttelin 533 tontti 11 
 
 Osoite:     Jaakonkatu 7 (Jaakonkatu 9), 15150 Lahti 
 Omistaja:  Yksityinen omistaja, jonka nimi ei ole esityksen tekijöiden tiedossa 
  
   
 
Perustelut:  KOHTEEN KUVAUS JA ARVOT  
 

Kohde on vuonna 1934 rakennettu viisi asuntoa käsittävä 

puurakenteinen asuinrakennus. Kohde ei sisälly tehtyihin 

selvityksiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista, vaikka se 

jo ikänsäkin puolesta on sellainen. Koska asemakaava, joka 

mahdollistaa kerrostalon rakentamisen tontille ja jota ollaan 

muuttamassa lisärakennusoikeuden saamiseksi, ei turvaa 

arvokkaan rakennuksen säilymistä, esitämme rakennuksen 

 suojelemista rakennussuojelulain nojalla. 

 

Jaakonkatu 7 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 
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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. 

 

Noin kaksikymmentä vuotta sitten 1990-luvun lopulla tehtyä 

selvitystä Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista (ns. 

Harmaa kirja) ei voida pitää aukottomana Lahden 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luettelona. 

Selvitys on Lahden kaupunginmuseon, maankäytön ja 

rakennusvalvonnan yhteistyön tulos, jota tehdessä on yhteen 

sovitettu kulttuurihistoriallisia arvoja ja kaupunkialueen 

uudisrakentamispaineita. Kompromissiluonteisesta Harmaasta 

kirjasta puuttuu monia, etenkin ympäristössään yksittäisiksi 

jääneitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.    

 

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 viisikymmentä vuotta sitten 1960-luvulla 

laadittua kerrostalokaavaa ei voida pitää esteenä rakennuksen 

säilyttämiselle. Kerrostalokaavaa tehtäessä asuinrakennus on 

ollut 25 vuotta vanha, kun sillä nyt on ikää 80 vuotta. 

 

Rakennus on asuttu ja hyväkuntoinen.   

 

 

RAKENNUSTEN SÄILYMISTÄ UHKAAVAT TEKIJÄT  
   

Rakennus sijaitsee asemakaava-alueella. Tontilla on vireillä 

asemakaavan muutos (A-2617), jonka tarkoituksena on osoittaa 

sille lisärakennusoikeutta. Nykyinen tai haetun muutoksen 

mukainen asemakaava ei turvaa rakennuksen säilymistä. 
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Pyydämme ELY-keskusta määräämään asuinrakennuksen 

suojeltavaksi. 

 

Lahdessa helmikuun 19. päivänä 2015 

 
Liekki ry 

   
 
 
 
Hanna Virtanen, pj. 

  p.040-5944434 
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1. Yhdistysrekisteriote (2 s.) 
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