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RAKENNUSSUOJELUESITYS 

Asia: Rakennussuojeluesitys 
Kohde: Nummi-Paavolan tila , Kytölä, Lahti 
 Osoite:     Kytölän Selkätie 115  
 Omistaja:  Lahden kaupunki 
  
   
 
Perustelut:  KOHTEEN KUVAUS JA ARVOT 
 

  Kohde on vuonna 1923 rakennettu päärakennuksen, navetan, aitan ja  

  saunan muodostama ehyt tilakokonaisuus Lahden Kytölässä.  

  Päärakennus on pystylaudoituksella vuorattu hirsirunkoinen,   

  hyväkuntoinen talo. Navetta on rakennettu tiilestä. Aittarakennus on osin  

  hirsinen, osin lautarakenteinen. Sauna on punamullattu pieni   

  hirsirakennus. Kaikki tilan rakennukset ovat erittäin hyvin säilyneitä, niissä 

  ei ole mitään rakenteellista tai muunlaista vikaa. 

 

  Talon on rakentanut sen edellisen omistajan Anitta Haaviston isän äiti,  

  joka avioeron jälkeen rakensi talon ja muutti siihen lapsineen. Talo on  

  rakennettu vuonna 1923. Hirsikehikko on tuotu Terijoelta, jossa se eli  

  aikaisemman elämänsä yksityishuvilana. Hirret on numeroitu. Lahden  

  rautatieasemalta hirret tuotiin Kytölään hevosella. Kytölän Selkätietä ei  

  vielä silloin ollut olemassa. Äitinsä jälkeen talossa eli Eevertti Peltola,  

  Anitta Haaviston setä. Eevertti oli torikauppias ja sotaveteraani. 

 

  Talo on remontoitu vuosina1960 sekä 1980. 



2(4) 
 

  Rakennuksilla on uudisrakentuvasta ympäristöstä huolimatta hyvin  

  säilynyt ja säilytettävän arvoinen paikkansa maisemassa sekä oma,  

  tunnelmallinen pihamiljöö. Piha-alueella on monien puutarhakasvien  

  lisäksi kaksi itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sini- 

  valkoisin raidoin maalattua mäntyä (puita oli kolme, mutta kaupunki ehti jo 

  ilman asianmukaista lupaa kaataa yhden).    

  Rakennukset muodostavat hyvin säilyneen, yhtenäisen kokonaisuuden,  

  joka on edustava esimerkki vuosisadan alun suomalaisesta 

  rakennuskulttuurista ja maaseutumaisesta elämäntavasta. 

 
   

Nummi-Paavolan tilakokonaisuus on jo ikänsäkin puolesta 

kulttuurihistoriallisesti arvokas. Kytölän alueen rakentamiseksi 

virkamiesten esitysten pohjalta tehdyissä poliittisissa päätöksissä ei ole 

riittävällä tavalla huomioitu alueen historiallisesti arvokkaiden rakennusten 

säilymistä. Lain edellyttämää arviointia rakennusten säilyttämisestä ei ole 

tehty. Alueelle tehty kaava ei toteuta lain tarkoitusta (MRL 118§).  

 

Nummi-Paavolan tilan rakennukset ovat merkittävä osa Kytölän alueen 

historiallisten rakennusten kokonaisuutta sekä kulttuurimaisemaa. 

Hyväkuntoisilla rakennuksilla on historiallisten ja esteettisten arvojen 

lisäksi myös käyttöarvoa. Vanhat rakennukset eivät estä tai haittaa 

uudisrakentamista alueella. 

 

 

  RAKENNUSTEN SÄILYMISTÄ UHKAAVAT TEKIJÄT 
   

 Rakennukset sijaitsevat asemakaava-alueella. Alueen asemakaava on  

 hyväksytty syksyllä 2011. Tällä ns. Kytölänmäki I -kaavalla alueelle 

 kaavoitettiin uudisrakentamista. Silloin Nummi-Paavolan rakennusten 

 oletettiin säilyvän ja niille kaavoitettiin oma tontti. Nummi-Paavolan tilan 

 maille kaavoitettiin useita asuintontteja. Kaavoituksesta johtuen tilan 

 silloinen omistaja Anitta Haavisto joutui tilanteeseen, jossa tila oli pakko 

 myydä kaupungille, sillä eläkeikäisen omistajan varat eivät olisi riittäneet 

 tonttien kiinteistöveron maksuun eikä hän halunnut myydä osia tilastaan 

 uudisrakentamiseen. 
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  Alueella on vireillä asemakaava ja asemakaavanmuutos A-2508a,  

  Kytölänmäki II, Kytölä sekä siihen liittyvä tonttijako ja tonttijaon  

  muutos M-13-66 - M-13-74”  (D/1719/10.02.03.00.04/2012). Tonttijaon  

  muutos tarkoittaa Nummi-Paavolan tilan kaavoittamista asuintonteiksi  

  niin, etteivät nykyiset rakennukset säily. Kyseessä on Lahden  

  kaupunginvaltuuston 10.3.2014 § 20 päätöksellä hyväksytty kaava, josta  

  on tehty valitus hallinto-oikeuteen. 

 

Itsenäisyyden muistopuun laittoman kaatamisen lisäksi kesän aikana on 

alettu purkaa tilan pientä hirsisaunaa. Rakennuksella ei ole purkulupaa. 

Koska Kytölänmäki II -asemakaavasta on vireillä hallintovalitus, on 

alueella valituksen käsittelyajan voimassa toimenpidekielto. 

 

Nummi-Paavolan -tilan rakennukset eivät sisälly olemassa oleviin 

rakennusinventointeihin. 

 

Olimme 5.5.2014 yhteydessä Hämeen ELY-keskukseen 

rakennussuojeluesityksen tekemisestä, koska olimme epätietoisia, voiko 

rakennussuojeluesityksen tehdä kohteesta, joka sijaitsee asemakaava-

alueella. Ympäristöhallinnon ohjeistuksen mukaan lakia rakennusperinnön 

suojelemisesta sovelletaan asemakaavoitetun tai kaavoitettavaksi 

tarkoitetun alueen ulkopuolella ja asemakaavoitetulla alueella 

rakennussuojelu toteutetaan yleensä ensisijaisesti maankäyttö- ja 

rakennuslain nojalla. Arkkitehti Rauno Penttinen sanoi, ettei asia ole niin 

mustavalkoinen ja lupasi vielä kysyä lisätietoja lakimieheltä ja palata parin 

päivän päästä asiaan. Yhteydenottoa odotellessa lähetimme hänelle 

sovitusti sähköpostitse kuvia kohteesta. Emme tätä kirjoitettaessa ole 

saaneet häneltä minkäänlaista vastausta. Olemme jättäneet useita 

soittopyyntöjä puhepostiin sekä keskukseen sekä yhteydenottopyynnön 

sähköpostitse. Lisäksi olemme jättäneet kaksi viestiä ja soittopyyntöä 

arkkitehti Ulla Räihälle. 
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Kohteeseen liittyvien useiden laittomien toimenpiteiden vuoksi pyydämme 

Hämeen ELY-keskusta asettamaan kohteelle vaarantamiskiellon 

välittömästi. 

 
Lahdessa heinäkuun 17. päivänä 2014 

 
Liekki ry  

   
 
 
 
Hanna Virtanen, pj. 

  p.040-5944434 
 
 
 
LIITTEET (3 kpl) 
 
1. Yhdistysrekisteriote (2 s.) 
2. Ulkokuvia ja kartta kohteesta (7 s.) 
3. Lahen Uutisia -blogin artikkeli Nummi-Paavolan saunan purkamisesta (4 s.) 



LIITE RAKENNUSSUOJELUESITYKSEEN 

KUVA 1. Kytölän Selkätieltä päin. Kuvassa näkyy vähän päärakennusta sekä toinen 
satavuotiaista Suomen itsenäisyyden 50-vuotismuistopuista. 
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KUVA 2. Päärakennus, v.1923 Terijoelta tuoduista hirsistä rakennettu talo. Kuvassa näkyy 
kivijalassa olevan luukun oikealla puolella "vahingossa" kaadetun itsenäisyyden 50-
vuotismuistopuun kanto. Kuvassa näkyy myös suurikokoinen tuija, joka katosi tontilta 
vappuna 2014. Kytölän Selkätie kulkee tästä kuvakulmasta katsottuna rakennuksen 
takana. 



KUVA 3. Pihapiiri. Lähimpänä vasemmalla tiilinavetta.. Seuraava rakennus, johon nojaa 
pienet tikkaat, on hirsinen sauna. Seuraavana on aitta, jonka oikea pääty on hirttä, muuten 
lautarakenteinen. Oikealla päärakennus. Jo rakentuva/osin rakennettu ns. Kytölänmäki I -
alue jää tässä kuvassa sen takareunan (saunan+aitan) taakse. 



KUVA 4. Kytölän Selkätieltä tilalle. Taustalla näkyy navetta. 



KUVA 5. Päärakennus Kytölän Selkätien suunnasta. 



KUVA 6. Ilman purkulupaa jo pitkälle purettu sauna 4.7.2014 



KUVA 7. Ajantasa-asemakaava kaupungin karttapalvelusta. Nummi-Paavola merkitty 
punaisella rastilla. 



http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2014/07/omankaden-oikeutta-lahdessa  

Lahen uutisia

perjantai, 4. heinäkuu 2014 

Omankäden oikeutta Lahdessa  

Lahden kaupunki on meidän kaupunkilaisten omaisuutta: sen maisemat, metsät, rannat, kadut, 

tuleva toriparkki, rakentamaton matkakeskus, sairaalat, koulut, useat suuret kiinteistöt sekä 

palvelut ovat meidän kaupunkilaisten tarpeita varten ja omaisuuttamme. Meillä on monimuotoinen 

hallintoverkko kolmen toimialajohtajan hallinnoimana valvomassa yhteistä etuamme ja yhteistä 

omaisuuttamme. Toimiiko se?
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Lahden Kytölässä paljastui muutama kuukausi sitten tärkeän lahtelaisuuteen ja suomalaiseen 

patriotismiin liittyvän muistomerkkipuun kaato ja hävitys, mistä parin viikon selvittelynkään 

jälkeen kukaan kaupunkimme virkamiehistä ei ottanut vastuuta. Erisisältöisiä selityksiä löytyi 

tukuittain, jopa teknisen ja ympäristötoimen toimialajohtaja Matti Kurosen tasolta saakka. Mutta 

kuka, miksi ja kenen suostumuksella puu oli kaadettu - nuo asiat eivät koskaan selvinneet. 

Kaupunkiamme ja meidän etujamme ei tuntunut kukaan tuolloin valvovan eikä keneltäkään 

löytynyt selkärankaa ottaa asiasta vastuuta.http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2014/03/kytolan-raiskaus

Patikoidessani tänään aamulla varhain samalla Kytölän alueella huomasin, että Kytölän Selkätiellä 

on tapahtumassa toinen vähintään yhtä kummallinen toimenpide. Yksi tämän Kytölä II -alueen 

kiinnostavimpia vanhoja historiallisesti merkittäviä dokumentteja, aikakautensa esimerkki 

asumisesta on ns. Nummi-Paavolan tilan pihapiiri, jonka Lahden Maakuntamuseo on 

lausunnoissaan ja kirjallisissa kannanotoissaan toivonut säilyvän. Tämän pikkutilan omistaa Lahden 

kaupunki, ostettuaan sen Haaviston suvulta. Pihapiiriin on kuulunut riihi (joka on purettu vuonna 

2012 tehdyllä riihen purkuluvalla), pieni oman aikakautensa siisti päärakennus, suurehko navetta ja 

viehättävä hirsisauna. 



Kytölä II -asemakaavasta on vireillä hallintovalitus - alueella on valituksen käsittelyajan voimassa 

toimenpidekielto. Yllättäen tähän hallintovalitukseen sisältyvän tilan pihaan oli ilmestynyt purkaja 

autoineen, peräkärryineen. Ja hieno, ryhdikäs saunarakennus oli jo pitkälle osiin purettuna. 

Päätin ottaa asiasta selvää: kenen kaupunkimme viranomaisen luvalla purku tapahtuu. 

1. Menin Teknisen viraston kanslian rakennuslupatoimistoon, jonka ystävällinen kanslisti tutki 

myönnetyt purkuluvat lähimmiltä vuosilta. Purkulupaa saunalle ei löytynyt. 

2. Pyysin saada tavata virkailijaa, joka osaisi vastata parhaillaan tapahtuvasta laittomasta 

purkamisesta. Minut ohjattiin maankäyttöosaston kanslistin luo ja edelleen seuraavaan 

kerrokseen maankäyttöinsinööri Petri Solosen puheille. Hän kertoikin tuntevansa paikan ja 

myös kyseisen saunarakennuksen. Hän yritti selvittää asian niin kansliansa asiakirjoista kuin 

erilaisin puheluin mahdollisesta purkamisasiasta vastaaville virkamiehille. Hyvistä 

yrityksistä huolimatta Solonen totesi, että hän on voimaton - asia ei selviä, purkulupaa ei 

kuitenkaan ole. 

3. Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen tuli sattumalta myös Solosen huoneeseen ja liittyi 

keskusteluumme purkuluvan selvittämisestä. Hänkään ei tiennyt koko purkamisasiasta 

mitään. 

4. Sain neuvottelumme tulokseksi lopuksi kahden ehkä asiasta jotakin tietävän virkamiehen 

puhelinnumerot. Heille olen nyt tätä kirjoittaessani kolmisen tuntia soitellut, puhelut 

siirtyvät DNA-vastaajaan, eivätkä he yhteydenotoistani huolimatta ilmoittaudu tavattaviksi. 

5. Olen yrittänyt myös tavoittaa Hämeen ELY-keskuksen asiasta vastaavia virkamiehiä, mutta 

heidän puheluihinsa vastaa vain puheposti. 

  

Nummi-Paavolan pihamaalla olevien ajoneuvojen rekisterinumeroista selvisi, että asialla ovat Lahdessa asuvat purkajat.



Nyt tuntuu todella siltä, että kaupunkimme on täysin mielivallan ja omankäden oikeuden armoilla. 

Kenen tehtävä on puuttua asiaan: Ely-keskuksen, Lahden kaupungin, poliisin vai kaupunkilaisen 

itsensä. Oman osani kaupunkilaisena hoidan tällä jutullani. 

   

Lähettänyt: Tarmon - 4.7.2014 klo 13.30 


