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L

ahden kaupunki on laatinut kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteistaan ennen käsillä olevaa

luetteloa neljä selvitystä: vuonna 1971 kaupunginmuseo täydensi Muinaistieteellisen toimikunnan,

nykyisen Museoviraston samana vuonna tekemää kartoitusta sekä laati perusteellisemmat selvitykset
vuosina 1976 ja 1977.Vuonna 1983 julkaistiin selvityksistä laajin, seitsemisenkymmentä kohdetta sisältänyt esitys. Se tehtiin kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyönä. Julkaisulla on ol lut
suuri merkitys rakennetun ympäristön kulttuuriarvojen puolestapuhujana, ja osa sen kohteista on saanut
myös suojelukaavan.Toisaalta luettelon kohteista on tuhoutunut kokonaan Ali-Juhakkalan kartano ja
Mäkelän tilan rakennukset sekä suuri osa Vesijärven sataman vanhoista asuintaloista, ja lukuisat kohteet
ovat kärsineet lisärakentamisen, laajennusten, purkutoimien ja taitamattomien korjausten seurauksena.
Syksyllä 1998 kaupunginmuseo päätti uudistaa luettelon. Museo valmisteli esityksen noin kolmestasadasta arvokohteesta, minkä jälkeen selvitystyöryhmä valitsi luetteloon lopulliset 260 rakennusta ja
rakennettua ympäristöä. Selvitystyöryhmän puheenjohtajana oli tutkija Päivi Siikaniemi ja sihteerinä tutkija Riitta Niskanen museosta. Jäseninä o livat rakennusvalvontaviraston edustajina rakennuslakimies Eljas
Waltari ja rakennuslupapäällikkö Jorma Kettunen 30. 11. 1999 saakka, sen jälkeen rakennuslupapäällikkö
Markku Sivonen, teknisen viraston maankäytön edustajina asemakaava-arkkitehti Pekka Päivärinne,
varamiehenä maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen, ja yleiskaava-arkkitehti Antti Hankkia 31.5.2000
saakka, varamiehenä yleiskaava-arkkitehti Raimo Airamo, josta tuli 1.6. varsinainen jäsen.
Museonjohtaja Jouko Heinonen määritteli tavoitteeksi kaikkien ennen vuotta 1946 rakennettujen
talojen luokittamisen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi. Tutkimuksen jälkeen todettiin, että kaikkia tällaisia
rakennuksia, kuten esimerkiksi yksittäisiä ulkorakennuksia, ei kannata sisällyttää luetteloon. Otos on
kuitenkin erittäin kattava. Karsiutumiseen ovat vaikuttaneet muun muassa pitkällä olevat kaavoitussuunnitelmat rakennuksen ja ympäristön tila sekä rakennustyypin yleisyys ja edustavuus. Erityisesti keskustan
ulkopuolelta on pyritty löytämään suhteel lisen ehjiä, laajahkoja kokonaisuuksia.
Luetteloon on otettu myös rajavuoden jälkeen
syntynyttä arkkitehtuuria. Perusteena on ollut rakennustaiteellinen taso, rakennustyypin tai kokonaisuuden
harvinaisuus, kaupunkikuvallinen merkittävyys ja kulttuurihistoriallinen kiinnostavuus.
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äijät-Hämeen maakuntamuseo 1 Lahden kaupunginmuseo so lmi Museoviraston kanssa

vuonna 1996 yhteistyösopimuksen, jonka mukaan kaupunginmuseo vastaa Päijät-Hämeen alueen

rakennustutkimuksesta ja -inventoinneista sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia
koskevista lausunnoista.Tältä pohjalta kaupunginmuseo on nyt uusinut luettelon rakennustaiteellisesti,
kulttuurihistoriallisesti ja muulla niihin rinnastettavalla perusteella arvokkaista kohteista. Edell inen,
kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnittelun yhteistyönä syntynyt luettelo julkaistiin vuonna 1983, mutta
sen tiedot ovat paljolti vanhentu neet ja osa kohteista on jopa purettu.
Luettelo on tarkoitettu tutkijoiden, kaavo ittaj ien ja rakennuslupaviranomaisten apuneuvoksi sekä
kaikkien kotiseudustaan kiinnostuneiden lahtelaisten käyttöön. Museo toivoo, että julkaisu kannustaisi
kaikkia kaupunkilaisia, niin viranomaisia, päättäjiä kuin yksityisiä kiinteistönomistajia, vaalimaan ympäristöään ja kantamaan huolta kulttuuriperinnön säilymisestä.
Kaupunginmuseon ohella kohdevalintaan ovat selvitystyöryhmän jäseninä osallistuneet rakennusvalvontaviraston ja teknisen viraston maankäytön edustajat. Museo esittää sydämelliset kiitokset
rakennuslakimies Eljas Waltari IIe, rakennuslupapääll ikkö Jorma Kettuselle, rakennuslupapäällikkö Markku
Sivoselle, yleiskaava-arkkitehti Antti Hankkiolle, yleiskaava-arkkitehti Raimo Airamolle ja asemakaavaarkkitehti Pekka Päivärinteelle yksimielisestä, hedelmällisestä ja virikkeellisestä yhteistyöstä.
Tutkimustyö ja julkaisun toimittaminen ovat vaatineet kääntymistä monien arkistojen ja viranomaisten
puoleen. Muita unohtamatta on tässä mainittava erityisesti Hämeenlinnan maakunta-arkiston tutkija
Kari Korpi, Lahden rakennusvalvontaviraston toimistosihteeri Sirkka Nissinen sekä Lahden kaupungin museon kuva-arkiston toim istosihteeri Riitta Hänninen. Karttamateriaalin on toimittanut teknisen
viraston maa- ja karttapalvelut Lukuisat yksityishenkilöt ovat edesauttaneet tutkimustyötä haastatteluihin
suostumaila sekä luovuttamalla käyttöömme valokuvia ja rakennuspiirustuksia. Kaupunginhallitus myönsi

julkaisun painot)/öhön tarvittavat ·v·arat. Klitämmc !J.mpimästi kaikkia.
Museon tutkijat Päivi Siikaniemi selvitystyöryhmän puheenjohtajana ja Riitta Niskanen sen
sihteerinä ja tutkimuksen tekijänä ansaitsevat kiitokset pitkästä ja vaativasta työstä.

Lahdessa marraskuulla 2000
Museonjohtaja Jouko Heinonen

5

4

LAHDEN KARTTA 4

JÄRVENPÄÄ 116

ESIPUHE S

KOLAVA 118

SAATTEEKSI 6

KUJALA 130

KE SKI-LAHT I 8

KERINKALLIO 131

KARTANO 50

ÄMMÄLÄ 136

PAAVOLA 61

RENKOMÄKI 138

NIEMI 74

NIKKILÄ 144

KIVERIÖ 80

LAUNE 144

KIVIMAA 84

ASEMANTAUSTA 151

MUKKULA 88

SOPENKORPI 160

KILPIÄ IN EN 91

HENNALA 164

PESÄKALLIO 96

JOKIMAA 168

KYTÖLÄ 98

OKEROINEN 1 70

VIUHA 100

KÄRPÄNEN 1 74

KUNNA S 101

PIRTTIHARJU 178

AHTIALA 106

SALPAUSSELKÄ 1 80

KOISKALA 110

JALKARANTA 184

MYLLYPOHJA 114

LÄHTEET 193

MÖYSÄ 116

HAKEMISTO 199

KESKI-LAHTI

8

LAHDEN KAUPUNGINMUSEON KUVA -ARKI STO

L

ahden kylän tuhouduttua tulipalossa lähes koko-

varattavaksi kruunun käyttöön, siis julkisen rakennuk-

naan kesäkuun 19. päivänä 1877 ryhdyttiin kylän

sen paikaksi. Se on nykyisin pääosin puistona.

aluetta nopeasti kaavoittamaan .Tämän takana oli kaupunkihanke, joka jäi kuitenkin toistaiseksi toteutumatta.
Lahdesta tuli kauppala vuonna 1878.
Lääninarkkitehti Alfred Caween laati vuonna 1878

Torin pohjoispuolella, Maariankadun päätteenä oli
kirkko ja kirkkotori. Etelässä Maariankadun päätteeksi
oli suunniteltu hautausmaa. Pohjois-Rajakadun diagonaalisten osien sekä Kirkkokadun ja Nikolainkadun,

asemakaavan, johon sisältyi 22 korttelia. Se oli laajuu-

nykyisen Vapaudenkadun välisiin kolmioihin Caween

deltaan 43 hehtaaria. Kaava oli tyypi ll inen empireajan

piirsi pienet puistot.

suorakulmainen, lähes symmetrinen ruutusommitelma.

Caweenin kaava on toteutunut ja säilynyt katuver-

Sitä rajoittivat kaikilta neljältä ilmansuunnalta Rajakadut

kostoineen, puistoineen ja katunimistöineen suhteell i-

joista Etelä-Rajakatu on nyt nimeltään Harjukatu, Poh-

sen hyvin. Tilavaikutelma on katujen leveyksien ja ra-

jois-Rajakatu Päijänteenkatu ja osittain Lahdenkatu,

kennuskorkeuksien lisääntyessä muuttunut. Erilaiset

Länsi-Rajakatu Erkonkatu ja osittain Lahdenkatu sekä

pysäköinti-, kävelykatu- ja aukiosuunnitelmat ovat pai-

Itä-Rajakatu Vesijärvenkatu. Tämä alue on nykyisinkin

koin r ikkoneet ruuduston visuaalista ja funktionaalista

Lahden ydinkeskusta.

luonnetta.

Caweenin katuverkosto perustui hierarkiaan. Alek-

Mariankadun seremonia-akseli on maassamme ai-

sanderinkatu oli kauppalan pääkatu, jonka Caween

nutlaatuinen. Caweenin kaavassa hahmoteltu kirkon-

sijoitti suunnilleen keskiaikaisperäisen Turun ja Viipurin

paikka rakentui jo 1890, kun arkkitehti Albert Mellinin

välisen Ylisen Viipurintien paikalle. Sitä kohtisuoraan

suunnittelema puukirkko valmistui. Kadun toiseen pää-

hahmoteltiin Maariankatu. Molemmat olivat leveydel-

hän rakennettiin 1912 kaupungintalo arkkitehti Armas

tään 50 kyynärää eli noin 30 metriä. Rajakadut ja Kirk-

Lindgrenin suosituksen perusteella. Hän katsoi, että

kokatu olivat noin 24 metriä ja kaikki muut kadut 15

Mariankadun tyhjään häipyvä perspektiivi vaatisi "domi-

metriä leveitä. Korttelit oli jaettu tontteihin palokujin,

neeraavan tornin". Kaupungintalo ja Ristinkirkko, kum-

joista on jäljellä enää yksi, Hämeenkadulla Rajasen puu-

pikin omalla mäellään, sekä niiden väliin jäävä toriaukio

talon vieressä.

muodostavat hienon kaupunkitilallisen aiheen.Torin

Sommitelman keskellä oli kauppatori, joka sijoitettiin
Ylisen Viipurintien ja etelään johtaneen maantien risteykseen. Lahden tori edustaa tyypiltään kahden puolittain rakentamatta jätetyn korttelin välistä aukiota. Se

äärelle sijoitettu Hakkapeliitta-patsas on tälle akselille
liian massiivinen.
Lahden ensimmäinen asemakaava, Mariankadun seremonia-akseli, toriaukio ja torin ympäristön rakennukset

on kaavoitetun alueen kokoon nähden poikkeukselli-

ovat kaupunkikuvan yd in. Niiden ominaisluonteen säi-

sen suuri. Caweenin kaavassa aukion nimenä on Alek-

lyttäminen on keskustan kulttuurihistoriallisen ja raken -

sanderin tori. Torin länsipuolinen kortteli määrättiin

nustaiteellisen arvon kannalta ensiarvoisen tärkeää. •

K

Kl LAHTI
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Kirkkokatu 4

R

istinkirkko o n Lahden kaupunkikeskust an keskeinen asemakaavallinen, rakennustaiteell inen ja sym-

paikalle pystytettiin ensimmäinen kirkko. Se osoittautui
pieneksi jo 1920-luvulla, jolloin alkoi keskustelu uudesta
kirkosta.Vanha Keski-Lahden puukirkko purettiin 1977.

bolinen aihe.
Kirkon paikka on määritelty jo Alfred Caweenin

Akateemikko Alvar Aalto kutsuttiin suunnittelemaan

kauppaJaa varten vuonna 1878 laatimassa kaavassa, joka

uutta pääkirkkoa osittain Suomen tunnetuimpana al-kki -

oli Lahden ensimmäinen asemakaava.Vuonna 1890

tehtina, osittain siksi, että hän oli vuonna 1949 voittanut Lahden keskuskir kost a järjestetyn, järjestyksessä
toisen, arkkitehtikilpailun. Ensimmäiset luonnokset valmistu ivat 1970. Lahden kirkkosuunnitelmat olivat Aallon
t yöpöydällä hänen noustessaan sen äärestä viimeisen
kerran keväällä 197 6. Kirkko valmistui 1978.
Kir kkosuunnitelman ydin on viuhkanmuotoinen sali,
aihe, joka oli arkkitehdille läheinen 1950-luvulta lähtien.
Sommitelma kulminoituu alttarin yksinkertaisessa puuristissä, joka sekin on Aallon toimiston työ. Salin valkea
yleisväri ja eri suunnista lankeava luonnonvalo ovat ni in
ikään olennaisia aineettomuutta tavo ittelevassa arkkit ehtuurissa. Puistolla ja sen vanhoilla puilla on tärkeä
osa myös sisätilassa.
Aalto halusi rikkoa Mariankadun symmetrian sijoittamalla kirkontornin sivuun keskusakselista. Sen sijaan hän
sijoitti keskiakselille ristin muotoisen ikkunasommitelman, jonka 52 aukkoa kuvaavat kirkkovuoden viikkojen määrää. Julkisivumateriaaliksi valittiin tummaksi poltettu tiili, jota myös Eliel Saarinen käytti kaupungintalossa keskusakselin toisessa päässä. Viereinen yhteiskoulu
on niin ikään samaa materiaalia. Kirkkopiha ympäröitiin
tiilimuuri lla vanhaan suomalaiseen tapaan.
Kirkko on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti sekä kaupunkikuvan kannalta erittäin merkittävä.
Se on mainittu vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa
arvokkaana kohteena.

KAUPUNGINTALO

Harjukatu 31

K

olevaa paikkaa, jota ar kkitehti Armas Lindgren häneltä

Saarin en, jonka lo pulliset suunnitelmat valmistuivat

erinom ainen, koska kaupungintalosta tulisi Marian-

aupungintalon suunnittelusta järjestettiin kutsukilpailu vuonna 19 10. Kilpailun vo itti arkkitehti Eliel

pyydetyssä lausunn ossa pain avasti kann atti : sijainti o li

seuraavana vuonna. Kau pungintalo valm istui vuoden

kadun pääteaihe ja kaupunkimaiseman dominantti, ja

19 12 lo pussa.

sen torni näkyisi mäelt ä kaikkiin neljään ilmansuuntaan.

Taloon sijoitettiin muun muassa pormestari ja maist-

Kaupungintalo muodostaakin yhdessä kirkon ja niitä

raatti, raastuvanoikeus, kaupunginkanslia, valtuuston

yhdistävän Mariankadun seremon ia-akselin kanssa Lah-

istuntosali, tekn ill isten asiain konttori , pastorinkanslia,

den ruutukeskustan juhlavan ytimen.

kirjast o, poliisilaitos, palo kunta sekä palomiest en
asuntoja.
Alunperin kaupungintalo suunniteltiin rakenn etta-

Saari nen valitsi kaupungintalon julki sivumateriaaliksi
kauniin tummaksi po ltetun t iilen, joka tuotettiin Ruotsista. Mariankadulta katsottuna rakennu ssommit elman

vaksi julkiselle rakennukselle varat uil le tonteille nykyi-

kesku s o n po rrastettu torni, mutta H arj ukadun puo lella

sel le alatorille, mutta asiaa valm istellut valiokunta päätyi

arkkitehti on koro stanut valtuustosalia, jonka ikkunat

kuitenkin ehdottamaan Mariankadun puiston jatkeena

on massiivisesti reunustettu kuparikoristein. Ikkunoiden

10

alapuolella on koristeellinen syvä portaali, joka keski-

osan, joka toteutetti in Saarisen hengessä. Laajennus

aikaisvaikuttei sen halvin kautta välittää ulko- ja sisätilan

valmistui 1935. Rakennuksessa on tehty myös lukuisasti

toisiinsa.

muutostöitä toimintojen vaihtuessa.

Vuosisadan vaihteen arkkitehtuurikäsitykseen kuului
olennaisesti kokonaistaideteoksen ajatus, ja sisä- ja

Kaupungintalo on vuosien varrella vaurioitunut useita kertoja, ensimmäisen kerran jo vuoden 19 18 sodas-

ulkotilan tuli edustaa kiinteästi samaa muotokieltä. Saa-

sa. Joulukuussa 1939 rakennukseen osui palopommi, ja

rinen suunnitteli kaupungintalon interiöörit vastaamaan

torni ja ullakkokerros tuhoutuivat. Lahden kummi-

sen ulkoarkkitehtuuria. Sisätiloissa on käytetty jugendin

kaupunki Västerås osallistui suurella lahjoituksella talon

vahvoja värejä ja luonnonornamentteja. Suuri osa huo-

ko~auksiin.Vuonna 1981 kaupungintalo paloi pahoin, ja

nekaluista ja valaisimista on Saarisen piirtämiä.

tämän jälkeen rakennus korjattiin ja restauroitiin perus-

Saarinen osallistui myös kaupungintalon puiston
suunnitteluun, mutta pu isto toteutettiin kuitenkin pääasiassa kaupunginpuutarhuri Johan Laurilan suunnitelmien pohjalta.
Vuonna 1934 kaupunginarkkitehti Kaarlo Könönen
piirsi kaupungintalon eteläsivun sulkeneen laajennus-

teellisesti kaupungin teknisen viraston arkkitehdin Satu
Päivärinteen suunnitelmien mukaan.
Kaupungintalo sisustuksineen on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti erittäin arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä. Se on suojeltu asemakaavalla 1967. •

H

elsinkiläiset arkkitehdit Heikki ja Kaija Siren voitti-

avautuu panoraamamainen näköala kaupungille -tee-

vat vuonna 1952 Viipurin Musiikkiopiston Oma-

ma, jota arkkitehdit käyttivät myös vuosikymmentä
myöhemmin suunnittelemassaan Linzin konserttitalos-

kotisäätiön Lahden konserttitalosta järjestämän kutsukilpailun. Konserttitalo valmistui 1954.

sa Brucknerhausissa. Ulkoarkkitehtuuria leimaa kaksija-

Rakennuksen tilaohjelma oli kirjava ja tontti ahdas.
Taloon sijoitettiin konserttisalin lisäksi musiikkiopisto

koisuus: musiikkiopiston tilat sijoitettiin kymmenkerroksiseen torniosaan, ja matalassa kulmaosassa oli tavara-

harjoitussaleineen, ravintola, hotelli, keilahalli, musiikki-

talo, ravintola- ja lämpiötiloja sekä konserttisali. Sali

opiston johtajan asunto, tavaratalo sekä joitakin kaup-

näkyy ulkopuolelle veistosmaisena simpukanmuotona.

pahuoneistoja, "viimeksi mainitut meikäläisiä oloja ku-

Muutoin arkkitehtuuri on funktionalistisen pidättyväistä.

vaavasti ekonomisena edellytyksenä tämänlaatuiselle
taidelaitokselle", kuten Heikki Siren on todennut. Kon-

Seinäpintoja on jäsennetty lasitiilillä. Alunperäisarkkitehtuuriin li ittyivät myös tyylikkäät, harkiten sijoitetut
neonvalomainokset.

serttisal issa toimi myös elokuvateatteri. Arkkitehtien
taidot näkyvät ratkaisuissa, joilla tilaongelmat voitettiin:

Nykyään konserttitalo on Päijät-Hämeen konserva-

esimerkiksi konserttisalin seinää kannattava piiarista

torion käytössä. Siinä toimi 1967- 1990 myös kaupun-

toimii Hollolankadun puolella katutilaa rytmittävänä

ginkirjasto. Rakennuksessa on tehty joitakin sisäisiä

arkadikäytävänä.

muutoksia.
Konserttitalo on mainittu arvokkaana rakennuksena

Konserttisali on kapean viuhkan muotoinen. Se on
mitoitettu noin 600 hengelle. Lämpiöstä ja ravintolasta

vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa.•
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rimattilan Kutomo on perustettu vuonna 19 18
Orimattilaan, mistä se kolmen vuoden kuluttua

~

siirtyi Lahteen. Vuonna 1934 yritys rakennutti Aleksan-

Q.

terinkadun ja Lahdenkadun kulmaan kaksikerroksisen

:J

talon, jossa oli kaksi työhuonetta, konttori, näyttelyhalli,
varasto ja kaksi myymälää. Rakennuksen suunnitteli
lahtelainen arkkitehti Kaarlo Könönen.
Vuonna 1940 Könönen suunnitteli suuret laajennukset. Pihalle tehtiin talousrakennus, johon sijoitettiin
talonmiehen asunto sekä tehtaan kuivaamo ja värjäämö. Aleksanterinkadun varteen rakennettiin kuusikerroksinen asuntoja ja konttoritiloja käsittävä osa. Vanha
matala rakennusosa korot ettiin uuden kaltaiseksi vuonna 1946 jälleen Känäsen suunnitelmin. Siihen sijoitettiin kutomosaleja. Lahdenkadun puolelta rakennusta
jatkettiin vanhan julkisivun mukaisesti vuonna 1962, arkkiALEKSANTERINKATU 2 VUONNA I
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tehtina Könönen.Tällöin rakennus sai nykyisen hahmon-

sa. Könönen on sommitelmassaan toistanut yksinkertais-

2000, jolloin ui lakko otettiin asuinkäyttöön. Samassa

tettuna Aleksanterinkatu 4:n klassistisen jäsentelyn, jol-

yhteydessä piharakennus purettiin.

loin katumiljöö on luontevasti jatkuva ja tasapainoinen.

Orimattilan Kutomon talolla, erityisesti sen kulma-

Orimattilan Kutomo ajautui konkurssiin vuonna

tomilla on huomattava merkitys kaupunkikuvan kan-

1977. Arkkitehdit Erik Liljeblad ja Sulo Järvinen suun-

nalta. Se on ydinkeskustan katumuurin rajakohta, joka

nittelivat 1980 rakennukseen sisäisiä muutoksia, kun

leimaa pääkadun alkupäätä lännestä tultaessa. Raken-

Lahden työväenopisto sai käyttöönsä kutomosalit. Jul-

nus on myös arkkitehtonisesti ja teollisuushistoriallises-

kisivuun on tehty lukuisia muutoksia, viimeksi vuonna

t i arvokas. •

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

H

Aleksanterinkatu 4

elsinkiläinen arkkitehti Eino Forsman suunnitteli
Asunto-osakeyhtiö Lahden talon vuonna 1936.

Rakennus valmistui saman vuoden lopussa.Talo edustaa niukkaa myöhäistä klassismia, jota ilment ävät julkisivua jäsentävät matalalla kapiteelilla varustetut pi lasterit. Ikkunat ovat alunperin olleet keskeltä pystyjakoiset.
Talossa on alusta lähtien to iminut elokuvateatteri. Teatterin tiloja on muutettu huomattavasti.
Rakennus on tyylinsä harvalukuisia edustajia Lahdessa. Myös sen suhteel lisen hyvin säilyneet porrashuoneet hisseineen ovat arvokkaat. •

LIIKERAKENNUS

Aleksanterinkatu 8

S

tarckjohannin liiketalon suunnitteli helsinkiläinen
Martta Martikainen-Ypyän, RagnarYpyän ja Veikko

Malmion arkkitehtitoimisto vuonna 1949. Kauppahuone siirtyi Viipurista Lahteen sodan jälkeen. Talo valmistui 1950. Se luetaan yhdeksi suomalaisen modernismin
merkkiteoksista.
Talo rakennettiin pääkadun varteen, kauppatorin ja
alatorin puiston viereen. Sen ilmava vähäeleinen muotokieli sekä ulko- ja sisätilan vuorovaikutusta korostava
arkkitehtuuri ovat seurausta vaativasta, liikenteen ja
kaupankäynnin leimaamasta sijoituspaikasta. Starckjohann oli myös ede lläkävijä rautakaupan itsepalvelumyynnissä, ja liiketalon läpinäkyvyys oli tässä valtti.
Starckjohann o li Lahden ensimmäinen tavaratalo. Liikkeen Viipurin ajoilta peräisin o ll ut joulu ikkunatrad itio
oli myös osa lahtelaista katukuvaa.
Rakennuksen kantava suunnitteluidea ja lukuisat
hienostuneet yksityiskohdat hävisivät, kun arkkitehti
Veikko Malm io teki muutospiirustukset tilojen siirtyessä Postipankille 1978.Aineettomat lasijulkisivut sekä
sisäti loissa tyylille tyypilliset kaartuvat parvikaiteet ja
ylimmän kerroksen paneloinnit väistyivät pankkiarkkitehtuurin tieltä. Arvokas julkisivu rappaus, johon on
painettu Starckjohannin Merkuriuksen siipiä ja 1-palkkia
kuvaava liikemerkki, on ku itenkin säilynyt.
Liiketalon herkästi koristeltu t iil iju lkisivu suunniteltiin
osaksi alatorin puistoa, jonne Starckjohann lahjoitti
kaksi veistostakin.
Rakennus mainitaan vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa arvokkaana kohteena. •

STARCKJOHANNlN TALON ALKUPERÄINEN ULKOASU JA
SISUSTUSTA

13

YLEINEN KÄYMÄLÄ

L

Marolankatu

ahden kaupunginarkkitehti Arvi Lepikkö piirsi torikäymälän vuonna 1951. Rakennus valmistui seu-

raavana vuonna. Käymälää oli kaavailtu alatorin alle jo
1940-luvun alkupuolelta lähtien.
Käymälärakennus on taitavasti kätketty kadun ja puiston rajakohtaan. Maanpäällisinä rakenteina ovat ainoastaan portaikot ja aikakaudelle tyypillisistä liuskekivistä rakennetut pengerrykset, jotka linjaavat sulavasti
kauppatorin ja alatori n tasoeron. Liuskekivi tarjoaa kauniin taustan alatorin pu istokasvei lle ja muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden entisen Starckjohannin talon
tiilisen puistojulkisivun kanssa.Vanha torikäymälä on
tärkeä osa kauppatorin ja alatorin maisemaa. Sitä ei
tulisi peittää liiallisilla mainos- ja terassi- ym. rakenteilla.
Rakennus on vuodesta 1994 toiminut ravintolana,
mutta sen sisustuksessa on säilynyt hieman vanhaa
torikäymälää, nimittäin harmaa laattalattia ja pieni lippuluukku.
Torikäymälän alkuperäisarkkitehtuuria on syytä vaalia. •

Aleksanterinlwtu 11

ALATORI )A YLEINEN KÄYMÄLÄ VUONNA

H

1959

oliolan Säästöpankki rakennutti kookkaan liike-

talon torin varteen vuonna 194 3. Suunnitelmat

ovat tamperelaisen arkkitehdin Jaakko Tähtisen vuonna
1942 laatimat. Rakennus on seitsenkerroksinen. Sen
terrastirapattua julkisivua eläväittävät pienet sirot parvekkeet, jotka on sijoitettu Aleksanterinkadun ja Mariankadun kulmaan.Yiin kerros on taaksevedetty
Rakennuksessa on tehty lukuisia sisäisiä muutoksia.
Myös oviaukkojen paikkaa ja ilmettä on vaihdettu. Julkisivu on kuitenkin säilynyt hyvin. Rakennuksella on suuri
merkitys toriympäristön kannalta.

14

LI I K ERAKENNUS Aleksanterinkatu 10- Torikatu 1

K

ansallis-Osake-Pankki rakennutti it selleen toimitalon kauppatorin vierelle vuonna 191 3. Renessans-

sipalatsia mukailevan, Kurun vaaleanharmaasta gran iitista rakennetun liiketalon suunnitteli pankin luottoarkkitehti, helsinkiläinen Vilho Penttilä vuonna 19 1 1.
Pankin tilat sijoitettiin katukerrokseen , toisessa kerroksessa oli posti. Rakennuksessa oli li säksi joitakin li ikehuoneistoja sekä asuntoja.
Pankkitalo o li poikkeukse llisen mahtava syntyaikanaan. Sen massiivinen hahmo hallitsi ympäristöään vo imakkaasti, ja sen hieno ulkoveistoskoristelu o li harvinaislaatuinen. Kuvanveistäjä Into Saxelinin neljästä Aleksanterinkadun puoleisen sisäänkäynnin yläpuolelle
sijoitetusta veistoksesta on jäljellä enää kaksi, merenkulkua ja kauppaa kuvaavat. Muut kaksi kuvasivat t eollisuutta ja maanvi ljelystä. Julkisivujen koristeveistokset
teki kuvanveistäjä Gunnar Finne.
Pankkisali, vest ibyyli ja johtajien huoneet olivat lo isteliaasti sisustetut Penttilän suunnitelmien mukaan.
Sisäkoristelut olivat Finnen sekä maalarimestari Salomon Wuorion käsialaa. Vuonna 1964 pankki purki puolet Aleksanterinkadun puoleisesta rakennusmassasta,
jol loin julkisivun symmetria ja t asapaino järkkyivät. Ainutlaatuinen sisustus tuhoutui . Rakennuksen aukotuksia
on muutettu myös useaan otteeseen.
Pankkipalatsi on muutostenkin jälkeen kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja ympäristön kannalta
erittäin merkittävä.Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavas-

KANSALLIS-0SAKE- PANKIN ALEKSANTERINKADUN

sa se mainitaan arvokkaana kohteena.•

PUOLEINEN JUKISIVU ENNEN VUOTTA

1964

LII KERAK ENNUS Aleksanterinkatu 10-Rautatienkatu 24

..•
?

; .·
1

siin ja syvyyssuuntaisen volyym in heittäm ii n varjoih in.
Uudenkaupungin graniitist a rakennettuun taloon sijoitettiin uusi pankkisali sekä jon ki n verran muuta liike- ja
toim istotil aa sekä asuntoja. Rakennuksen katukerros
toimi suureksi osaksi valopihana.
Pankkisali on koko somm itelman keskus. Palve lutiskit
kiertävät monumentaalist a t ilaa, jonka keskellä on valoku ilu. Katto nousee ve istoksellisina portaina ylöspäin
antaen epäsuoraa päivänvaloa sali IIe. Takaseinällä on
kuvanveistäjä Lai la Pul lisen suurikokoi nen kuparireliefi
Korkoa koro lle vuode lta 1968.

K

ansal lis-Osake-Pankki laajensi t oim italoaan vuonna
1964 helsinkiläisen arkkitehdin Viljo Revellin laati-

mien piirustusten mukaan. Hän voitti lisärakennuksesta
vuonna 1961 järjestetyn kutsukilpailun.
Revel l suunnitteli Penttilän renessanssityyl isen palat-

Vuonna 1988 valopiha rakennett ii n umpeen. Pankkisali n ti lavaikute lmaa on nii n ikään häiritty muun muassa
tukkimaila valokui lu.
Huoli matta muutoksist a raken nus on edel leen kult tuurihistoriall isesti ja raken nu st aitee llisesti merkitt ävä.

sin rinnalle äärimmäisen pelkistetyn nauhajulkisivun,

Vuonna 1996 laad itussa yleiskaavassa t alo mainitaan

jonka teho perustuu tarkkaan harkittuih in mittasuhtei-

arvokkaana kohteena. •

15

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

Aleksanterinkatu 13- Mariankatu 21

F

agerholmin tal onaja Teräksen talona tunnettu

asuin- ja liikerakenn us valmistui 1928 helsin kil äisten

arkkitehti en Jussi ja Toivo Paatelan samana vuonna laatimien piirust ust en mukaan.
Samalla paikalla olleen, vuonna 1908 rakennetun kivit alon kantavia osia jätettiin uudisrakennuksen itäpäädyn sisään. T älle kohtaa Paatelat suunnittel ivat elokuvateatterin, joka yleisölle järjestetyn nimiki lpailun

suunnittelema kahvila Sinuhen sisäänkäynti vuon na

tuloksena nimettiin Kuva-Pirtiksi. Elokuvateatterin si -

1957 sekä talon t yylinmukaisen pieniruutuisen ikkuna-

sustus oli korkeataso in en.

jaon poistaminen vuo nna 1969. Ovien sijaintia o n vuo-

Talo ed ustaa 1920-l uvu n klassismia. Se on po ikke uksellisen korist eell inen tämän t yyl ivaih een rakennukseksi

sien kulues sa mu ut ettu niin ikään. Ensimmäinen katukahvila toteutettiin 1972 rakennusarkkitehti Martti Järvi -

Lahdessa. Räystään meanderinauha, seinätondot ja -relie-

sen piirustusten mukaan. Ikkunajako palautettiin

fit sekä kulmau sten ja toisen kerroksen ikkunoiden

vuoden 1997 rem o ntissa, ja tällä toimenpiteellä oli

akanthuslehdet vi ittaavat osittain ajan art deco -virta-

suuri merkitys talon rakennustaiteelliselle arvolle.

ukseen.
Rakennuksessa o n t ehty lukuisia mu utoksia, kuten
arkkitehti Olli Pöyryn marmorista, kuparista ja teakista

Rakennus on ku lttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kauppatorin ympäristön kannalta erittäin arvokas. Se suojeltiin vuonna 1983. •

Aleksanterinkatu 15

S

odanjälkeisen vaurastumisen ja uuden liikearkkitehtuurin ilmentymänä torin laidalle nousi

Aleksanterinkadun puoleisen julkisivun ikkunajaotus
sekä ikkunoiden koko ja muoto alaosan kupariaaltopel-

vuonna 1952 helsinkiläisen arkkitehdin Ole Gripen-

teineen muodostavat tarkkaan lasketun tehokkaan

bet·gin 1950-1951 suunnittelema Panki nportti.

rytmin. Myös alkuperäinen yksikerroksinen valopiha oli

Siihen sijoittui Helsingin Osakepankki, joka oli vuodesta

ilmeikäs; myymälöiden sisäänkäynnit ja näyteikkunat oli

19 19 toiminut samalla paikalla olleessa puutalossa.

laskost ettu vit r iinimäisiksi syvennyksiksi.

Pankinporttiin suunniteltiin Lahden ensimmäinen

Rakennusta on muut eltu vuosien kuluessa runsaasti.

valopiha. Porttiaukon jännemitta oli 12 metriä, mitä

Valopihan vitrii nit po istettii n it äsi ivestä 1969 ja länsi-

pidetti in aikanaan teknisenä harvinaisuutena. Raken-

siivestä 1973. Rakennusarkkit eht i Heikki Hollo piirsi

nukseen suunniteltiin tasaväliset kapeat ikkunat ja kevy-

1973 valopihaosalle toisen kerroksen. Vuonna 1980

et väliseinät, joten se oli sangen joustava muutoksille.

hän suunnitteli pääjulkisivun parvekkeisiin uudet kai-

Näin ennakoitiin keskustan muuttumista yksinomaan

teet

liikealueeksi, mikä oli tuolloin Lahden kaupunkisuunnittel ijoiden t avoitteena.

16

Rakennuksen alkuperäisarkkitehtuuri on vaalimisen
ar voista.

SEURAHUONE Aleksanterinkatu 14

H

elsinkiläinen arkkitehti Väinö Vähäkallio suunnitte li
Seurahuoneelle vuonna 193 1 pääkadun varrelle

uudisrakennuksen, johon ravintola ja hotelli muuttivat
Aholan talosta Harjukadun ja Rautatienkadun kulmasta
seuraavana vuonna.
Uusi hotelli oli komea klassistinen rakennus, jonka
katukerroksessa oli näyttävä sisäänkäynti katoksineen
sekä myymälöitä. Toinen kerros oli juhlakerros, jossa
sijaitsivat ravintolat. Arkkitehti oli detaljoin ut tämän

SEURAHUONE 1950-LUVULLA

kerroksen muista poikkeavaks i suurin ikkunoin. Kaksi
Rakennuksen ikkunoita on muutettu vuosien saatossa

ylintä kerrosta oli varattu majoitukseen.
Lahden Teollisuusseura osti Seurahuoneen ja teetti
vuonna 1949 arkkitehti Kaarlo Könösellä piirustukset
rakennuksen laajentamiseksi ja korottamiseksi . Pihan

useasti, viimeksi 198 1, jolloin rakennusarkkitehti Tapio
Blåtleld suunnitteli taloon kaksiruutuiset ikkunat.
Hotell in alkuperäisen julkisivun jaottelu ja rytmi hävisi-

puolelle rakennettiin kolmikerroksinen siipi .Talon fasadi

vät lopullisesti 1997, kun rakennusarkkitehti Arto Simo-

jäi suunnilleen ennalleen, mutta rakennusta korotettiin

nen piirsi alakerran ravintolasalin aukeavat lasiseinämät

yhdellä, aikaisemman suunnitelman mukaisella kerrok-

Seurahuone on ku lttuurihistoriallisesti arvokas. Entis-

sella sekä parvekekerroksella. Rakennustyöt valm istui-

tävät muutokset erityisesti katotasoa ylempien ikkunoi-

vat 1950.

den kohdalla sekä ovikatoksessa ovat suotavia. •

Aleksanterinkatu 16- Vesijärvenkatu 20

H

elsinkiläinen arkkitehti Erkki Huttunen suunnitteli

jossa katse pääsee esteettä etenemään ja jonka levolli-

Asunto-osakeyhtiö Kulmalan vuonna 1940 teh-

sissa suhteissa silmä lepää.

tailija Anders Enok Frigrenin toimeksiannosta. Rakennus valmistui 1942.
Talo on kuusikerroksinen ja tornin osalta kahdeksankerroksinen. Kaupunki myöntyi korkean tornin rakentamiseen sota-ajan vaikean asuntopulan vuoksi. Tornia

Vuonna 1986 rakennuksen sisäpiha muutettiin
katetuksi valopihaksi avaamalla siihen kaduilta käytävät
Tontin sisäosan rakennusoikeutta lisättiin. Suunnitelmat
laati rakennusarkkitehti Jorma Teerenmaa.
Rakennuksen olennaisia piirteitä, muodonannan

perusteltiin myös siten, että se yhdessä Aleksanterinka-

niukkuutta ja yksityiskohtien merkityksellistä luonnetta

dun toiselle puolelle kaavaillun tornin kanssa muodos-

kannattaa vaalia.

taisi kaupungin pääkadulle johdattavan porttiaiheen samalla
tavoin kuin kadun alkupäässä.
Liike-, toimisto- ja asuintilat
on julkisivuissa jäsennelty selvästi erottuviksi. Muutoin arkkitehtuuri on funktionalistisen
pidättyväistä ainoina korosteinaan kulmienpyöristykset. kaksi
pientä ranskalaista parveketta
ja erkkeri. Huttunen, yksi suomalaisen funktionalismin
merkkihahmoja, toteutti Kulmalassa suunnittelunsa ydinajatusta: arkkitehtuurin on pyrittävä vaikurtavaan sommitelmaan, jossa ei ole mitään
liikaa, joka on suoraa ja sileää,
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Aleksanterinkatu 29-Kauppakatu 3
tasanteella on suurikokoinen koivua ja tähteä kuvaava
sementtimosaiikkiteos. Erityistä huomiota arkkitehti
kiinnitti kaupunginjohtajien asuntoihin. Kajalan kaksikerroksinen huoneisto sisälsi yksityiset ja edustustilatToisen kerroksen vierashuoneeseen johtavat tammiset
kierreportaat Ojonen muotoili veistosmaisesti korkean
huonetilan korosteeksi.Vierashuoneessa on jalavalla
viilutettu yksilöllisesti suunniteltu komero- ja hyllyseinä.
Huoneessa on myös takka, jonka otsikossa on porrashuoneen tasanteelta tuttu koivua ja tähteä kuvaava
maalattu reliefi. Takan kuvioon on lisätty myös joki.
Huoneiston länsiseinä avautuu kokonaan ikkunaksi, josta on panoraamamainen näkymä yli kaupungin. Valitettavasti tämä harvinainen interiööri on jaettu kahdeksi
huoneistoksi. jotkut sisustusyksityiskohdat ovat myös

K

aupungin virkailijoille tarkoitetun asuintalon suun-

korjauksissa vuosien

nitteli lahtelainen arkkitehti Unto Ojonen vuonna

myötä tärvääntyneet.

1949. Rakennus valmistui seuraavana vuonna.Taloon

Ojosen suunnittele-

asettuivat asumaan muun muassa molemmat kaupun-

mat omintakeiset

ginjohtajat ja talo saikin kaupunginjohtaja Olavi Kajalan

saunasisustukset on

mukaan nimen Olavinlinna.

niin ikään purettu.

Rakennusta leimaa kadunkulman voimakas verti-

Rakennuksen alku-

kaaliaihe. Erilaisia ikkunamuotoja on käytetty hillitysti

peräisiä muoto-, ma-

eläväittämään julkisivua. Kauppakadun puolelle on

teriaali- ja värivalintoja

muotoiltu kaksi kevyttä erkkeriä, joiden välissä on pyö-

on syytä vaalia sekä

reämuotoiset parvekkeet. Räystäslinja on porrastettu.

sisä- että ulkotiloissa.

Sen värin Ojonen valitsi aina tarkasti; Olavinlinnassa

Vuonna 1996 laaditus-

alkuperäinen väri on hennon vaaleanvihreä.
Ojosen tapaan myös sisätilat suunniteltiin yksityiskohtiin ja mittasuhteisiin paneutuen. A-portaan ala-

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

A

sa yleiskaavassa rakennus mainitaan arvokkaana kohteena. •

Aleksanterinkatu 31-Saimaankatu 10

sunto-osakeyhtiö Naapurin on rakennuttanut
Lahden Teollisuusseura vuonna 1950. Arkkitehti

nus tehtiin naapuriksi hänen aikaisemmin piirtämilleen
Olavinlinnalie ja Veljeskodille. Asunto-osakeyhtiö oli

Unto Ojosen suunnitelmat ovat vuodelta 1949. Hän

tarkoitettu pääasiassa Teollisuusseuran jäsenille sekä

on myös antanut talolle sen kodikkaan nimen: raken-

seuran omistaman Seurahuoneen työntekijöille.
Rakennus rajaa kadunkulman pyöreällä nurkalla, jota
Saimaankadun toisella puolella täydentää Veljeskodin
sulava kulmaus. Olavinlinna, Naapuri ja Veljeskoti muodostavat yhtenäisen, urbaanin katumuurin, jonka jokainen osa on kuitenkin persoonallisesti sommiteltu
omaksi yksilökseen. Naapurin terrastirapattua julkisivua
koristavat pienten ranskalaisten parvekkeiden keveät
metallikaiteet
Asunnoissa on huolellisesti harkittuja sisustusyksityiskohtia, kuten kauniita takkoja. Kulmahuoneistojen olohuoneet avautuvat valoisalle sisäpihalle suurten ateljeemaisten ikkunoiden välityksellä.
Rakennuksen alkuperäispiirteitä ja -materiaaleja on
syytä vaalia.Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa rakennus mainitaan arvokkaana kohteena.•
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YHTEISKOULU 1900LUVUN ALUSSA

H

elsinkiläinen arkkitehtitoimisto NyströmPetrelius - Penttilä suunnitteli Lahden yhteiskou-

Kirkkokatu 2

lun ensimmäisen osan 1898. Suunnitelma on arkkitehti
Vilho Penttilän käsialaa. Rakennus valmistui 1899.
Yhteiskou lu on maamme ensimmäisiä uusgoottilaista tyyliä noudattavia koulurakennuksia. Penttilä on
saattanut saada kimmokkeen poikkeukselliselle tyylivalinnalleen Berli inin teollisuusnäyttelystä, jossa hän
vierai li 1896. Penttilä oli siellä erityisen innostunut tiilen
käytöstä rakentamisessa sekä eräistä uusgoottilaisista
näyttelyrakennuksista.Yhteiskoulua varten Lahden
kauppalaan perustettiin tiilitehdas, jossa lyötiin tiiliä
kesinä 1897 ja 1898. Rakennuksen tiiliornamentiikka
on rikasta. Se vuorottelee julkisivuissa vaaleiden
rappauskoristeiden ja Iuonnonkiven kanssa.
Koulu perustuu T:n muotoiselle käytäväratkaisu IIe,
jonka pohjana lienee ollut rakennushallituksen ja kouluhallituksen huoneohjelma. Sisustuksen yksityiskohtia,
kuten rautaisia porraskaiteita, puuleikattuja ovia, koristelaatioja ja pylväänpäitä on säilynyt t· unsaasti, mutta
sisätilojen värit ovat alkuperäisistä poikkeavat. Juhlasalin
jugenduuni on myös uusi ja tyyliltään vieras lisä. Se on
peräisin Arkkitehtitoimisto Lappalaisen vuonna 1994
suunnitteleman peruskorjauksen ajalta.
Koulurakennusta on korjattu aika ajoin muutenkin.
Jo 1907 vahtimestarin asunto muutettiin luokkahuoneiksi. 19 50-luvulla tehtiin useita remontteja sekä
toteutettiin ensimmäinen lisärakennus.
Vanha Museo, yhteiskoulun ensimmäinen rakennusvaihe . alkupet"äisine kiinteine sisustuksineen on erittäin
arvokas. Rakennuksella on vuodelta 1992 peräisin oleva
suojelukaava.
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SEURAKUNTATALO Kirkkokatu 5

P

noin kolmella metril lä, ja näin talon kummaltakin puo-

rilainen seurakunta tilasi sitä varten suunnitelmat helsinkiläiseltä Yrjö A. Waskiselta, monia vastaavia suunni-

takarautaportit
Rakennusta kannattaa vaalia sen kerroksellisuuden

telmia laatineelta arkkitehdilta. Piirustukset valmistu i-

huomioon ottaen, mutta esimerkiksi seurakuntasalin

itkään kypsytelty seurakuntatalohanke alkoi toteutua vuonna 1937, kun Lahden evankelis-lute-

vat 1939 ja itse seurakuntatalo seuraavana vuonna.
Seurakuntatalo tehtiin alunperin kaksikerroksiseksi .

len jouduttiin poistamaan Waskisen suunnittelemat

entistäviä muutoksia on syytä harkita. Kiinteät taideteokset ovat oleellinen ja merkittävä osa rakennusta.•

Se on klassistinen, symmetrinen, pelkistetty rakennus,
jonka ainoa koroste on leveä ja syvä portaali tammiovineen. Partaalin seinillä on kuvanveistäjä Aarre Aaltosen mustiin graniittitondoihin sijoitetut pronssirel iefit,
jotka kuvaavat kylväjää ja viljanleikkaajaa.Taite il ija Antti
Salmenlinna teki lisäksi seurakuntalaivaa ja enkeliä esittävät kattomaalaukset tuulikaappi in.Taideteokset hankittiin 1940-luvun alussa.
Helsinkiläinen arkkitehti Erkko Virkkunen laati suunnitelmat seurakuntatalon korottamiseksi kahdella kerroksella 1968- 1969. Lisätilaan sijoitettiin toimistoja.
Rakennusta levennettiin myös molemmilta sivuiltaan

Kirkkokatu 7

N

mannes. Rakennuksen vaatimatonta jugendia edustava

na 1905. Sen suunnittelijaa ei ole pystytty selvittämään, mutta julkisivun detaljointi ja lahtelainen raken-

muutoksia, mutta todennäköisesti huonejako on suh-

ykyisin Missio-kaupan tai Savion talona tunnettu,
Elias Simolinin rakennuttama talo valmistui vuon-

ulkoarkkitehtuuri on säilynyt hyvin. Sisälle on tehty
teellisen alkuperäinen. Sisällä on myös säilynyt kauniita

tamishistoria yleensä tuovat mieleen Matti Wuolteen,

detaljeja, kuten porraskaiteet helat, ovet ja ikkuna-

joka tuohon aikaan suunnitteli lukuisia rakennuksia

karmit sekä koristemaalausfragmentteja.
Talo on erittäin harvinainen esimerkki Lahden kaup-

Lahteen.
Alunperin talo ulottui Mariankadun kulmaan saakka,
mutta vuonna 1950 sen itäpäästä purettiin runsas koi-

palakauden rakennuksista. Sen sisä- ja ulkoarkkitehtuuria yksityiskohtineen kannattaa vaalia.

ASUIN- JA
LIIKERAKENNUS

Kirkkokatu 11

H

elsinkiläinen arkkitehti Arvo Muroma suunnitteli

kaksi vuotta aikaisemmin suunnittelemassaan talossa

osittain viisi- ja osittain kuusikerroksisen asuin- ja

Vapaudenkatu 1O:ssä.

liikerakennuksen Kirkkokatu 1 1:een vuonna 1939.Talo
valmistu i jo samana vuonna.

Tontti rakennettiin hyvin tiiviisti: tontin eteläsivulla oli
kaks ikerroksinen varastosiipi ja tontin keskellä kolm i-

Rakennus sijoittuu tyyliltään klassismin ja funktionalismin välimaastoon, ja sen yksityiskohdissa on myös

kerroksinen asuinsiipi. Jo talon rakennusvuonna rakennusmestari Veikko Toivola suunnitteli varastosiipeen

häivähdys koristeellista art decota. Julkisivun koros-

keilaradan. 1996 rakennusarkkitehti Tuula Rantala suun-

teena on nauhaikkunaerkkeri, jonka kohdalta rakennus

nitteli eteläiseen siipeen asuntoja.

on kuusi kerroksinen. Arkkitehti on käyttänyt hyvin sa-

Rakennus on tyylinsä ja aikakautensa harvinainen

mankaltaista julkisivujaottelua ja nauhaikkunaerkkeriä

edustaja Lahdessa, ja sellaisena sitä kannattaa vaalia. •

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

H

Rauhankatu 18- Vapaudenkatu 2- Fellmaninkatu 1

elsinkiläinen arkkitehti Gösta Juslen suunnitteli
kookkaan asuin- ja liiketalon Alatorin ku lmaan

vuonna 1939.Talo valmistui samana vuonna.
Rakennus on nelikerroksinen. Rauhankadun puoleisessa päädyssä on korkea torniosa.Tornin korosteena
on pyöreästi muotoillut parvekkeet Rakennus on terrastirapattu, ja katutason julkisivuissa on käytetty myös
kaun iita tummia klinkkereitä. Parvekkeet on ko~attu
vanhan mallin mukaan vuonna 2000.
Lahtelainen arkkitehti Unto Ojonen suunnitteli kuusikerroksisen lisärakennuksen Fellmanninkadun puolelle
vuonna 1957. Hän noudatti alkuperäistä arkkitehtuuria,

VAPAUDENKATU 2 VUONNA

1975

mutta yksinkertaist i esimerkiksi parvekkeiden muotoilua. Laajennus valmistui 1959.
Alatorin kulma on kaupunkikuvallisesti Lahden mer-

sikymmentä nuoremman rakennuksen kanssa. Kulmarakennuksen arkkitehtuuria hiottuine yksityiskohtineen

kittävimpiä paikkoja. Juslenin funktionalistinen palapeli

on syytä vaalia.Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa se

muodostaa mielenkiintoisen parin Starckjohannin vuo-

mainitaan arvokkaana kohteena.•

KESKI-LAHTI
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Vapaudenkatu 4- Rauhankatu 1 7

T

ontilla on kaksi rakennusta, Puu-Koti Ia ja Kivi-Kotila.
Puu-Kotila Rauhankatu 17:ssä on rakennettu

vuonna 1903. Suunnittelija on tuntematon.
Rakennus edustaa vuosisadan alun tyypillistä vaati-

Vapaudenkatu 8

A

rkkitehd it Valter Jung ja Emil Fabritius suunn ittelivat
Hollolan Säästöpankin talon vuonna 1907. Nel i-

kerroksinen rakennus valmistui 1909.Tämän talon
suunnittelun yhteydessä alkoi arkkitehti Uno A lancon

matonta puurakennusta Lahdessa. Sen ikkunoita on

ura Lahdessa. Hän perusti hieman myöhemmin arkki-

todennäköisesti muutettu yksinkertaisemmiksi, muuten

tehtitoimiston, joka oli kaupungin ensimmäinen. Alaneo

alkupet-äinen ulkonäkö on säilynyt verraten hyvin Rau-

on ollut hahmottelemassa ainakin rakennuksen leijona-

hankadun puoleisia kauniita peiliovia myöten.Vuonna

veistoksia.

1938 Rakennustoimisto Vilho Rekola suunnitteli muu-

Julkisivun keskellä oli komea leijonaportaali, joka jat-

toksia kellarikerroksen kattilahuoneeseen, jolloin ra-

kui risaliittina ja wieniläisjugendin henkisenä torniai-

kennuksen etelänpuoleinen sokkeli muutettiin luon-

heena. Fasadin symmetria rikkoutui vuonna 1924, kun

nonkivestä betoniseksi. Samalla pihan puolella sijainnut-

rakennusmestari Albert Koivisto laati piirustukset pie-

ta suurehkoa kuistia pienennettiin huomattavasti.

neen laajennukseen talon itäpuolelle. Neljä vuotta

Puu-Koti Ia edustaa Hämeenkatu 17:ssä sijaitsevan

myöhemmin pankki muutti Vapaudenkadun ja Marian-

Rajasen talon ohella ainoana Lahden kauppala-aikaista

kadun kulmaan rakennettuun laajennusosaan, jonka

puUI·akentamista.

piirsi arkkitehti Väinö Vähäkallio. Uusklassinen laajennus

Tamperelainen ad<kitehti Wivi Lönn suunnitteli Asun-

po ikkesi alkuperäisestä jugendtyylistä, mutta vanha ra-

to-osakeyhtiö Kotilan talon ulkorakennuksineen vuon-

kennus säilytti kuitenkin fasadinsa, ja uuden rakennuk-

na 19 10. Erillinen liiteri ja makkilaitos valmistuivat ton-

sen räystäskorkeus oli sen kanssa sama.Vuonna 1939

tin itälaitaan samana vuonna ja asuinrakennus seut·aa-

arkkitehti Veikko Leisten suunnitteli rakennukselle uu-

vana vuonna. Ulkohuone on myöhemmin purettu.
Rakennus edustaa rauhallista jälkijugendia, jossa on

den asun. Hän poisti alkuperäisestä talosta jugendpiirteet lukuun ottamatta leijonaportaalia, lisäsi koko

jo vahvoja vi itteitä klassismista.Talon koristeaiheet ovat

rakennukseen yhden kerroksen ja kulmaosaan kolme

erityisesti julkisivussa niukkoja. Fasadin muotoilu perus-

kerrosta. Leistenin suunnitelmaa ei toteutettu tuolloin,

tuu voimakkaaseen kulmatorniin, kahteen erkkeriin ja

mutta vuonna 1954 rakennusta korotettiin sen pohjalta

räystäslinjan jäsennöintiin.Talon alkuperäinen väri oli

arkkitehti Kaarlo Könösen piirustusten mukaan.

keltainen. Lönnin suunnitelma oli aikanaan hyvin edis-

Jugendfasadista jäi jäljelle ainoastaan portaali ja kivijalka,

tyksellinen: talon pihanpuoleisille ulkoseinille tehtiin

jotka ovat arvokkaita toriympäristön kannalta. Koko

pienet puuhissit joilla halot nostettiin asuntoihin. Huo-

taloa korotettiin kahdella ja kulmaosaa kolmella kerrok-

neistoihin rakennettiin myös kylpyhuoneet

sella. Mariankadun molemmin puol in olevat rakennuk-

Rakennus on merkittävä yhtenä tyylinsä harvalukuisista edustajista Lahdessa sekä poikkeuksellisen korkeatasoisen arkkitehtuurinsa ansiosta. Se on arvokas

set muodostavat näin porttiaiheen kirkonmäelle. Rakennus on osa kaupungin keske istä toriympäristöä.
Pankki myi alkuperäisen huoneistonsa vuonna 1928

myös ensimmäisen omaa arkkitehtitoimistoa johta-

Lahden NNKY:IIe, jonka käytössä se on edelleen. Enti-

neen suomalaisen naisarkkitehdin työnäytteenä.Talon

nen pankkisali on säilynyt erittäin hyvin. Se on korjattu

alkuperäistä ulko- ja sisäarkkitehtuuria tulee huolellisesti

entistäen vuonna 2000. Jugendinteriööri on paikallisesti

vaalia.

harvinaisen merkittävä.

Rakennukset on mainittu vuonna 1996 laaditussa
yleiskaavassa arvokkaina kohteina.
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Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa rakennus on
mainittu arvokkaana kohteena. •

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS Vapaudenkatu 10-Mariankatu 23

H

elsinkiläinen arkkitehti Arvo Muroma suunnitteli

torin kulman asuin- ja liiketalon sekä sen piha-

rakennuksen vuonna 1937. Rakennukset valmistuivat
seuraavana vuonna.
Talo on Vapaudenkadun puolelta viisi- ja Mariankadun puolelta kuusikerroksinen.Torniosa on seitsenkerroksinen. Piharakennus on kaksikerroksinen . Sen
ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin autovajoja ja toiseen kerrokseen ampumarata.
Rakennus edustaa klassismin ja funktionalismin taitekohtaa. Siinä on käytetty klassistisia koristeaiheita, kuten Mariankadun puoleiset seinäreliefit ja ovidekoraatiot, mutta massoittelu ja tornin ikkunavyöhykkeet
viittaavat jo funktionalismiin .
Torni ja sen vastinpari Mariankadun toisella puolella
merkitsevät kirkonmäen porttimaisesti. Rakennus on
arvokas osana kauppatorin ympäristöä. •

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS Torikatu 3- Vapaudenkatu 9-Rautatienkatu 26

T

oritalo Oy:n ensimmäinen vaihe suunniteltiin ja
rakennettiin vuonna 1923. Hanketta oli ajamassa

muun muassa Lahden pormestari Otto Lyytikäinen,
joka tilasi talon piirustukset professori Eliel Saariselta.

heikentää sen rakennustaiteellista arvoa. Kiinteistöä
korjattiin 1990-luvun lopussa, mutta ikkunoita ei vaihdettu.
Rakennus on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteel-

Suunnitelmat laadittiin Saarisen toimistossa, mutta niis-

lisesti sekä kauppatorin ympäristön kannalta erittäin

tä lienee ainakin loppuvaiheessa ollut vastuussa toimis-

merkittäväVuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa se

tossa työskennellyt arkkitehti Frans Nyberg, koska Saa-

mainitaan arvokkaana kohteena. •

rinen oli tuohon aikaan kiinni kansainvälisissä tehtävissään ja muutti helmikuussa 1923 Yhdysvaltoihin.
Rakennus sijoitettiin kauppatorin ja Rautatienkadun
väliin niin, että kummaltakin kadulta ol i sisäänkäynnit
Päädyissä oli kolmikerroksiset rakennusosat ja niiden
välissä oli yksikerroksinen kauppahalli.
Vuonna 1928 Tampereen Osake-Pankki rakensi halliosan ympärille torin varteen suuren asuin- ja liiketalon. Suunnitelmat laati tamperelainen rakennusmestari
Heikki Tiitola vuonna 1927. Rakennuksesta tehtiin nelikerroksinen. Kauppahalli ja sen päädyt jäivät sinällään
uuden osan sisään. julkisivut muutettiin uuden suunnitelman mukaisiksi.
Rakennuksen valmistuessa sen laajennusosan pi irustuksia laadittiin jo Tiitolan toimistossa. Pi irustukset ovat
signeeraamattomat.Toritalon Vapaudenkadun ja Rautatienkadun puoleinen osa valmistui vuoden 1928 lopussa. Uudesta asuin- ja liiketalosta tuli yhtenäinen nelikerroksinen, torin kulmalta viisikerroksinen, tyyliltään klassistinen sommitelma.
Rakennus tunnetaan Suomen Pankin talona. Pankki
omisti sen 1941- 1996.
1960-luvulla pieniruutuiset ikkunat vaihdettiin talon
tyyliin sopimattomiksi yksiruutuisiksi ikkunoiksi, mikä

H

elsinkiläinen arkkitehti Yrjö Sadeniemi piirsi vuonna 19 12 Asunto-osakeyhtiö Perhetalon nelikenroksi-

ulkorakennus Itä- H ämeen Maanviljelysseuran rakennustoimiston piirustusten mukaan. 1973 seurakun-

sen asuinrakennuksen Hämeenkadun ja Lahdenkadun,

tien rakennusmestari Eelis Artel l suunnitteli siihen

nykyisen Erkonkadun kulmaan. Rakennus valmistui 1913.

uudet ovet.

Sadeniemi suunnitteli rakennuksen niin, että sitä olisi

Nykyisin Pappilana tunnettuun seurakuntien toi-

helppo jatkaa molempien katujen suuntaan, mutta aja-

mistorakennukseen tehtiin peruskorjaus vuonna

tusta ei toteutettu.
Rakennuksessa oli kolme varsinaista asuinkerrosta,

1984. Kiinteistöpäällikkö Seppo Souto suunnitteli
silloin muun muassa entistäviä muutoksia talon jul-

joissa jokaisessa oli suuri yhden perheen asunto. Pohja-

kisivuun. Sisäisiä muutoksia on tehty, mutta talon

kerroksessa oli kaksi pientä asuntoa, puukellari ja pesu-

alkuperäinen huonejako on vielä hyvin hahmotetta-

tupa. Vuonna 19 13 Sadeniemi suunnitteli julkisivun kes-

vissa.

kelle toiseen kerrokseen Lahdenkadun puolelle näyttä-

Toimistotalon sisä- ja ulkoarkkitehtuurin jugend-

vän parvekkeen.
Vuonna 1924 Lahden seurakunta osti rakennuk-

piirteitä sekä piharakennusta on syytä vaalia. Vuonna

sen seurakuntataloksi. 1929 talon pihalle tehtiin

arvokkaana kohteena. •

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

M

1996 laaditussa yleiskaavassa rakennus mainitaan

Hämeenkatu 5- Rauhankatu 8

atti Wuolle suunnitteli vuonna 1907 asuin- ja
liikerakennuksen Hämeenkadun ja Rauhankadun

kulmaan. Se tunnettiin ensin Mattilan talona rakennut-

Wuol le piirsi varsin koristeellisen kolmikerroksisen
jugendrakennuksen, jossa on runsaasti erilaisia ikkunoita, frontoneja, erkkereitä sekä siro torni kadunkulman

tajansa mukaan, sitten Etelä-Suomen Sanomien talona.

korosteena. Rakennuksen julkisivut ovat säilyneet erit-

Rakennus valmistui 1908.

täin hyvin. Sisältä se on muutettu täysin porrashuonetta lukuun ottamatta.

ETELÄ-SUOMEN SANOMIEN TALO 1900-LUVUN ALKUPUOLELLA

Etelä-Suomen Sanomien haltuun talo t uli vuonna
1919. Lehden toimitus ja latomo muuttivat pois vuonna 1972, mutta rakennus säilyi lehden konttorin hallussa vuoteen 1998.
Rakennus on Lahden vanhin säilynyt jugendtalo ja
tyylinsä harvoja edustajia kaupungissa. Sen alkuperäistä
arkkitehtuuria on syytä vaalia. Vuonna 1996 laaditussa
yleiskaavassa rakennus mainitaan arvokkaana kohteena.•

Rauhankatu 9Hämeenkatu 8

M

ilenin ja myöhemmin Tuomisen talona tunnetun

tontin itä- ja pohjoislaitaan kookkaan L:n muotoisen

kolmiken·oksisen rakennuksen suunnitteli viipu-

ulkorakennuksen. Sen eteläpäätyyn insinööri Väinö

rilainen ar·kkitehti Paavo Uotila vuonna 191 0. Rakennus

Louhia piirsi 1934 pienen teollisuusrakennuksen

valmistui 191 1.

Uudelle Paita- ja Esiliinatehtaalle. Vuoden 191 0 ulkora-

Talossa on Uotilalle tyypillisiä jugendpiirteitä, joita
on myös runsaasti hänen samoihin aikoihin Viipuriin
suunnittelemissaan asuin- ja liiketaloissa: vertikaalisuus,

kennuksesta on vielä itäinen siipi jäljellä, samoin Louhion suunnitteleman tehdasrakennuksen pohjoinen osa.
Rakennuksissa ei ole tehty suuria korjauksia. Ne

persoonallisesti muotoillut frontonit, kivimosaiikkikoris-

ovat harvinainen esimerkki sekä ulko- että sisätilailtaan

teet ovi- ja ikkuna-aukkojen ympärillä sekä erilaiset

yksityiskohtia myöten lähes alkuperäisessä asussaan

tornit, joihin arkkitehti sommitteli mitä moninaisimpia

säilyneestä kokonaisuudesta.Vuonna 1979 laaditussa

pääteaiheita.
Vuonna 19 10 lahtelainen rakennusmestari Antti
Wilho Lundström (myöhemmin Lounas) suunnitteli

ASUIN-, LIIKE- JA TEHDASRAKENNUS

H

kaavassa on suojeltu paitsi päärakennuksen julkisivut ja
vesikatto, myös sen porrashuoneet Ulkorakennus on
niin ikään vaalimisen arvoinen.

Hämeenkatu 21

els inkiläinen arkkitehti Arvo Muroma suunnittel i
suuren kaupunkitalon Hämeenkadun varteen

vuonna 1938. Rakennus valm istui samana vuonna.
Rakennus on H:n muotoinen. Sen asuin- ja liikeosa
on nelikerroksinen ja tehdasosa ko lmikerroksinen. Ni itä yhdistää nelikerroksinen siipi. Tehdas rakennettiin
Saarion Virvoke Oy:lle, joka valmisti kaljaa ja virvoitusjuomia. Nykyisin tehdas on verstas- ja asuinkäytössä.
Sen pohjakerroksessa on Lahden Mieskuoron harjoitussali.
Korkeat ikkunat ja jotkut koristemuodot viittaavat
vielä klassismiin, muuten rakennuksessa voi jo nähdä
uuden funktionalistisen otteen valtaavan alaa, ensimmäisiä kertoja Lahdessa. Nämä tyylipiirteet ovat vaalimisen arvoisia. •

KESKI-LAHTI
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Hämeenkatu 34

A

sunto-osakeyhtiö Salpauksen viisikerroksisen
talon suunnitteli vuonna 1945 arkkitehti Helge

Hedman helsinkiläisestä Arvo

0. Aal lon ja Niilo Kokon

arkkitehtitoi mistosta. Rakennus valmistui seuraavana
vuonna.
Rakennus rajaa korttelia Hämeenkadun ja Saimaankadun puolelta. Yhdessä Unto O josen suunnittelemien
Aleksanterinkatu 29:n ja 31 :n kanssa se muodostaa
komean yhtenäisen rakennusmuurin, jonka sisäll e jää
suojaisa korttelipiha.Talo on ajan tapaan verhottu
terrastirappauksella, ja sen muuten niukkoja julkisivuja
on eläväitetty jälkifunktionalismin romantti si lla yksityiskohdilla, kuten pien illä kaari -ikkunoilla ja keveästi
taivutetuilla kädensijoilla. Ote on selvästi pidättyvämpi
kui n Ojosella.

Talon kellarikerroksessa toimi yleinen sauna, joka
muutettiin toimistokäyttöön vu onna 1972.
Rakennus on arvokas osana massiivista korttelimuuria sekä aikakautensa edustajana. •

Vuorikatu 13

L

ahden kansakoulun, nykyisen Vuorikadun koulun

vuonna 190 1 laatimassaan asemakaavassa koulun

piirsi hämeenlinnalainen arkkitehti Henrik Helin

eteen laajan puiston, ja koulurakennus sijoittuu näin

vuonna 1900. Koulu valmistui 1902. Se oli Lahden

edustavalle paikalle laakean mäen laelle puiston päät-

kauppalan ensimmäinen kansakoulu.

teeksi .

Heli n suunnitteli uusrenessanssityylisen kouluraken-

Vuoden 1909 laajennuksen suunnitteli lahtelainen

nuksen, joka oli valmistuessaan sangen kookas. Tarkoi-

arkkitehti Uno Alanco. Hän piirsi eleettämän kaksi-

tus o li kin, että käyttämättömiin tiloihin sijoitettaisiin

ken-aksisen siipirakennuksen koulun pohjoispuolelle.

kaupungin virastoja. Koulu osoittautui kuitenkin ahtaak-

Koulun laajennusta valmistellut toimikunta piti tärkeä-

si hyvin pian, ja sitä laajennettiin jo vuonna 1909. Koulu

nä, että vanhan koulurakennuksen fasadia ei

1-akennettiin kaupungin omistaman tiilitehtaan raaka-

muutettaisi.

aineista.

Vuosina 1982 - 1983 koulu korjattiin entistäen ja

1800-luvun lopussa kouluhallitus alkoi kiinnittää
huomiota koulujen hygieenisiin ja esteettisiin ominaisuuksiin. Helinin kouluarkkitehtuuri noudattelee uusia
suunnitteluperiaatteita. Ikkunat ovat kookkaat valonsaannin turvaamiseksi . Insinööri W.

0. Lille suunnitteli

tyylinmukaisia piirteitä varjellen. Portaikoissa ja eteisessä on säilynyt seinä- ja kattomaalauksia.
Rakennuksella on suuri kulttuurihistoriallinen, raken nustaiteellinen ja kaupunkikuvallinen arvo. Se sai
suojelukaavan 1980.

LAHDEN KANSAKOULU
NOIN VUONNA 1912

ASUINRAKENNUS Vuorikatu 2 7

M

illerin talona tunnetun rakennuksen suunnitteli
helsinkiläinen arkkitehti Runar Eklund vuonna

Millerin talo edustaa klassismia. Sen Vuorikadun puoleista julkisivua leimaa suurikokoinen graniittiportaali,
jossa on piirteitä myös uusbarokista.

1925.Talo valmistui seuraavana vuonna.
Talon rakennuttaja oli Lahden piirieläinlääkäri Karl

Rakennus oli Millerin kuoleman jälkeen vuodesta

Mil ler; joka asui ja piti vastaanottoaan rakennuksessa.

1935 lähtien ensin hänen leskensä ja sitten joidenkin

Asuintalon itäpuolella oli ulkorakennus, jossa sijaitsi

lyhytaikaisten omistajien hallussa, kunnes kaupunki osti

muun muassa talonmiehen asunto, leikkaussali, talli ja

sen 1963.Vuodesta 1978 siinä on toiminut kaupungin-

autovajat. Rakennusten välissä oli komealla portilla va-

museon toimisto.

rustettu kiviaita. Ulkorakennus ja aita on purettu 1960tai 1970-luvulla. •

LUTHER-KIRKKO Vuorikatu

H

Talon tyylinmukaisia piirteitä on syytä vaalia. 1996 laaditussa yleiskaavassa se mainitaan arvokkaana kohteena.

37

elsinkiläinen arkkitehti Leevi Aarnio suunnitteli
Lahden luterilaisen evankeliumiyhdistyksen ru-

koushuoneen vuonna 1936, ja rakennus valmistui seuraavana vuonna.Talo on nelikerroksinen, mutta pihan
puolella oleva kirkkosali on kahden kerroksen korkuinen. Kirkon ankaran yksinkertaisessa muurimaisessa
julkisivussa korostuvat kookas ja syvä portaali kauniisti
veistettyine tammiovineen sekä ikkunapuitteiden omintakeinen jako.
Helsinkiläinen arkkitehtitoimisto Salminen ja Varala
suunn itteli vuonna 1987 peruskorjauksen, jossa tehtiin
sisäisiä muutoksia muun muassa alttarilla. Kirkkosalissa
on kuitenkin säilynyt 1930-luvun harras tunnelma sekä
runsaasti kauniita yksityiskohtia, kuten klassistiset pylväät
Rakennuksen alkuperäistä 1930-luvun ilmettä on
syytä vaalia.•
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Hollolankatu 12

R

akennuksen on suunnitellut vuonna 1922 lahtelainen rakennusmestari August Nieminen myö-

häisjugendin henkeen. Alunperin talon pohjakerroksessa sijaitsi peltiseppä Antti Vaahdon verstas,
ja toisessa kerroksessa oli hänen perheensä asuintilat
Verstaan ja asunnon välillä kulki pieni hissi, joka on
säilynyt.
Vuonna 1946 arkkitehti Kaarlo Könönen teki rakennukseen muutoksia lastenseimeä varten.Tuolloin lisättiin muun muassa kuisti eteläseinustalle. Seimi toimi
rakennuksessa 1940- 1980. Sen jälkeen rakennus on
ollut päihdeongelmaisten käytössä.
Rakennus on keskustassa harvinainen sekä tyylinsä
edustajana että historiansa vuoksi. Se on suojeltu
asemakaavalla vuonna 1988.

ORTODOKSINEN KIRKKO

L

Harjukatu 5

ahden Pyhän Kolminaisuuden kirkon on suunnitel-

Ia kirkko korjattiin perusteellisesti. Kirkon ulkomaalaus

lut helsinkiläinen arkkitehti Toivo Paatela vuonna

uusittiin 1996, jolloin se sai takaisin vaalean kalkkipintansa.

1953. Paatelan käsialaa ovat monet muutkin 1950-

Kirkkoon on sijoitettu mon ia esineitä menetetyn

luvun ortodoksikirkot ja -rukoushuoneet, jotka muo-

Karjalan kirkoista. !koneita on muun muassa Viipurista,

dostavat kiinnostavan jatkumon 1920-luvun klassismille

Sortavalasta, Salmista ja Soanlahdelta, metalliset kirkko-

Suomessa. Kirkko valmistu i 1955.

liput ja kattokruunut ovat vanhasta Valamosta.

Seurakunnan toivomuksen mukaisesti arkkitehti piti

Kirkkorakennus on kulttuurihistoriallisesti ja raken-

suunnitelmansa esikuvana Viipurin Eliaan kirkkoa. Alun-

nustaiteellisesti arvokas. Se on myös Harjukadun päät-

perin tontille sijoitettiin varsinainen kirkkorakennus sekä

teenä kaupunkikuvallisesti merkittävä. Rakennus sai

pappila.Vuonna 1978 rakennettiin seurakuntasali. Sama!-

suojelukaavan 1988. •

HARJUKADUN LÄNSIOSAN PIENTALOALUE

V

iipurilainen arkkitehti Otto-I ivari Meurman kaavoitti Lahden läntiset osat vuonna 193 1. Kaupun-

ginarkkitehti Kaarlo Könönen laati 1936 Harjukadun
länsipäähän asemakaavamuutoksen, ja pientaloalue on
muotoutunut sen pohjalta. Suurin osa taloista on
rakennettu 1937 ja 1938. Monet kadun taloista ovat
lahtelaisen rakennusmestarin Pauli Leiskal li on käsialaa.
Rakennukset sijaitsevat kiinni katul injassa. Talousrakennukset ja puutarhat ovat talojen takana. Asuinrakennukset ovat kaksikerroksisia ja satulakattoisia, detaljoinniltaan toisistaan erotluvia pääasiassa kahden perheen taloja.Yhtenäisestä rakennuskannasta poikkeaa
vuonna 1951 valmistunut helluntaiseurakunnan rukoushuone, joka 1970-luvulla muutettiin kaupungin

Alueen yhtenäisyys sekä mittakaavassa että riittäväs-

nuorisotaloksi, sekä Harjukatu 2:n talo, joka on vanhaa,

sä määrin myös detalj itasol la on olennainen suojeluta-

tulipalossa 1985 tuhoutunutta asu intaloa mukaileva

voite , johon ei ole täysin päästy huolimatta vuonna

uud israkennus. Sen on suunnitellut 1988 rakennusark-

1988 voimaan tulleesta suoje lukaavasta ja 1986 laadi-

kitehti Veikko Gröhn.

tusta rakentamisohjeistosta.•

PUHELINYHDISTYKSEN TALO Harjukatu 28-Rauhankatu 1

L

ahden Keskinäisen Puhelinyhdistyksen toimitalon
suunnitteli vuonna 1919 helsinkiläinen arkkitehti

Väinö Vähäkallio.Talo valmistui 1920. Puhelinyhdistys
oli toiminut samalla paikalla jo perustam isestaan, vuodesta 1906 saakka.
Talo on Kansallis-Osake-Pankin graniittilinnan ohella

Vuonna 1947 arkkitehti Kaarlo Könönen suunnitteli
rakennukseen yhden kerroksen korotuksen ja muutti
kattomuodon tavalliseksi aumakatoksi.
Puhe linyhdistyksen talo on harvinainen esimerkki
rakennuksesta, joka on palvellut saman yhtiön toimitilana yhtäjaksoisesti rakentam isestaan saakka. Se on lii-

varhaisimpia näytteitä lahtelaisesta yritysarkkitehtuuris-

kennehistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä

ta. Alunperin se oli kaksikerroksinen, jyrkän kaksiosai-

ja mainitaan myös vuonna 1996 laaditussa yleiskaavas-

sen aumakaton eli säterikaton peittämä rakennus.

sa arvokkaana kohteena. •
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ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

Harjukatu 32- Mariankatu 2

L

ahtelainen arkkitehti Unto Ojonen suunnitteli Har-

sesti ympäristöään . Arkkitehti on säilyttänyt ympäristön

jukadun ja Mariankadun kulmassa olevan viisiker-

vanhan materiaalin, tiilen, mutta vaihtanut sen punai -

roksisen asuin- ja liiketalon vuonna 1954. Rakennus

sesta keltaiseen osoittaakseen uuden rakennuskerros-

valmistui 1955.

tuman rajan. Harjukadun ja Mariankadun kulmaus on

Paikka oli vaativa, liittyihän rakennus suoraan kaupungintalon miljööseen, puistoon, vuosisadan alun rakennuskantaan sekä toisaalla jyrkästi laskeviin katuihin.

muotoiltu portaittaiseksi ja umpinaiseksi kaupungintalon korostamiseksi.
Vuonna 1996 talossa toteutettiin julkisivumuutos,

Samalla sen tehtävänä oli tukea kaupungintal oa Mari-

jossa vaihdettiin julkisivupel litysten profiilia ja väriä.

ankadun monumentaaliakselin päätteenä. Ojonen rat-

Muutos ei ole eduksi rakennuksen arkkitehtuurille. Ra-

kaisi vaikean tehtävän o ivallisesti : sekä massoittelultaan

kennus on merkittävä rakennustaiteellisesti ja osana

että materiaaleiltaan rakennus täydentää korkeatasoi-

kaupungintalon ympäristöä.•

KOULURAKENNUS Harjukatu 36-Vuorikatu 29

P

TYTTÖKOULUN TALO

rofessori Eliel Saarinen piirsi Lahden Tyttökoulun

I940-LUVULLA

punatiilirakennuksen vuonna 1922. Piirustukset on

päivätty ja signeerattu Hvitträskissä.Talo valmistui 1923.
Harjukadun julkisivussa Saarinen muunteli hillitysti vuo-

l

sikymmentä aikaisemmin suunnittelemansa kaupungintalon muotokieltä mutta niin, että koulurakennus tukee
monumentaalisuunn itelmaa. Koulurakennukselle antaa
oman luonteen hienolla suhdetajulla toteutettu epäsymmetria, leveä portaali ja porrastettu kattolista. Koulupihan julkisivu on voimakkaammin, linnamaisesti sommiteltu.
Kou lun U:n muotoisella pohjakaavalla on tavoitettu
kiinteys ja mahdollisimman lyhyet käytävät. Sisäarkkitehtuurissa oli alunperin runsaasti kauniita yksityiskohtia, jotka ovat korjausten myötä hävinneetTällaisia olivat muun muassa professori Onni Tarjanteen piirustus-

kennuksen ikkunajako muutettiin. Kouluun on myö-

ten mukaan valmistetut uunit, jotka purettiin 1935.

hemminkin tehty sisäisiä muutoksia, ja 1992 toteutet-

Vuonna 19 52 koulua laajennettiin arkkitehti Irma
Kols in, koulun entisen oppilaan, piirustusten mukaan.

tiin suuri peruskorjaus.
Koulurakennus on arvokas kaikkine rakennusvaihei-

U:n sisäosa täytettiin, mutta kuitenkin niin, että koulupi-

neen. Sen eteläinen julkisivu on lisäksi olennainen osa

han portaali jäi näkyviin. Kolsi suunnitteli myös 1958

kaupungintalon miljöötä. Kokonaisuuden kaikkia osia

toteutetun lisäsiiven. Tontin itärajalle rakennettiin osin

on syytä vaal ia niiden alkuperäisistä ominaispiirteistä

kaksi-, osin kolmikerroksinen rapattu juhla- ja voimiste-

käsin, ja entistävät korjaukset ovat suositeltavia erityi -

lusaliosa, jonka arkkitehti liitti vanhaan koulurakennuk-

sesti vanhan osan ikkunoissa.Vuonna 1996 laaditussa

seen lasisella sisääntuloaulalla. Vuonna 1961 koulura-

yleiskaavassa rakennus mainitaan arvokkaana kohteena.•
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ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

Harjukatu 38-Rautatienkatu 12

L

iikemies Juho Aholan rakennuttaman Aholan

talona tunnetun jugendrakennuksen suunnitteli

helsinkiläinen arkkitehtitoimisto von Essen- Kall io-Ikäläinen vuonna 1906.Talo valmistui samana vuonna.
Rautatienkadun jatko-osan pii r si lahtelainen rakennusmestari Karl Forstadius 191 0.
Vuonna 1907 tohtori Georg Adolfvon Zweygberg
perusti talon toiseen kerrokseen lapsenpäästölaitoksen,
Lahden ensimmäisen synnytyslaitoksen. Se siirtyi Sairaa-

leva uusi kerros sekä vanhaa ullakkokerrosta mukaileva

lanmäelle 1911. Keväällä 1907 talossa avattiin myös kau-

uusi osa ja torni. Rakennus otettiin katukerrosta lukuun

pungin ensimmäinen vakinainen elokuvateatteri, Elävien
Kuvien Teatteri. Lahden Seurahuone toimi rakennukses-

ottamatta asuinkäyttöön.

sa 191 1-1931 ja Kauppahotelli 1931-1987.

rakennustaiteellinen arvo laski, mutta sillä on edelleen

Vuonna 1989 lahtelainen arkkitehti Pauli Lindström
suunnitteli taloon korotuksen. Ullakkokerros tornei-

suuri merkitys kaupungintalon ympäristön kannalta.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa rakennus maini-

neen purettiin ja sen tilalle rakennettiin vanhaa mukai-

taan arvokkaana kohteena.•

Uudistuksessa rakennuksen kulttuurihistoriallinen ja

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS SEKÄ PIHARAKENNUS

Harjukatu 40- Rautatienkatu 7

V

iipurilainen arkkitehti Paavo Uotila suunnitteli neli-

veke.Talon arkkitehtuurin ylöspäin kevenevä rytm i

kerroksisen Uuden Apteekin talon vuonna 191 1.

rikkoutui.

Talo valmistui 19 12. Se tunnetaan myös Peltosen talona rakennuttajansa Juho Pe ltosen mukaan.
Rakennus edustaa jugendin myöhäisvaihetta. Sen

Tontilla sijaitsee myös kaksikerroksinen piharakennus, joka valmistu i 1910.
Päärakennuksen porrashuoneet ovat säilyneet

voimakkaasti muotoillut torniaiheet ja vertikaalinen

erittäin hyvin. Rautatienkadun ja Harjukadun kulmassa

sommittelu tekevät siitä poikkeuksellisen näyttävän

sijaitsee apteekkihuoneisto, joka on alkuperäisine si-

osan kaupungintalon miljöötä. Si llä on huomattavia
yhtymäkohtia Uotilan samoihin aikoihin Viipuriin suun-

sustuksineen erittäin arvokas ja valtakunnallisestikin

nittelemien kauppiastalojen kanssa, muun muassa ylim-

jaksoisesti vuodesta 1922 lähtien, jolloin apteekki

män kerroksen muista kerroksista poikkeava detaljointi

muutti huoneistoon alempaa Rautatienkadulta.Tuol-

ja tiheämpi mittakaava.

loin lahtelainen rakennusmestari August Nieminen

Vuonna 1930 arkkitehti Kaarlo Könönen laati muu-

harvinainen. Se on toiminut samassa liiketi lassa yhtä-

suunnitteli joitakin muutoksia liikehuoneistoon,

tospiirustuksen, jonka mukaan Rautatienkadun puolelta

muun muassa muutti Harjukadun puole isen oven

poistettiin yksi sisäänkäynti. Arkkitehti Jorma Vesanen

sijaintia.

suunnitteli 1992 ullakolle asuntoja. Rakennusta koro-

Pää- ja ulkorakennukselle sekä porrashuoneille ja
apteekkisalitie laadittiin suojelukaava vuonna 1989.•

tettiin, ja ves ikaton lappeisiin puhkaistiin ikkunat ja par-

..
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UUDEN APTEEKIN TALO
ENNEN ULLAKON MUUTOKSIA

L

ahden kansaopisto aloitti toimintansa 1893. Kun

roksinen asuntola- ja luentosalisiipi, jota vielä 1948

oma koulurakennus monien sijaintia koskevien

kiistojen jälkeen päätettiin rakentaa kauppalan Iahjoitta-

korotettiin yhdellä kerroksella arkkitehti Unto Ojosen
suunnitelmin. Kaalamo muutti tornin klassistiseksi,

maiie tontille Juhakkalan harjulle, esitettiin arkkitehti

jollainen uudesta siipirakennuksestakin tuli.

Eliel Saariselle toive ilmaisesta rakennussuunnitelmasta.

Rakennuksen sisätiloja on korjattu runsaasti vuo-

Sellainen saatiin kuitenkin Saarisen kieltäydyttyä hä-

sien varrella, mutta paikoittain, esimerkiksi ruokalassa,

meenlinnalaiselta arkkitehdilta Henrik Heliniltä, joka

alkuperäistä sisustusta on vielä jäljellä.Vuonna 1936

piirsi opiston ensimmäisen rakennusvaiheen vuonna
1903. Rakennus valmistui lopullisesti 1906. Se oli jykevä

taiteilija Hannes Malista koristeli eteishallin holvi-

jugendsommitelma, josta vo i vielä saada käsityksen

järjestettyä pohjoismaista kansanopistokokousta.

tarkastelemalla opiston itäistä julkisivua pihalta käsin.
Myös portaali on alkuperäinen, tosin vähemmän vai-

katon köynnösaihein. Maalaukset juhlistivat talossa
Rakennusta ympäröi suuri puutarha kasvihuo-

kuttava kuin valmistuessaan, koska myöhempi länsisiipi

neineen. Sillä oli suuri pedagoginen merkitys opiston
alkuvuosikymmeninä. Puutarhasta on vieläkin

on rakennettu siihen kiinni.

jäljellä runsaasti muun muassa vanhoja hedelmä-

Lahtelainen arkkitehti Uno Alaneo suunnitteli vuon-

puita.

na 1909 opiston itäisen siiven, johon sijoitettiin asuinti-

Vuonna 1958 arkkitehti Tauno Niemioja suunnitteli

loja sekä juhlasali. Torni muutettiin umpinaiseksi. Alaneo
noudatti jugendin muotokieltä, tosin jo pidättyväisem-

kuten länsisiipikään, ei kovin luontevasti sovi edellisten

min kuin Helin. Siipi valmistui 19 10.

osien yhteyteen.

Opiston kolmas rakennusvaihe toteutettiin helsinkiläisen arkkitehdin Elis Kaalamon piirustusten mukaan

rehtorin virka-asunnon länsisiiven päätyyn.Tämä lisäys,

Eri rakennusvaiheita, puutarhaa sekä vanhoja sisus-

1926- 1927.Vanhinta osaa korotettiin kerroksella ja

tuselementtejä, kuten Malistan maalauksia, on syytä
vaalia niiden omista lähtökohdista käsin. Rakennuksen

sen länsipuolelle rakennettiin suurikokoinen neliker-

suojelukaava on vuodelta 1996.•

SISÄTAUTISAIRAALA

K

Harjukatu 48

unnallissairaalan kroonillisten tautien sairaala suun-

Alunperin kokonaisuus käsitti osittain kuusi, osittain

niteltiin kaupungin omalla rakennusosastolla vuonna 1952. Suunnittelija oli arkkitehti Irma Kolsi. Sairaala

sekä itäisen kasvatusneuvolasiiven ja läntisen psykiatri-

valmistui 1955.

sen siiven. Itäsiipi on purettu lähes kokonaan 1960-

seitsemänkerroksisen vuodeosasto- ja asuntolaosan

luvun lopussa. Nyt rakennus on perussairaanhoidon
käytössä.
Sairaalarakennuksessa on tyypilliset 1950-luvun
piirteet: vaaleaksi rapatut julkisivut, liuskekivisokkelit ja
tiilikatto. Kolsi on sommitellut suuret etelänpuoleiset
oleskeluparvekkeet siroine kaiteineen ja pohjoissivun
valokuilun funktionalismin henkeen. Rakennuksen hienovaraista massoittelua ja detaljeja on syytä vaalia. •
SAIRAALAN ALKUPERÄINEN ULKOASU

Harjukatu 50

SAIRAALAN
ALKUPERÄINEN
ULKOAS U

T

ohtori Georg Adolfvon Z weygberg perusti vuon-

kerroksen kaupungille, joka jatkoi synnytyslaitoksen

na 1907 yksityisen synnytyslaitoksen Aholan ta-

toimintaaVuonna 1947 rakennus saati in kokonaan

loon. Tilat kävivät kuitenkin hyvin pian ahtaiksi, ja

naistensairaalan käyttöön. Sen tilat uusittiin ja rakennusta

Zweygberg rakennutti uuden synnytyslaitoksen kunnal-

korotettiin kerroksella kaupungin arkkitehtiosaston

lissairaalan viereen kaupungin Iahjoittamaiie tontille.

piit·ustusten mukaan. Tällö in sen jugendpiirt eet katosi-

Lahtelainen arkkitehti Uno Alaneo sai tehtäväkseen

vatTaitekatto muutettiin satulakatoksi.

kaksikerroksisen sairaalarakennuksen suunnittelun
191 O.Talo valmistui seuraavana vuonna.

Synnytykset siirrettiin uuteen kaupunginsai raalaan
1970. Sen jälkeen vanhassa naistensairaalassa on toimi-

Alaneo suunnitteli sairaalan jugendin jo vaihtuessa

nut Lahden t aidekoulu ja t aideteollinen oppilait os, Hel-

klassismiin, minkä voi havaita rakennuksen alkuperäises-

singin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus, kaupungin

tä ulkoasusta. Sen koristeet ilmentävät vielä hillittyä jälki-

sosiaali- ja ter veystoimen hallinto ja viimeksi kansan-

jugendia, mutta rakennuksen volyymi on jo klassistinen.

opisto.

Zweygberg jäi eläkkeelle 1924, ja Lahden Suojelus-

Rakennuksella on huomattava kulttuur ihistoriall inen

kunta osti rakennuksen. Suojeluskunta vuokrasi toisen

arvo. Sen suojelukaava valmistui 1996.

A SUINRAKENNUS

ASUIN· JA LIIKERAKENNUS

Puistokatu 3

Puistokatu 5- Rau tatienka tu 10

A

L

rkkitehti Tauno Niemioja suunnitteli vuonna 1961
punat iilisen asuinrakennuksen, joka valmistui

ahtelainen arkkitehti Kaarlo Könönen suunnitteli
nelikerroksisen asuin- ja liiketalon Puistokad un

seuraavana vuon na. Rakenn us on t ärkeä osa kaupun-

varteen vuon na 193 1. Rakennus valmistui seuraavana

gintalon punatii li miljöötä, joka vaatii erityistä huolen-

vuonna. Se rakenn ettiin samaan taloyhtiöön kuulu-

pitoa.

neen, Rautatienkadun puolella sijainneen jugendtalon jatkoksi.
Rakennus edustaa yksinkertaisesti ja tasapainoisesti sommiteltua klassismia. Julkisivun
yksityiskohdat, kuten ovet ovat
säilyneet erittäin hyvin. Rakennuksen alkuperäistä arkkitehtu uri a on syytä vaalia.
Puistokadun puolella sijainnut jugendrakennus tuhoutui
pahoin talvisodassa.Vuonna
1960 helsinkiläinen arkkitehti
Viljo Myyrinmaa suunnitteli sen
paikalle punati ilisen asuin- ja liiketalon, joka on merkittävä osa
kaupungintalon ympäristöä. •
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ASUINRAKENNUS JA
ELÄINSAIRAALA

Loviisankatu 1

L

ahden keskustan harvinaisia puurakennuksia edustavan talon suunnitteli

1906 rakennusmestari August Teräsvaara,
joka toimi tuohon aikaan Lahden kaupungin isännöitsijänä ja taloudenhoitajana. Jo
seuraavana vuonna hän myi talonsa Lahden piirieläin lääkärille Uno Alfred Heiniselle, joka perusti yksityisen eläinsairaalan talonsa yhteyteen ulkorakennukseen. Heinisen kuoltua 1921 rakennus siirtyi
piirieläinlääkäri Claes Wikmanille ja sitten hänen perilli-

Eläinsairaalan rakennus on lahtelaisen rakennusmes-

silleen. Lahden Vientikerma Oy osti rakennuksen 1936,

tarin O iva Kolsin vuonna 1909 suunnittelema. Raken-

ja yhtiön käytössä, eri tehtävissä talo on ollut siitä pitä-

nuspiirustuksessa talo on nimetty kengityskouluksi,

en. 1960-luvulla se korjattiin asuinkäyttöön tehtaan

mutta se on alusta pitäen toiminut kuitenkin asuntona,

jphdolle ja konttoripäälliköille. 1992 rakennuksen katto

klinikkana, kengitystallina ja -pajana. Kaksikerroksisessa

ja ulkovuoraus uusittiin. Tällä hetkellä talossa on Lah-

rakennuksessa on vaatimattomia jugend piirteitä. Se on

den Vientikerman henkilöstöruokala.

joitakin ikkuna- ja ovimuutoksia lukuun ottamatta säi-

Rakennus on arvokas esimerkkinä Lahden puutalovaiheesta. Se on merkittävä myös puujugend in edusta-

lyttänyt alkuperäispiirteensä hyvin, mihin on syytä kiinnittää huomiota tulevaisuudessakin. •

Jana.

ASUIN-, LIIKE- JA
TEATTERITALO

Loviisankatu 8

T

amperelainen arkkitehtiToivo Paatola suunnitteli
vuonna 1910 Lahti-lehdelle to imitalon.Tontilla ol i

jo vuonna 1902 rakennettu pieni kaksikerroksinen kivitalo, jonka jatkoksi uudisrakennus tuli. Paatolan vuonna
19 1 1 valmistunut luomus oli uljas kolmikerroksinen
liike- ja asuinrakennus, jossa oli puol ipyöreän kupolin
kattama torni . Lehtiyhtiön tarkoituksena olikin rakentaa
talostaan suomalaisuuden monumentti, joka jo ulkomuodollaan kertoisi aatteesta. Taloon sijoitettiin kookas
juhlasali, jossa kaupunkilaiset kokoontuivat Siellä pidettiin myös konsertit, ja Lahden teatteri toimi sen suojissa vuosikymmenet
Vuonna 1938 lahtelainen insinööri Väinö Louhio piirsi sisäpihalle tontin itärajalle kolmikerroksisen lisärakennuksen.
Rautatienkadun ja osittain myös Lovi isankadun julkisivut muuttuivat, kun lahtelainen arkkitehti Unto Ojonen
laati suunnitelmat rakennuksen korottamiseksi kolmella
kerroksella 1955 - 1956. Rautatienkadun fasadi sai tyypillisen 1950-luvun ilmeen, mutta Loviisankadun puolella säilyi jugendhenkinen juh lasalin portaali sekä itse juhlasali oheistiloineen sekä ulko- että sisäarkkitehtuuri ltaan lähes muuttumattomana.
Juhlasalin yhteydessä on toiminut monia maineikkaita
ravintoloita, kuten Teatteriravintola sekä vuodesta 1957
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Ravintola Tirra, jonka alakertaan perustettiin vuon-

Loviisankadun pikkuteatterirakennus, sisäpihan van-

na 1966 Ravintola Torvi. Torven sisustuksen suunnit-

hassa asussa säilyneet siipirakennukset sekä Ravintola

teli sisustusarkkitehti Jussi Peippo. Valaisimina toimi-

Torvi- Lahden vanhin säilynyt ravintolasisustus-ovat

vat torvet kerättiin romukaupoista. Sisustus on säi-

kulttuurihistorial lisesti ja rakennustaiteel lisesti arvokkai-

lynyt hyvin, ainoastaan myyntitiskin paikkaa on

ta, ja niiden alkuperäisilmettä kannattaa vaal ia.Vuonna

muutettu ja ikkunat on peitetty sisältäpäin akustoin-

1996 laaditussa yleiskaavassa rakennus mainitaan ar-

nin vuoksi.

vokkaana kohteena. •

RADlOMÄKEÄ 1950-LUVUN
LOPULLA. TAUSTALLA UUSI
RADIOASEMA .

R

adiomäen säilyneistä rakennuksista vanhin on vesi-

na. Suurikokoinen tiilirakennus edustaa edeltäjänsä

säiliö, jonka kaupungininsinööri Kaarlo Tavast

tavoin klassismia, joskin se on ilmeeltään varsin niukka

suunnitteli vuonna 1909. Säiliö valmistui samana vuon-

ja funktionaalinen. Nykyisin asemalla toimii radio- ja tv-

na. Se on pieni linnamainen rakennus, joka aikanaan

museo. Rakennuksessa on runsaasti jäljellä aseman

palveli myös näkötornina. Sitä laajennettiin vuonna

teknistä laitteistoa.

1942. Nykyisin vesisäiliö on satelliittiantenniasemana,
puhelinyhdistyksen työtilana ja tallennearkistona.
Kun yleisradiotoimintaa ryhdyttiin 1920-luvulla ke-

Radiomäellä on lisäksi jatkosodan aikana rakennettu
vartiotupa, jota on laajennettu 1945. Sitä käytettiin
myöhemmin radioaseman päällikön toimistona. Nykyi-

hittämään Suomessa, Lahti todettiin sijainniltaan edulli-

sin se on kerhotilana.Vuonna 1945 valmistui radioase-

simmaksi pitkäaaltoaseman paikaksi. Syksyllä 1927 sak-

man päällikön asuinrakennus alueen koillisnurkkaan.

salainen toiminimi Lehmann & Co pystytti kaksi ISO

Molemmat ovat Kaarlo Könösen käsialaa.

metrin korkuista teräsristikkomastoa harjulle. Vuonna
1928 valmistui mastojen väliin maamme ensimmäinen

Vuonna 1935 rakennetun jäähdytysvesitornin pohjalle Könönen piirsi vuonna 1953 autosuojan. Lämpö-

voimakas suurasema. Sen suunnitteli yleisten rakennus-

keskus sijoitettiin tähän tilaan vuonna 1994. Sen vieres-

ten ylihallituksen arkkitehti Georg Wigström. Kaksiker-

sä oleva, Könösen suunnittelema jännitteen säätäase-

roksisen rakennuksen ensimmäinen kerros käsitti

ma on valmistunut 1945.Vanhan aseman länsipuolella

muun muassa jäähdytyshuoneen sekä muuntaja- ja

on vuonna 1948 rakennettu varasto.

tasasuuntauslaitehallin. Toisessa kerroksessa oli varsinainen lähetyshalli sekä konehuone.Tämä asema oli jonkin aikaa Euroopan voimakkain radioasema.
Vuonna 1934 kaupunginarkkitehti Kaarlo Könönen

Radiomäen puistomaisella laella on runsas, osin harvinainen kasvista. Siellä on myös vuoden 19 18 sodan
kaivantoja.Vesisäiliö, radiomastot sekä vanha ja uusi radioasema suojeltiin asemakaavalla vuonna 1994. Radio-

suunnitteli uuden, entistä tehokkaamman radioaseman

mäki on myös Museoviraston ja ympäristöministeriön

itäisen maston viereen. Se valmistui seut-aavana vuon-

luokituksessa todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi.

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

Mariankatu 11

K

aupungininsinööri Jalmari Janhunen rakennutti itselleen suuren asuintalon Mariankadun rinteeseen

kaupungintalon alapuolelle vuonna 1927. Paikka oli
oivallinen, koska näinä vuosina Janhunen oli kaupungin
mahtavimpia miehiä.
Talon suunnitteli helsinkiläinen arkkitehti Georg

materiaalivalinnan ovat sanelleet kaupungintalo ja tyttökoulun rakennus.
Janhusen talo tuli kaupungin omistukseen 1960, ja
sen jälkeen siinä on toiminut muun muassa kaupungin
virasto ja.
Rakennuksen ulkoasu samoin kuin porrashuone

Wigström vuonna 1927. Se on osittain kolmi-, osittain

ovat säilyneet erittäin hyvin. Niiden alkuperäisilmettä

nelikerroksinen yksinkertainen tiilirakennus, jonka ainoa

on syytä vaaliaVuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa

koroste on mahtava klassistinen graniittiportaali.Talon

rakennus mainitaan arvokkaana kohteena.•

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

Mariankatu 6- Vuorikatu 16

H

elsinkiläinen Rudolf Lansteen arkkitehtuuritoimis-

to suunnitteli asuin- ja liikerakennuksen Marian-

kadun ja Vuorikadun kulmaan vuonna 1938. Rakennus
valmistui 1940.Talo on osittain viisi-, osittain kuusikerroksinen. Siihen kuuluu
myös saman suunnittelijan
piirtämä piharakennus, johon
sijoitettiin alunperin talonmiehen asunto ja kerhohuone.
Rakennuksen julkisivut ovat
äärimmäisen niukat. Niiden
korosteena on Vuorikadun
puoleinen leveä erkkeri, voimakasilmeinen räystäslistoitus
sekä vaaleaksi rapatusta julkisivusta erottuva tummanharmaaksi maalattu pohjakerros.
Katolla on erikoislaatuinen
lipputanko pallokoristeineen.
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Talossa on sijainnut muun muassa ortodoksinen jumalanpalvelustila ennen ortodoksikirkon rakentamista.
1930-luvun klassismin henkeä on syytä vaalia sekä
pää- että piharakennuksessa. •

ASUIN- JA
LIIKERAKENNUS

Rautatienkatu 14Vuorikatu 31

L

ahtelainen arkkitehti Uno Alaneo suunnitteli Hildenin talona tunnetun neliker-

roksisen rakennuksen vuonna 191 0. Se valmistui samana vuonna.
Rakennus edustaa säästeliäästi koristeitua myöhäisjugend ia. Rautatienkadun julkisivussa on kaksi, Vuorikadun puolella yksi
kulmikas erkkeri, joiden kaikkien päällä oli
alunperin frontonit. Erkkereitä ja ikkunoita
on korostettu kapein listoituksin.
Vuonna 1955 lahtelainen arkkitehti Unto
Ojonen piirsi Vuorikadun puolelle viisikerroksisen lisäosan. Samalla vanhan rakennuksen liike-

Vuonna 1998 rakennuksen vaaleankeltainen väri

kerrosta muutettiin voimakkaasti. Ulko-ovet uusittiin

palautettiin ulkoseiniin. Vanhan jugendrakennuksen

ja niiden yl le tehtiin alkuperäisarkkitehtu urille vieras

alkuperäispiirteitä on syytä vaalia, ja entistävät muutok-

kuparikatos. Rautatienkadun puoleiset frontonit pois-

set ovat suositeltavia. Vuonna 1996 laaditussa yleiskaa-

tettiin.

vassa rakennus mainitaan arvokkaana kohteena. •

ASUIN-JA LIIKERAKENNUS Rautatienkatu 13-Hämeenkatu 19

H

elsinkiläinen arkkitehti Elis Kaalamo piirsi neliker-

ja tondokuvioinnissa sekä sisäänkäyntien ja porrashuo-

roksisen tiilirakennuksen Rautatienkatu 13:een

neiden jäsentelyissä. Osa näistä koriste ista on kadon-

vuonna 1926. Rakennu kseen suunniteltiin kaksi myy-

nut. Samoin on tapahtunut osittain elokuvateatterin

mälähuonetta, elokuvateatteri lämpiöineen ja kahviloi-

sisustukselle muun muassa 1954, jolloin insinööri Jouko

neen sekä kaksi asuntoa, ja se valmistui jo saman vuoden

Louhio suunnitteli uuden poistumistien ja sulki salin

aikana. Elokuvateatterin

eteläseinän ikkunat. Van-

sisustus oli erittäin hienostu-

han osan ikkunamuutok-

nut aikansa tu nnetuimpiin

set toteutettiin vuosina

kuulunut koristemaalari Bru-

1955 ja 1961.

no Tuukkanen teki seinä- ja

Rakennuskokonaisuus

kattomaalaukset ja verhoi-

on arvokas sekä raken-

luihin käytettiin mustaa ja

nustaiteellisesti että kult-

punaista samettia sekä mus-

tuurihistorial lisesti. Uu-

taa nahkaa.

den osan arkkitehtuuri

Vuonna 1928 helsinki läi-

on lahtelaisittain ainutlaa-

nen arkkitehti Karl Lindahl

tuista ja detaljoinniltaan

suunnittel i Rautatienkadun

poikkeuksellisen mielen-

ja Hämeenkadun kulmaan

kiintoistaTalossa toimii

kookkaan lisärakennuksen
elokuvateatterin talolle.

edelleen elokuvateatteri,
KARL LINDAHLIN PIIRTÄMÄ PORRASHUONE

joka on nyt Lahden van-

Asunto-osakeyhtiö Hämeennurkasta tuli osittain neli-,

hin. Molempia rakennuksia tulee vaalia niiden alkupe-

osittain viisi kerroksinen, ja sisäpihalle rakennettiin lisäksi

räisistä tyylipiirteistä käsin. Myös porrashuoneiden

yksikerroksinen talonmiehen asunto. Talo edustaa Lah-

alkuperäisp iirteet ovat säilyttämisen arvoiset. Ikkunoi-

dessa ainoana klassismin art deco -vaikutteista, koristeel-

den palauttamista alkuperäiseen aukkojakoon kannat-

lista suuntausta, joka ilmenee muun muassa räystäs- ja

taa harkitaVuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa ra-

päätykolmiodekoraatioissa, julkisivujen runsaassa reliefi-

kennus on mainittu arvokkaana kohteena. •
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ASUIN- JA LIIKERAKENNUKSET Rautatienkatu 18- Hämeenkatu 17

0

skari Rajasen Kello- ja Kultasepänliike on perustettu 1909.Vuonna 19 18 Rajanen osti ajuri Karl

Brusilalta Rautatienkadun ja Hämeenkadun kulma-

Niemi piirsi kaksi huonetta käsittävän laajennuksen talon pohjo ispäätyyn.Vuonna 1919 Rajanen laajensi
asuintalon kuistia rakennusmestari Albert Koiviston

tontin, jolla sijaitsi pienehkö, vuonna 1900 rakennettu

piirustusten mukaan, ja talo jaettiin kahdeksi asunnoksi.

puinen asuintalo sekä 1902 pystytetty ajurintalli. Vuon-

Nyt tämä rakennus tunnetaan Oskarin pihana.Talo on

na 19 12 tamperelainen rakennusmestari Johan Arndt

säilyttänyt hyvin alkuperäisen ilmeensä huolimatta
1990-luvun kuluessa tehdyistä korjauksista. Myös talli
on liki alkuperäisessä kunnossaan.
Rakennukset ovat harvinaisia muistoja kauppalaajalta. Asuintalo on yhdessä Puu-Kotilan kanssa ainoa
jäljellä oleva esimerkki alkuperäiselle ruutukaava-alueelle rakennetuista puutaloista. Rakennusten sivuitse kulkee palokuja, joka on ainutlaatuinen jäänne Alfred Caweenin vuoden 1878 kaavan mukaisista paloturvallisuusjärjestelyistä.
Vuonna 1920 Oskari Rajanen teetätti rakennusmestari Oiva Kolsilla piirustukset uuteen liiketaloon, johon
hän siirsi puotinsa Aleksante rinkadu lta. Rakennusta kutsuttiin Rajasen piirongiksi. Sen pohjoispuolelle Rautatienkadun suuntaisesti piirsi arkkitehti Kalle Lehtovuori
1924 jatko-osan ja muutti myös Kolsin luomuksen sopimaan omaan arkkitehtuuriinsa. Uusi rakennus oli yksikerroksinen, mutta sen pohjo ispäädyssä oli parvikerros.
Tehtävä oli nuoren lahtelaisarkkitehdin ensimmäisiä.
Hän sommitteli yksinkertaisen rakennusvolyymin , jonka
koristeli klassistisin kaari- ja päätykolmioaihein sekä voimakkaalla räystäslistalla ja kattoveistoksilla. Julkisivun
keskel lä on komea airuensauva kaupankäynnin symbolina. Rautatienkadul le muodostui moderni matala liikerakennuskompleksi suurine näyteikkunoineen. Rajasen

VUONNA I 929 SUUNNITELLUN ASUIN- JA LIIKETALON
PORRASHUONE
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t alo on tästä raken nustyypist ä ai noa jäljel lä oleva esimerkki Lahdessa.
Vuonna 1929 Rajanen tilasi arkkitehti Kal le Lehto-

vokkaat. Alku peräinen, jo 1920-luvulla Rajasen piiro ngissa ollut kell o on niin ikään tärkeä osa lahtelaista
katukuvaa ja kulttuurihistoriaa.Tait ei lija Armas Lyyti käisen suoraan seinäpintaan maalaamat silmälasimai-

vuorelta suunnitelmat uutta liikepalatsia varten. Se
r aken nettiin jo samana vuon na Rautatienkad un ja

nokset Rautatienkadun ja Häm een kadun puol ella

Hämeenkadun kulmaan enti st en li ikerakennusten jat-

ansaitsevat huomion lajinsa vi imei sinä Lahdessa.

koksi. Rajasen nykyinen li iketalo on nelikerroksinen,
kuution muotoinen terrastirapattu raken nus, jonka

Rajasen liiketalot ja tontilla sijaitsevat puurakennukset sekä palokuja ovat rakennustait eell isesti, kulttuuri-

muotokieli on Lehtovuoren edelliseen suunnitelmaan

ja taloushistorialli sest i erittäin arvokkaat. N e on mai-

verraten er ittäin niukkaa. Porrashuoneet ovat lukuisine

nittu arvokohteina vuonna 1996 laaditussa

hi enaine yksityiskohtineen paikallisesti harvinai sen ar-

yleiskaavassa. •

Rautatienkatu 20- Hämeenkatu 18

V

uonna 19 10 perustettu Lahden Säästöpankki
rakennutti toimitalon vuonna 1939 Rautatienkatu

suunnassa Känäsen muotokieltä soveltaen. Sisustuksen
suunnitteli sisustusarkkitehti Olavi Lieto. Ojonen piirsi

20:een. Pankki tilasi 1938 ehdotukset kolmelta arkki-

1964 myö s seuraavan laajennuksen, jossa muun muas-

tehdilta, lahtelaisilta Kaarlo Könöseltä ja Erkki Nuppo-

sa rakennettiin umpeen tontin keskiosa ja sijoitettiin

selta sekä tamperelaiselta Wäinö Gustaf Palmqvistilta.

siihen uusi kattoikkunoin valaistu pankkisali. Sisäänkäyn-

Känäsen suunnitelma tuli valituksi.

ti muuttui tutusta kulmasta Rautatienkadun puolelle ja

Pankkirakennus on nelikerroksinen. Rautatienkadun
ja Hämeenkadun kulmau s oli muotoiltu juhlavaksi sisäänkäynniksi. jossa oli tornimainen pyöreillä ikkunoilla
varustettu koroste sekä pankin nimellä koristettu pyöreä katos.
Vuonna 1954 arkkitehti Unto Ojonen suunnitteli

samalla hienolinjainen katos muotoiltiin jykevämmäksi.
Lahden Säästöpankki joutui monien muiden säästöpankkien t avoin vaikeuksiin 1992, ja sen toiminta loppui. Rakennus on sen jälkeen ollut vaihtelevassa käytössä, ja siihen on vuosien myötä tehty runsaasti alkuperäisa,·kkitehtuuriin soveltumattomia muutoksia,

pankkitalon laajennuksen, joka valmistui seuraavana

joiden karsimista olisi syytä harkita. Alkuperäisarkkiteh-

vuonna. Ojonen jatkoi rakennusta Rautatienkadun

tuuri on vaalimisen arvoinen.
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Ii
RAUTATIEASEMA 1954

L

ahden järjestyksessä kolmas rautatieasema valmis-

rakennuksissa ja aidoissa, joita tosi n 1990-luvu n lopulla

tui 1935. Sen suunnitteli Valtionrautateiden oma

jouduttiin joiltakin osin uusimaan.

arkkitehti Thure Hellström vuonna 1933.
Hellströmin suunnitelma oli alunperin koristeellisempi
kuin toteutettu versio. Siinä oli muun muassa solakka

Aseman rautatien puolella oli 1950-luvulla asemapuisto suihkulähteineen ja runsaine kasvilajeineen.
Asema-alue on Museoviraston ja ympäristöministeri-

torni sekä klassistisia t ii lireliefejä seinissä. Toteutunut vaih-

ön luokituksessa valtakunnallisesti arvokas kokonaisuus, ja

toehto on funktionalistisempi, modernin yksinkertainen

Museovirasto on valinnut sen yhdeksi valtakunnallisesti

asema, jonka eleettämän arkkitehtuurin jalostaa tumma

arvokkaista rautatieasema-alueista.Vuonna 1996 laaditus-

Santamäen tiili. Samaa tiiltä on käytetty myös makasiini-

sa yleiskaavassa alue mainitaan arvokkaana kohteena. •

ASUINRAKENNUS

A

Mannerheiminkatu 17

semapäällikön asuintalo on rakennettu vuonna

jälkeistä asuntopulaa helpottamaan.Todennäköisesti

19 12 Valtionrautateiden arkkitehdin Albert Lei-

tällöin myös poistettiin upeat kattoratsastajat Vuoden

deniuksen piirustuksen pohjalta. Alunperin rakennus

1964 korjauksissa talon koristeellista jugendasua riisut-

on Valtionrautateiden asemapäällikön asuintalotyyppi

tiin jälleen purkamalla osa savupiipuista, koska tuolloin

numero neljä, jonka on vuonna 1906 suunnitellut Valti-

luovuttiin myös komeista kaakeliuuneista.Väliseiniä ja

onrautateiden arkkitehti Bruno Granholm. Samanlaiset

alkuperäisiä ovia poistettiin.

talot rakennettiin myös muun muassa Pieksämäelle ja
Lappeenrantaan .
Talo on hirsinen ja lautavuorattu.Vuoraus toteutet-

Asemapäällikön talon puisto on osittain peräisin taloa
edeltävältä ajalta. Lahden rautatieasema sijaitsi aikaisemmin nykyisen Vesijärvenkadun itäpuolella, ja puisto periy-

tiin rakentamisvuonna. Rakennuksessa on tehty run-

tyy siltä ajalta. Kokonaisuuteen kuuluvat myös 1950-luvun

saasti muutoksia, ensimmäiset vuonna 1945, jolloin

alussa rakennettu sauna sekä ilmeisesti yhtä aikaa asuinra-

muun muassa talosta lohkottiin yksi lisäasunto sodan-

kennuksen kanssa toteutettu maakellari.
Rakennukset ja puisto ovat
arvokas muisto Lahden kehitykseen ratkaisevasti vaikuttaneen
rautatien alkuajoista. Asemapäällikön talo on myös harvinainen
puujugendin edustaja Lahdessa.
Entistävät korjaukset sekä asuinrakennuksessa että puistossa ovat
suotavia. Vuonna 1996 laaditussa
yleiskaavassa alue rakennuksineen
mainitaan arvokkaana
kohteena.•

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS Asemakatu 2- Rautatienkatu 1

A

sunta-osakeyhtiö Asematorin suunnitteli helsin-

kiläinen arkkitehti Olli Pöyry vuonna 1950.
Talo valmistui monien koettelemusten, rakennusaineja työvoimapulan sekä lakon jälkeen vuonna 1951. Se
on ensimmäinen lahtelainen aravalainoitettu talo. Se oli

tuttuaVolyymi on kuitenkin sopusoinnussa asemaaukion kanssa ja rajaa sitä uljaasti. Eteläjulkisivu on
käsitelty elävästi. Parvekesyvennykset ja erkkerit vuorottelevat antaen fasadille vaihtelevan ilmeen. Raken-

aikanaan myös Suomen suurin aravatalo. Rakennut-

nus on rajattu taaksevedetyllä kattosiivekkeellä, joka
keventää kokonaisvaikutelmaa samo in kuin katuker-

tajina oli kaksi helsinkiläistä naista, H ilja Liukko ja Maija

roksen kapea arkadikäytäväkin.

Muinonen. Aravarahoituksen valm istelleet virkam iehet
ol ivatkin todenneet: "Katsotaan nyt sitten, mitä si itä

Lahdessa. Sen alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita on

tulee, kun tytöt rakentavat".

syytä vaaliaVuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa

Rakennus on varsin suurikokoinen. Kaupunki joutuikin lisäämään rakennusoikeutta suunnitelmien valmis-

Asematori mainitaan arvokkaana kohteena.•

Asematori on aikakautensa merkkirakennuksia

HUOLTOASEMA Vesijärvenkatu 7

N

obel Standard Oy rakennutti huoltoaseman Vesi-

järvenkadun varteen vuonna 1931 helsinkiläisen

arkkitehdin Runar Eklundin samana vuonna laatimien
piirustusten mukaan. Lahdessa oli sitä ennen ainoastaan alatorin Shell-asema.
Uusi asema edusti modernia
valkoista funktionalismia. Rakennus oli kolmionmuotoinen, kulm istaan pyöristetty, ja sitä peitti
linjakas katos.
Aseman taakse rakennettiin
1935 pesu- ja rasvaushalli.Vuon na 1939 yhtiön tavaramerkiksi
tuli Esso.
Bensiiniasema lopetettiin
1978. Rakennus palveli vaihtelevissa tehtävissä, muun muassa

ambulanssiasemana, kunnes se sai luonteelleen ominaisen käyttötarkoituksen ja tyyl inmukaisen korjauksen
moottoripyöräliikkeen muutettua si ihen 1995.
Huoltoasemarakennus suojelti in vuonna 1984.•

ELOKUVATEATTERI

Vesijärvenkatu 16

L

ahden Osuuskaupan eriko isliikkeill e ja henki lökunnan asunnoiksi tarkoitettu Lahden Talo OY suunn i-

Rakennuksessa oli pieniä asuntoja, liikehuoneistoja,
opintop iireil le tarkoitettu huoneisto sekä erillinen elo-

teltiin Kulutusosuuskuntien Keskusliiton asunto-osastol-

kuvateatteri. Elokuvateatteri Juko jatkaa toimintaansa

la Helsingissä vuonna 1950. Suurimman osan piirustuk-

teatteritilana.Teatterin sisäänkäynti ja sisustus ovat säi-

sista on laatinut arkkitehti Airi Viertokangas, ja joissakin,

lyneet lähes alkuperäisessä asussaan, ja teatterin 1950-

lähinnä julkisivupiirustuksissa on arkkitehti Eino Tuom-

luvun interiööri onkin paikallisesti poikkeuksellisen

pon nimi. Kiinteistö valmistu i 1951 .

merkittävä ja säilyttämisen arvoinen.•

A

rkkitehti Irma Kolsi kaupungin arkkitehtiosastolta
piirsi virastotalon vuonna 1947. Talo valmistui

1949. Se rakennettiin kasvavan kaupungin laajenevan
virkamieskunnan työtiloiksi, erityisesti teknisen toimen
tarpeisiin. Rakennus tunnetaankin Telan nimellä. Ylin
kerms suunniteltiin väliaikaiseksi
taidehalliksi, joka on palvellut Lahden taidemuseon tiloina siitä pitäen. Talon taakse rakennettiin matala siipi osa, johon sijoitettiin
sähkölaitoksen kytkinhalli. Se
valmistui 1950. Siiven korjaussuunnitelmat laadittiin 1976, ja
1970-luvun loppupuolen kestäneiden korjausten myötä hallista
tuli taidemuseon näyttelytila.
Irma Kolsin varmat suunnittelijanotteet näkyvät tässäkin rakennuksessa, kuten monissa muissakin
hänen kaupungin tarpeisiin sodan
jälkeen suunnittelemissaan kohteissa. Julkisivu on niukan asiallinen, mutta se on eläväitetty pienin yksityiskohdin ja mittakaavavaihteluin, jotka antavat talolle sen
arvokkaat erityispiirteet.
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Vesijärvenkatu 11

SÄHKÖLAITOS

Vesijärvenkatu 11 - Kirkkokatu 21

L

ahden kaupungin sähkölaitos on vanhimpia kunnallisia sähkölaitoksia Suomessa. Sen toiminta alkoi

vuonna 1907. Joulukuun kahdeksas tuona vuonna ensimmäiset sähkövalot syttyivät katulamppuihin.
Sähkölaitoksen rakennus oli nuoren kaupungin ensimmäinen julkinen rakennuskohde . Se valmistui 1908.
Lähes kaikki alkuperäiset piirustukset ovat kadonneet,
mutta vuodelta 19 13 peräisin olevassa lähteessä rakennuksen suunnittelijoiksi ilmoitetaan helsinkiläiset
arkkitehdit Valter Jung ja Em il Fabritius.Tekn inen toteu-

leen konesalin yläpuolelle rakennettiin korkeajännitys-

tus oli helsinkiläisen diplomi-insinöörin Bernhard

huone, ja katto muutettiin säterikatoksi. Suunnitelmat

Wuolteen ja Insin ööritoimisto Zitting & Co:n. Jugend-

laati kaupungin rakennuskonttori.

rakennuksessa on kauniit ylöspäin kapenevat ikkunat
sekä talon tehtävästä kertova salamakuviointi sein issä.
Vuonna 191 1 lahtelainen rakennusmestari Antti
Lundström piirsi pienen laajennuksen talon länsiosaan,
sisäpihan puolelle.Vuonna 1922 laitosta laajennettiin

Kaupunginarkkitehti Kaarlo Könönen piirsi joitakin
ikkuna- ja sisäisiä muutoksia sähkölaitoksen jatko-osaan
vuosina 1949 - 1951.
Sähkölaitoksen Kirkkokadun puoleinen julkisivu samoin kuin kadunkulman torniosa on suojeltu asema-

Kirkkokadun suuntaan ja korotettiin yhdellä kerroksella,

kaavalla vuonna 1986. Myös Vesijärvenkadun julkisivu

kun kaupungin sähköverkkoon yhdistettiin ympäristön

ansaitsee suojelukaavanVuonna 1996 laaditussa

yksityisen sähkölaitoksen hallussa olleet alueet. Raken-

yleiskaavassa koko rakennus esitetään arvokkaana

nuksen arkkitehtuuri yksinkertaistui. Kulmaosassa ol-

kohteena.•

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS Vesijärvenkatu 13

V

uonna 1909 perustettu Helmi Vuorelma Oy sai
oman ajanmukaisen liike- ja tuotantorakennuksen

Vesijärvenkadun ja Kirkkokadun kulmaan 1928, kun
kotikutomo muutti Asemantaustasta rakennusmestari
Albert Koiviston piirtämään osittain yksi -, osittain kak-

man veljen, toimeksi suunnitella taloon yhden kerroksen korotuksen. Rakennuksen arkkitehtuuri kattomuotoineen säilyi entisellään.
Arkkitehti Jalmari Peltonen laajensi rakennusta Vesijärvenkadun suuntaan 1935. Lisärakennus valmistui

sikerroksiseen taloon. Rakennus oli suunniteltu vuonna

seuraavana vuonna. Vanhan talon pääty yhtenäistettiin

1922 Johannes Granathin Pelti- ja Vaskisepänliikkeelle.

laajennuksen kanssa. Vesijärvenkadun puoleisen julkisi-

Talolle antoivat ilmettä kookkaat pikkuruutuiset ikkunat

vun ikkunat tehtiin yksinkertaisiksi kolmijakoisiksi au-

ja korkea säterikatto.Talon pitkä sivu oli Kirkkokadun

koiksi ja kattomuodoksi valittiin satulakatto. Kirkkoka-

suuntainen.Vuorelmat antoivat 1927 hämeenlinnalai-

dun julkisivuun jätettiin vanhanmalliset ruutuikkunat ja

sen rakennusmestarin Hilpi Kummilan, Helmi Vuorel-

säterikatto. Rakennus sai klassistisia piirteitä.
Arkkitehti Irma Kolsi suunnitteli
muutoksia ju lkisivuun vuonna 1961
apunaan Helmi Vuorelma Oy:n taiteellinen johtaja Maija Kolsi-Mäkelä.
Tällöin rakennus sai ikkunoiden ja
ovien tunnusomaiset siniset klinkkerikoristeet sekä liikkeen nimen Kirkkokadun päätyyn.
Rakennus on omintakeinen, eri
aikakausien tyylipiirteitä sisältävä
kokonaisuus, jota on syytä sellaisena vaalia. Myös kaunis klassistissävyinen porrashuone on arvokas.
Rakennus sai suojelukaavan vuonna 2000.•
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roksella itäänpäin lahtelaisen r-akennusmestarin Oiva
Kolsin vuonna 19 15 laatimien suunnitelmien mukaan.
Samalla tehtiin ikkunamuutos vanhan tehtaan länsipäässä Päijänteenkadun puolella. Nämä lisäykset jatkoivat Nykäsen punatiiliarkkitehtuuria, joskin hieman yksinkertaistettuna. Tehdasta laajennettiin itäpäästään
myös 1929 lahtelaisen arkkitehdin Kaarlo Könösen ja
1935 lahtelaisen rakennusmestarin Väinö Louhion pi i-

Päijänteenkatu 9-11

rustusten mukaan.

0

nus sai pohjoispuolelleen jatkoa 1935, kun Louhio

Kolsin vuonna 19 15 suunnittelema erillinen rakensakeyhtiö Mallasjuoma perustettiin alkuvuodesta
1912.Tehtaan suunnitteli tuolloin Lahdessa työs-

suunnitteli kaksikerroksisen kattilahuoneen. Kahden

kennellyt arkkitehti Juho Nykänen. Suunnitelmat laadit-

tehtaan väliin jäänyt kulma-aukko täytettiin vuonna

tiin jo edellisenä syksynä. Laitteistot toimitti ruotsalai-

1938 Louhion suunnittelemalla nelikerroksisella osalla,

nen yhtiö Bröderne Hermann. Uudenaikainen kolmi-,

joka edelleen noudatti edellisten suunnittelijoiden käsi-

osittain nelikerroksinen tuotantolaitos valmistui Päijän-

alaa.

teenkadun varteen kesällä 1912. Se oli maamme ensimmäinen yksinomaan mietojen mallasjuomien valmis-

Uusi erillinen Väinö Louhion piirtämä nelikerroksinen keitto-osasto nousi kattilahuoneen pohjoispuolelle

tusta varten suunniteltu panimoVuoteen 1960 men-

1939, jolloin myös Päijänteenkadun puoleisen julkisivun

nessä siitä kehittyi Suomen suurin alallaan.

ensimmäisen kerroksen ikkunoita suurennettiin. Kattila-

Punatiilinen tehdas oli oman aikansa tyypillinen teol-

huoneen ja keitto-osaston väli täytettiin insinööri Jou-

lisuusrakennus uusgoottilaisvaikutteisine porraspäätyi-

ko Louhion suunnitelmien mukaan pienellä kaksiker-

neen.

roksisella rakennuksella.

Lahtelainen rakennusmestari Albert Koivisto piirsi

Punatiilinen panimorakennus eriaikaisine osineen on

tehtaan pohjoiskylkeen yksiker roksisen varasto- ja pul-

erittäin arvokas osa lahtelaista teollisuushistoriaa. Se

lojenhuuhteluhuoneen vuonna 1914. Rakennuksen

on myös rakennustaiteellisesti merkittävä. Vuonna

luoteispuolelle pystytettiin erillinen nelikerroksinen

1996 laaditussa yleiskaavassa rakennukset mainitaan

mallastamo ja vanhaa tehdasta jatkettiin kolmella ker-

arvokkaana kohteena.

TEOLLISUUSRAKENNUKSET Vesijärvenkatu 21-25

E

nsimmäinen nykyisellä Rauten tontilla toiminut

tehdas o li vuonna 1898 perustettu Splintfabrik

Hjalmar Lohtander, joka valm isti tulitikkuja. Konkurssin

luoteispuolelleen jatko-osan vielä en nen vuotta 1921.
Samalla keskiosaa korotettiin päivänvalon lisäämiseksi.
Sen puiset kattokannattajat ovat peräisin tästä vaiheesta.

jälkeen vuonna 1906 tehtaassa jatkoi P Ku ivalaisen

Konepajaa on laajennettu pohjois- ja itäpuoleltaan lukui-

konepaja, joka tuotti muun muassa laivojen osia, pui-

sia kertoja 1930-, 1940- ja 1960-luvulla, mutta sen van-

makoneita, rautasän kyjä ja keh äsahoja. Vuonna 1908

himmat osat ovat selvästi erotettavissa uudemmista.

tehtaan nimeksi tuli Lahden Rauta- ja Metalliteollisuustehdas Oy, kolme vuotta myöhemmin Lahden Rauta-

Vuonna 19 11 yhtiölle rakennettiin konttori. Sen piirsi tamperelainen rakennusmestari Heikki Tiitola. Hän

teollisuus Oy ja vuonna 1983 Raute Oy. Vuonna 19 11

piirsi samana vuonna myös pienen jugendtyylisen var-

yhtiön teknill iseksi johtajaksi tu li Henrik Schwartzberg,

tiorakennuksen ja aidan Vesijärvenkadun varteen. Kont-

josta tuli myöhemmin Rauten toimitusjohtaja. Hänen

torirakennus laajennuksin een on pu rettu , mutta vartio-

poikansa, jotka suomensivat nimensä Mustakallioksi,

koppi ja aita ovat säilyneet.

jatkoivat sittemmin yhtiön kehittämistä.

Vuonna 19 16 lahtelainen rakennusmestari O iva

Punatii listä tulitikkutehdasta käytettiin osittain kone-

Kolsi suunn ittel i konepajan länsipuolelle Vesijärvenka-

pajan tarpeisiin, mutta pian sen tiloja jouduttiin osittain

dun varteen valimon, joka valmistui 1917. Rakennuk-

purkamaan ja toisaalta laajentamaan. Vuonna 1912 lah-

sessa vuorottelevat puhtaaksimuuratut ja rapatut osat.

telainen rakennusmestari August Teräsvaara piirsi kone-

Se on muodo ltaan basilikamainen.Valimossa on tehty

pajan luoteispuolelle jatko-osan, joka puolestaan sai

joitakin julkisivumuutoksia vuosien kuluessa.
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RAUTEN ALUETTA
VUONNA

1989

Lahtelainen rakennusmestari Veikko Toivola piirsi

Vuonna 1991 Rauten toiminta Vesijärvenkadulla lo-

vuonna 1940 pienehkön punatiilisen kattil ahuoneen ton-

petettiin, ja tehtaat siirtyivät Nastolaan. Teollisuusraken-

tin keskelle. Sen eteläpuolella ollut piippu on purettu.
Raute aloitti vuonna 19 14 vaakojen valmistuksen.
1950-luvulla vaakatehdasta varten rakennettiin lisää

nusten suojelusta tehtiin päätös vuonna 1997. Asemakaavaan sisältyy konepajan kolmen vanhimman osan,
valimon, kattilahuoneen, vaakatehtaan, vartiorakennuk-

tuotantotiloja. Lahtelainen arkkitehti Unto Ojonen

sen ja aidan suojelu. Myös konepajan puukannattajat,

suunnitteli vuonna 1955 kaksikerroksisen punatiilisen

valimon sisätila ja vaakatehtaan toisen kerroksen huo-

tehtaan , jonka sisälle jäi osia vuosisadan alun tehdasra-

netila suojeltiin. Lähes kaikki muut rakennukset on pu-

kennuksista. Tämä näkyy muun muassa ikkuno iden

rettu lukuun ottamatta helsinkiläisen arkkitehdin Erkko

muodoista.

Virkkusen vuonna 1962 suunnittelemaa pääkonttoria.

Sodan aikana Rautateollisuus sorvasi tykinammuksia
Suomen armeijalle.

V

1990-luvun lopulla tontille on noussut asuinkerrostaloja,
joiden arkkitehtoninen taso heikentää kokonaisuutta.•

uosina 1954- 1955 suunniteltu viisikerroksinen

LIIKE- JA TEOLLISUUSRAKENNUS

Käsi - ja pienteollisuustalo Oy on lahtelaisen arkki-

Vesijärvenkatu 38

tehdin Tauno Niemiojan käsialaa. Rakennus valmistu i
1955. Alunperin se oli tarkoitettu pien imuotoiselle
teollisuudelle ja liikkeille, myöhemmin taloa
on muunneltu pääosin toimistotiloiksi. Ensimmäisen kerroksen liikehuoneistot ovat
ede lleen alkuperäisessä käytössä.
Arkkitehti on käyttänyt julkisivuissa punatiiltä ja kerrosten välistä vaaleaa slammausta.
Julkisivuja korostavat arkkitehdin itsensä piirtämä, erilaisista t iil istä somm iteltu reliefi sekä
porrastorni parvekkeineenVaikka kyseessä
on alunperin teollisuusrakennus, talo on
suunniteltu sopimaan keskustan katuympäristöön ja asu intalorivi in.
Rakennus on tarkoitettu sisäti lailtaan
muunneltavaksi. Ulkoarkkitehtuuria koskevat
muutokset on syytä suunnitella alkuperäistä
henkeä noudattaen. Rakennus mainitaan
vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa arvokkaana kohteena. •
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ASUIN-, LIIKE- JA KORJAAMORAKENNUS Vesijärvenkatu 27-Sammonkatu 6
Känäsen suunnitelma käsitti kaksikerroksisen liike- ja
konttorirakennuksen, jonka toisessa kerroksessa oli
asunto, sekä korjaamosiiven.Vuonna 1950 helsinkiläinen arkkitehti Erik Lindroos piirsi liikerakennukseen
kolmannen kerroksen, johon sijoitettiin asunto. Korotus noudatti täysi n rakennuksen aikaisempaa arkkitehtuuria.
Rakennus edusti virtaviivaista valkoista funktionalismia. Liiketalon kulmat olivatVesijärvenkadun puolella
pyöristetyt, ja Sammonkadun puolella oli linjakas sienipilari, joka kannatti korjaamopuolen terassia. Liikkeen
sisäänkäynti oli hienostuneesti muotoiltu. Korjaamoosa erosi jäsentelyitään liikeosasta. Se ilmensi alueelle
tyypillistä verstasarkkitehtuuria.
Rakennuksen käyttötarkoitus ja myös ulkonäkö on

L

muuttunut vuosien saatossa. Se on kuitenkin säilyttänyt

Känäsen käsialaa vuodelta 1942. Kokonaisuus valmistui

piirteitä on syytä vaalia. Vuonna 1996 laaditussa yleis-

seuraavana vuonna.

kaavassa se mainitaan arvokkaana kohteena.•

ahden Auto Oy:lle suunniteltu asuin-, liike- ja kor-

jaamorakennus on lahtelaisen arkkitehdin Kaarlo

il meensä melko hyvin. Rakennuksen alkuperäisiä tyyli-

TEOLLISUUSRAKENNUS Sammonkatu 8-Kauppakatu 26

H

äklin huonekalutehdas perustettiin 1925. Samana

oja suunnitteli joitakin pienehköjä muutostöitä 1946.

vuonna rakennusmestari Oiva Kolsi suunnitteli

Vuonna 1951 insinööri Antti Blåfield suunnitteli komp-

uudelle verstaalle toimitilat Sammonkadun varrelle,

leksille kahden kerroksen korotuksen siten, että Kolsin

Loviisanradan vi ereen.Vuonna 1935 rakennusmestari

alkuperäinen verstas jäi osan alle. Näin Sammonkadun

Artturi Ekström suunnitteli mittavan laajennuksen. Pik-

puoleisesta julkisivusta tuli koko mitaltaan kolmiker-

ku verstas sai pohjoispuolelleen kookkaan siipiraken-

roksinen. Korotukseen sijoitettiin verhoomo ja varas-

nuksen. Myös alkuperäiseen verstasrakennukseen teh-

to.

tiin joitakin muutoksia.
Tehtailija Bernhard Häkli - joka oli myös taidemaalari - suunnitteli seuraavan laajennuksen itse vuonna

Vuonna 1953 Tauno Niemioja suunn ittel i yksikerroksisen tehdashallin tontin keskelle, vanhan L:n muotoisen kompleksi n sisään. Seuraavan laajennuksen

1940.Tehdasta laajennettiin Sammonkadun suuntaisesti

Häkli piirsi jälleen itse: vuonna 1955 korotettiin sekä

kolmikerroksisella työsaliosalla. Arkkitehti Tauno Niemi-

Sammonkadun että radan puoleista osaa yhdellä kerroksella ja raken nettiin kaksikerroksinen uudisosa vanhan tehtaan itäpuolelle. N ykyisen asunsa tehdas sai
1962, kun Sammonkadun ja Savonkadun, nykyisen
Kauppakadun siivet korotettiin Antti Blåfieldin piirustusten mukaan. Rakennus on Sammonkadun puolelta
viisi- ja Kauppakadu n puolelta nelikerroksinen.
Vuosien varrella tehdyt muutokset ja laajennukset
toteutettiin ikkunamuotojen ja -jakojen sekä materiaalien suhteen hyvin samankaltaisi na, joten punatiilinen
rakennus sai yhtenäisen ilmeen.
Tehdas ajautui Häklin kuoleman jälkeen konkurssiin.
Lahden kaupunki muutti rakennuksen vuonna 1966
kurssikeskukseksi. Rakennuksen sisäiset muutokset
suunnitteli tuolloin arkkitehti Valter Karisalo.
Tehdasrakennuksen punatiili-ilmettä ja teoll isuusluonnetta on syytä vaalia.•
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ASUIN- JA VERSTASRAKENNUS Vesijärvenkatu 31 C

L

ahtelainen arkkitehti Unto Ojonen suunnitteli K.Y
Lehden kumikorjaamorakennuksen vuonna 1950.

Se valmistui samana vuonna. Ensimmäisessä kerroksessa oli myymälä-, korjaamo- ja konttoritilat ja toisessa
kerroksessa asunto. Talo sijaitsi pääty Vesijärvenkadulle
päin. Pääty o li kaksikerroksinen ja pihasiipi yksikerroksinen.
Ojosen arkkitehtuuria leimaavat monet kauniit detaljit, muun muassa pergola, pieni parveke, erilaiset
ikkunamuodot ja pyöristetyt nurkka- ja oviaukkoaiheet
Ulkoarkkitehtuurissa käytettiin terrastirappausta, mustaa liuskekiveä ja punaisia kattotiiliä, Ojosen 1950-luvun tyylikeinoja.
Vuonna 1953 Ojonen suunnitteli korjaamosiiven
laajennuksen ja korotuksen kaksikerroksiseksi sekä joitakin sisäisiä muutoksiaVuonna 1958 hän piirsi muu-

Vanhempi, vuonna 1950 valmistunut rakennus on

toksia asunto-osaan. Ullakolle rakennetti in sauna. Sa-

arvokas korkeatasoisen, aikaansa hyvin edustavan

mana vuonna Ojonen suunnitteli tontil le korjaamo-

arkkitehtuurinsa esimerkkinä, ja siinä on syytä vaalia

rakennuksen.

näitä piirteitä.•

KATUFASADI

Vesijärvenkatu 40-48

VESIJÄRVENKATU 40 JA 42

V

esijärvenkadun länsipuoli Sammonkadun ja Karihovin välissä koostuu kolmikerroksisista kerrosta-

lahtelainen suunnittelija Veikko Raviniemi 1947. Niemioja on suunnitellut myös Vesijärvenkatu 44- 46:n

loista, joiden arkkitehtuuri edustaa 1940- ja 1950-

sekä 48:n, edellisen 1955-1956 ja jälkimmäisen 1952

luvulle tyypillistä sopusointuista mittakaavaa ja hiottuja

-1954.

detaljeja.
Vesijärvenkatu 40:n on suunnitellut lahtelainen

Katumiljöön yhtenäisyyttä ja tasapainoa kannattaa
vaalia. •

arkkitehti Tauno Niemioja 1941 ja Vesijärvenkatu 4 2:n

47

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

Lahdenkatu 26

Vesijärvenkatu 52

A

A

sunto-osakeyhtiö Karihovi on lahtelaisen arkkitehdin Unto Ojosen 1949 suunnittelema. Se valmis-

tui seuraavana vuonna.

sunto-osakeyhtiö Karinportin suunnitteli lahtelainen arkkitehti Unto Ojonen vuonna 1952. Se

valmistui seuraavana vuonna.

Karihovin julkisivu ssa on terrastirappausta ja ruskeaa

Karinportti on Lahdenkadun toisella puolella olevan

klinkkeriä. Katolla on tii likate. Ojonen on luonteenomai-

Karihovin pari pohjoisen sisääntulotien maamerkkinä.

sella tavallaan porrastanut kookkaan rakennusmassan

Tornitalo on parinsatavoin terrastirapattu ja tiilikatettu.

pehmeämmän ja keveämmän vaikutelman aikaansaamiseksi. Karihovin torni muodostaa porttiaiheen Lah-

Komeaa tornia ja sen kauniita detaljeja on syytä
vaalia.

den pohjoiselle sisääntulotielle yhdessä viereisen Karinportin kanssa. Molempien rakennusten takana on Lahdessa harvinaiset korttelipuistot Karihovinpuisto ja
Pihapuisto, jotka esiintyvät ensi kertaa kaupunginarkkitehti Kaarlo Könösen vuonna 1938 laatimassa asemakaavamuutoksessa.
Rakennuksen komeaa dominanttimaista luonnetta
samoin kuin sen harkittuja yksityiskohtia on syytä vaalia.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa rakennus mainitaan arvokkaana kohteena. •
KARIHOVINPUI STO
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PIHAPUISTO, TAUSTALLA KARIHO VI

ASUIN- JA LIIKERAKENNUKSET

Rajakatu 2 ja 4

E

räät ammattiliitot rakennuttivat 1950-luvulla asuin-

taloja omille työntekijöilleen sodanjälkeisen asun-

topulan lieventämiseksi.Tällaisia asuintaloja ovat Raja-

Rak~nnukset

ovat osin seitsemän-, osin kahdeksan-

kerroksisia pistetaloja, jollaiset olivat sotien jälkeisille
kaavoitusihanteille tyypillisiä kaupunkikeskustojen reu-

kadun alkupään kaksi pistetaloa, joista arkkitehti Jorma

na-alueilla. Talot on suunniteltu huolellisesti samoin

Vuorelman 1958 suunnitteleman Raj akatu 2:n raken-

kuin niiden ympäristö. Rajakatu 4:ään ol i varattu pieni

nutti Lahden kaupungin kansakoulunopettajien asunto-

huoneisto myös maito- ja sekatavaramyymälälle.

to imikunta ja arkkitehti Arvi Lepikön 1956 suunnitteleman Rajakatu 4:n Postivirkamiesliitto.

Rakennusten ja niiden ympäristön alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita on syytä vaalia.•

SUOMEN VAPAA EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO

Rajakatu 7

K

irkkorakennuksen vanha osa on lahtelaisen ra-

kennusmestarin Oiva Kolsin vuonna 1925 piirtä-

mä asuintalo, joka valmistui vuonna 1926. Suomen Vapaa Evankelis-Luterilainen Kirkko osti rakennuksen
vuonna 1949 ja antoi samana vuonna hämeenli nnalai sen arkkitehdi n Mika Ernon tehtäväksi suunnitella sen
viereen kirkkotilat Ne valmistuivat jo samana vuonna.
Samassa yhteydessä vanhaa asuinrakennusta muutettiin
muun muassa niin, että sen kadunpuoleinen sisäänkäynti suljettiin ja oven sijalle tehtiin ikkuna. Samo in
joitakin koristeellisia yksityiskohtia karsittiin. Talo säilyi
asuinkäytössä, jossa se on edel leen.
Uudessa osassa on korkea kirkkosali urkuparvineen
sekä kerhotilat Kirkkomaisen olemuksen rakennuksel le
antavat korkeat ikkunat ja jyrkkälappeinen katto.
Kirkko on nykyisin Lahden Tunnustuksellisen Luterilaisen Seurakunnan hallinnassa. Rakennuskokonaisuus
on kulttuurihistoriall isesti arvokas. Sen pihapiiri vanhoi ne puineen on myös vaalimisen arvoinen.•

A
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KARTANO
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LAHDEN KARTANO

L

Lahdenkatu 4

ahden kartanon omistajat tunnetaan vuodesta
1540 saakka. Vuonna 1869 tilan osti hovineuvos

August Fellman. Lahden kaupunki hankki Kartanon
omistukseensa 1919.
Fellman rakennutti kartanoansa uuden päärakennuksen 1897 - 1898. Muita tilaan kuuluneita rakennuksia ei enää ole jäljellä, sen sijaan Fellmanin aikaista puistoa on vielä olemassa kartanon ympärillä.
Päärakennuksen suunnitteli helsinkiläinen arkkitehti Hjalmar Åberg, joka loi ruotsalaisista esikuvista,
lähinnä Vaasa-renessanssista ja ajan arkkitehtuuriteorioista vaikutteita saaneen kertaustyylisen kartanon.
Kartanon tultua kaupungin omistukseen siihen
sijoitettiin vuonna 1920 kansakoulu. Muutospiirustukset laati rakennusmestari Kaarlo Borg. Rakennukseen tehtiin perusteelliset korjaukset, joissa sen sisä-

Kartanolla on suuri rakennustaiteellinen, kaupunki-

tiloja muutettiin suu resti. Rakennus tuli kokonaan

kuvallinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys. Rakennus-

kaupunginmuseon käyttöön 1965, ja arkkitehti Valt-

ta ja sitä ympäröivää vanhaa puistoa on syytä vaalia

teri Karisalo suunnitteli siihen mittavan korjauksen,

niiden omista historiallisista lähtökohdista käsin.Vuonna

jossa puututtiin kovalla kädellä muun muassa talon

1996 laaditussa yleiskaavassa Kartano main itaan arvok-

rakenteisiin ja huonejakoon.Työt valmistuivat 1967.

kaana kohteena. •

LAHDEN LYSEO

L

Lahdenkatu 6

ahden lyseo alo itti toimintansa 1921 ensimmäisenä valtion oppikouluna Lahdessa.Vuonna 1926

rakennushallitu ksen arkkitehti Hjalmar Åberg suunnitteli sille oman rakennuksen. Suunnittelussa oli mukana
myös arkkitehtiToivo Salervo. Koulu valmistui 1928.
Lyseo on tyypillinen 1920-luvun punatiilinen koulurakennus: monoliittimainen juhlallinen muoto laajan
koulupihan laidassa, tiukka symmetria, pidättyväinen
klassistinen koristelu. Lyseon pääoven päällä vahtiva
graniittipöllö, viisauden vertauskuva, kuvaa aikakauden
koulusuunnitteluideologiaa osuvasti.
Vuonna 1960 arkkitehti Ahti Korhonen suunnitteli
lyseolle lisärakennuksen. Se valmistui 1963. Matala lisärakennus tukee anonyymina vanhaa lyseota sen sivustalla, vaikkakin osa päärakennuksen vaikuttavuudesta
katoaa symmetrian rikkovan massan myötä.
1980-luvun lopulla koululla tehtiin mittava saneP.raus
arkkitehti Seppo Lappalaisen suunnitelmie1 ~ rr .ukaa.1.
Sekä ulko- että sisäarkkitehtuuri säilyttivät kiitettävästi
klassistisen ilmeensä, mihin on syytä tulevaisuudessakin
pyrkiä.Vuonna 1975 pihalle rakennettu lyseon väliaikainen parakki tulisi poistaa tontilta.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa koulurakennus
mainitaan arvokkaana kohteena. •
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LAHDENKATU 14

KATUFASADI Lahdenkatu 8-18

L

ahdenkadun länsipuolen kaupunkikuvallisesti merkittävä ja mittakaavaltaan sopusointuinen katumai-

reillä ja voimakkailla porraslipoilla.Talon on suunnitellut
arkkitehti Arvi Lepikkö vuonna 1956.
Vanhojen tonttimuodostusten vuoksi katuosuudelta
puuttuvat numerot 12 ja 16. •

sema viehättävine yksityiskohtineen on vaalimisen arvoinen.
Lahdenkatu 8:n on piirtänyt arkkitehti Erik Lindroos

LAHD EN KAT U 18

vuonna 1944. Sen portaali on harvinaisen komea liuskekivisomisteineen ja jykevine tammiovineen. Lahdenkatu 10 on arkkitehti Irma Kolsin suunnitelma vuodelta
1941, ja Lahdenkatu 14 arkkitehti Kaarlo Könösen käsialaa vuodelta 1945. Molempien funktionalistinen arkkitehtuuri tarjoaa taiten suunniteltuja detaljeja, kuten
katutilalle vaihtelua antavia porrassyvennyksiä ja pylväikköjä sekä kauniisti kaartuvia parvekkeita. Lahdenkatu 18:n korttelin pituinen julkisivu on rytmitetty erkke-

KARINIEMEN PIENTALOALUE Kariniemenkatu- Kolkankatu- Vaaniankatu

K

ariniemen pientaloalue rakentui alueelle, jonka

pääasiassa 1938 - 1945. Alueen vanhin talo on entinen

katulinjaukset ovat peräisin arkkitehti Carolus

kaupunginpuutarhurin virka-asunto, joka on vuodelta

Lindbergin suunnittelemasta kaavasta vuodelta 1922.

1928. Se poikkeaa sijoitukseltaan ja arkkitehtuuriltaan

Korttelijako ja rakennusmassoittelu ovat kuitenkin peräisin arkkitehti Otto-Iivari Meurmanin vuoden 1931

muista alueen rakennuksista. Uusin, niin ikään muista

kaavasta. Rakennukset ovat kookkaita, joko paritaloja

poikkeava talo on puolestaan Kariniemenkatu 2:ssa
sijaitseva asuinrakennus, jonka suunnittelivat arkkitehdit

tai pienkerrostaloja.

Eino Tuompo ja Kaarlo Pinomaa 1952.

Noin kolmanneksen alueen taloista piirsi lahtelainen
rakennusmestari Pauli Leiskallio.Talot on rakennettu

Tontit ovat suhteellisen kookkaita ja niillä on vehmaat puutarhat. Huolimatta vaihtelevasta arkkitehtuuridetaljoinnista alueen ilme on hyvin yhtenäinen, koska

KoLKANKATUA

volyymit ovat samantyyppiset, rakennukset on sijoitettu
täsmällisesti ja niiden kattoharjat ovat aina kadun suuntaiset. Talousrakennukset ovat tontin takaosassa. Katujen eteläpuoliset talot ovat kiinni katulinjassa, pohjoispuolen talojen edessä on istutusvyöhyke.
Alueella on vuodelta 1985 peräisin oleva suojelukaava sekä samana vuonna laadittu rakentamisohjeisto.•

JOHANNA-KOTI

Karin iem enkatu 22

L

ahden Vanhainkotiyhdistys rakennutti yksityisen

rastettu niin, että asuinhuoneet suuntautuvat etelään ja

Johanna-kodi n van huksille vuon na 1953. Raken-

saavat mahdol lisimman runsaasti päivänvaloa. Siipeen

nuksen suu nnittelijaksi valit tiin tuo ll oin Lahdessa työskennellyt arkkitehti Elsa Arokallio, jonka pi irust ukset

sijo itettiin muun muassa ruokailutilat ja aurinkoterassi.
Arkkitehti laati Johanna-kodi ll e myös sisust ussuu nni-

valmistuivat 1952.Vanhainkoti ri stittiin yhdistyksen

telmat, mutta ne toteutettiin vain osittain. Korjauksissa

naisten mukaan, joista moni oli nimeltään Hanna tai

Arokall ion sisustusperiaatteita on pyritty soveltaen

Johanna.
Arokallio somm itteli funktional istisen rakennuksensa

noudattamaan.

Kariniemen rinteeseen portaittain aikaisemmin raken-

korkeatasoista arkkitehtuuria, ja sen alkuperäisiä suunnit-

nettujen kerrostalojen ja pientaloalueen mittakaavaan

teluperiaatteita on syytä vaal ia sekä ulko- että sisätilojen

taitavasti sopeuttaen.Vanhainkodin itäjulkisivu on por-

osalta. Rakennuksella on suojelukaava vuodelta 1996. •

Johanna-koti edustaa lahtelaisittai n poi kkeuksellisen

Kariniemenkatu 24-28 ja 35- 43, Johannankatu 8 sellä Kolkankatu 14

K

ariniemenkadun itäpäässä on pienet sopusuhtaiset
kerrostaloryhmät jotka liittyvät kauniisti kadun

länsiosan pientaloalueeseen sekä Johanna-kotiin.
Kariniemenkadun pohjoispuolen kolme rinteeseen
porrastettua lamellitaloa suunnitteli lahtelainen rakennusmestari Veikko Toivola vuonna 1941. Kadun eteläpuolella on kaksi kolmikerroksista rakennusta, joista
kadun päätytalon pi irsi lahtelainen arkkitehti Kaarlo
Könönen 1945 ja pitkän, neljä por rashuonetta käsittävän t alon lahtelainen rakennusmestari Vilho Rekola
1940. Osittain sen takana on vielä kaksi kolmikerroksista pistetaloa. jotka ovat helsinkiläisen arkkitehdin Mauri
Karkulahden suunnitelmia vuodelta 1954.
Miljöön mittakaavaa ja rakennusten syntyaikaansa
heijastavia materiaaleja ja detaljeja kannattaa vaalia.
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LINJA-AUTOASEMA

Jalkarannantie 1

LINJA-AUTOASEMA VUONNA I

K

aupunginarkkitehti Kaarlo Könönen suunnitteli
linja-autoaseman vuonna 1938. Se valmistui seu-

raavana vuonna.
Asemarakennus koostuu kolmesta osasta, odotushallista aputi loineen, sen luoteispuolella olevasta tavarahallista sekä kaakkoispuolella olevasta puolipyöreästä,
neljä myymälää sisältävästä osasta. Odotushallin sivussa
on kapea kellotorni, johon alunperin sijoitettiin myös
neonvalomainoksia. Rakennus on terrastirapattu.
Linja-autoasema on harvalukuisen lahtelaisfunktionalismin parhaita esimerkkejä. Sen linjakas muoto ilmaisee käyttötarkoituksensa oivallisesti ja rajaa hienovaraisesti suurta li ikennejakajaa.
LINJA-AUTOASEMAN
KUKKAKAUPPA

Toimistoarkkitehti Jouko Mattila suunnitteli tavarahallin laajennuksen vuonna 1990. Hallia jatkettiin noin
18 metriä luoteeseen. Asemaa korjattiin koko 1990luvun ajan: tornin klinkkerit ja seinien terrastirappaus
uusittiin ja sisätiloja entistettiin muun muassa palauttamalla odotushallin alkuperäismallin mukaiset valaisimet
ja pyöreä istuin. Kaikin osin korjaukset eivät ole onnistuneet talon arvoa vastaavalla tavalla.
Linja-autoaseman kukkakaupan sisustus on pieni
viehättävä muisto 1960-luvun alusta. Puuseppä ja autonkuljettaja Uuno Tuominen rakensi vaimonsa myymälään lakatuista puurimoista myyntitiskin, kukkatelineen ja puhelinkopin vuonna 1963.
Aseman suojelukaava valmistui vuonna 1981. Rakennus on erittäin arvokas sekä rakennustaiteellisesti,
liikennehistoriallisesti että ympäristön kannalta. Esimerkiksi terrastirappauksen ja tavarahallin klinkkereiden
entistävät korjaukset ovat suotavia. •
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ASUIN· JA LIIKERAKENNUS Paasikivenkatu 1-Jalkarannantie 2

L

ahtelainen arkkitehti Unto Ojonen piirsi Pellonkulman talon 1952. Rakennus valmistui seuraavana

vuonna.
Yhdeksänkerroksinen Pellonkulma muodostaa vaikuttavan porttiaiheen yhdessä Suojalinnan talon kanssa
keskustasta länteen mentäessä. Alimmassa kerroksessa
on liikehuoneistoja, muissa asuntoja. Rakennus on veistoksellinen, vapaasti muotoiltu, joka suunnasta tarkasteltava volyymi, jonka jokainen julkisivu on muovattu
eri tavoin, omista lähtökohdistaan. Arkkitehti on keventänyt raskasta massaa kulmapyöristyksillä ja tasannut
rakennuksen korkeutta vahvoilla ikkunanauhoilla. Julkisivut ovat Ojosen 1950-luvun tapaan terrastirappausta
ja mustaa graniittia, katto poltettua tiiltä. Pieni viehättävä yksityiskohta on alkuperäispiirustuksissa esiintyvä
korttelin länsinurkkaan sijoitettu aidattu leikkipiha
kahluualtaineen.
Pellonkulma on säästynyt suurilta muutoksilta lukuun
ottamatta rakennuksen pohjoiskulman ympäri 1996
rakennettua alkuperäisarkkitehtuuriin täysin sopimatonta
olutterassia.
Rakennus on arvokas esimerkki oman aikansa korkeataso isesta suunnittelusta. Se on myös erittäin tärkeä
kaupunkikuvan muokkaajana. •

R

N
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ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

Hollolankatu 1- Paasikivenkatu 2

K

eskinäinen Vakuutusyhtiö Suoja joutui muuttamaan
sodan runtelemasta Viipurista vuonna 1944.Yhtiö

siirtyi Lahteen ja ryhtyi rakennuttamaan uutta toimitaloa.Viipurilainen, sittemmin lahtelainen arkkitehti Jalmari
Lankinen suunnitteli vuonna 1945 Asunto-osakeyhtiö
Suojal inn an, yhdeksänkerroksisen asuin- ja liiketalon,
joka yhdessä Pellonkulman kanssa muodostaa yhden
kau pungin porteista. Porttiaihe esiintyy ensimmäisen
kerran insinööri W 0. Lillen vuonna 1908 laatimassa
kaupungin länsiosien asemakaavassa. Suojalinna valmistui
raken nusainepulan ja monien seisokkien jälkeen 1947.
Suunnittelija on keventänyt jyhkeää vaikutelmaa jakamalla massan kahteen osaan, muodostamaila katukerroksen osittain arkadikäytäväksi ja vetämällä kattokerroksen taaksepäin puolittaiseksi terassiosastoksi.
Toimisto-, liike- ja asuinkerrokset on detaljoitu toisistaan poikkeaviksi.
Rakennuksen alkuperäismateriaaleja ja funktionalistista muotokieltä on syytä vaalia. •

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

A

Hollolankatu 3

rkkitehti Unto Ojonen suunnitteli Hollolankatua

sivut ovat terrastirappausta, ja niitä on eläväitetty kah-

reunustavan asuin- ja liikerakennuksen arkkitehti

della loivasti muotoillulla parveke-erkkerillä koristeel-

Jalmari Lankisen piirtämän Suojalinnan jatkoksi vuonna

lisine kaiteineen. Julkisivulle antavat ilmettä myös myy-

1949.Talo valmistui kaksi vuotta myöhemmin. Se oli

mäläkerroksen kantavat pilarit ja syvään vedetyt sisään-

tarkoitettu kaupungin työntekijöiden asunnoiksi. Ra-

käynnit.

kennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin pieniä
liikehuoneistoja.
Ojosen tuon ajan funktionalistinen käsiala näkyy

Rakennus on merkittävä oman aikansa korkeatasoisen suunnittelun edustajana. Se on myös kaupunkikuvallisesti tärkeä ensimmäisenä varsinaisena

hillityssä yleisilmeessä, jota on rikastettu hienostuneilla

kaupunkimuuriaiheena lähestyttäessä keskustaa

yksityiskohdilla. Kivijalka on kiillotettua graniittia. Julki-

lännestä.•
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ASUIN- JA LIIKERAKENNUKSET Hollolankatu 5-7, Paasikivenkatu 6 ja 10 ; 16 )

H

jzö

akatorneiksi kutsutut seitsemän yhdeksänkerroksista asuintaloa sekä pieni liiketalo rakennettiin

Fellmanin pellolle 1951 - 1956. Piirustukset tehtiin Kulutusosuuskuntien Keskusl iiton asunto-osastolla Helsingissä. Suunnittelijoina olivat arkkitehdit Mauri Karkulahti ja Eino Tuompo.
Kaikissa asuinrakennuksissa toistuvat samat peruselementit: yksi syvä porrashuone, sisäänvedetyt kapeat
parvekerampit sekä selkeä yksinkertainen ikkunajaottelu. Kauempana keskustasta olevat talot ovat yksinkertaisempia kuin lähempänä olevat, joiden julkisivua on
parvekkeiden kohdalla porrastettu ja joissa on satulakatto. Kauempana olevien talojen kattomuoto on taitteinen.
Torniryhmään liittyy Hollolankadun puolella Mauri
Karkulahden suunnittelema matala liikerakennus, joka
täydentää viehättävällä tavalla kokonaissommitelman.
Se on laskostettu kadun varteen kolmijakoiseksi
kauppahuoneistoksi, johon sijoitettiin upouuden liikeidean mukainen pikamyymälä.
1990-luvun lopulla rakennuksia on peruskorjattuja
täydennetty yhdellä pistetalolla. Niiden alkuperäisiä
suunnitteluperiaatteita kannattaa vaalia. Alueen väljyys
on myös olennainen asemakaavallinen arvo.Vuonna
1996 laaditussa yleiskaavassa rakennukset mainitaan
arvokkaana kohteena. •
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KOULURAKENNUS

Hollolankatu 9

L

ahden kylän koulu rakennettiin kesällä 1873 ja vihittiin käyttöön saman vuoden syksyllä. Sen perus-

ti kapteeni August Fellman, joka oli jo kaksi vuotta ai-

Se tuhoutui lähes täysin vuoden 19 18 sodassa, joka
aiheutti myös koulun siipirakennukselle, kalusteille ja
arkistolle suurta vahinkoa.

kaisemmin aloittanut koulunpidon väliaikaistil oissa. Fellman luovutti maan ja koulu pystytettiin talollisten päi-

Oppilasmäärien lisääntyessä koulun tilat kävivät erittäin ahtaiksi. Länsiharjun koulun rakentaminen toi hel-

vätöinä heidän luovuttamistaan hirsistä. Koulurakennus

potuksen ongelmiin, ja vanhan kylän koulun oppilaat

oli kaksikerroksinen.Yiäkerrassa ei kuitenkaan saanut

siirtyivät sinne. Vuosina 19 33-19 54 koulurakennukses-

kouluhallituksen määräysten mukaan järjestää opetus-

sa toimi Lahden työväenopisto. Sodan aikana sinne

ta, vaan se toimi opettajan asuntona. Ulkorakennus,

majoitettiin siirtoväkeä ja sotilaita.Vuosina 19 54-1980

jossa oli muun muassa opettajien lehmät, pystytettiin

koulussa oli lastentarha, sen jälkeen kaupunginmuseon

kaksi vuotta myöhemmin.

konservointitilat ja varasto, kunnes se 1990-luvun alus-

Vuonna 1883 Fellman lahjoitti puutavaraa, jotta
koulurakennus saatiin laudoitetuksi ulkoapäin. Se pää-

sa kunnostettiin perusteellisesti taiteilijoiden ateljee- ja
asuintiloiksi.
Vanha Lahden kylän koulu on rakennustaiteellisesti

tetti in myös maalata öljymaalilla. Koulua laajennettiin
1902, jolloin vanhan koulun pohjoissivulle rakennettiin

ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas. Se on keskus-

suurikokoinen luokkasiipi. Tähän aikaan kouluhallituk-

ta-alueen vanhin ja ainut kylän ajalta säilynyt rakennus

sen määräyksissä säädettiin, että koulu luokkaan tuli

ja myös kaupungin vanhin julkinen rakennusTasavallan

aina mahtua 50 oppilasta. U utta kookasta luokkahuo-

presidentti J. K. Paasikivi kävi Lahden kylän koulua vuo-

netta käytettiin myös juhlasalina. Käsityöluokan ja

sina 1877-1882. Rakennukselle laadittiin suojelukaava

opettajien asunnot käsittävä lisärakennus tehtiin 1908.

1979 .•

SALPAUSSELÄN KOULU

A

Hämeenlinnantie 3

rkkitehti Unto Ojonen suunnitteli 1958 koulutalon Salpausselän yhteiskoululle, joka oli perustet-

tetty keskushalli tuli suomalaisiin kouluihin takaisin
1950-luvu lla, ja Salpausselän koulun suora esikuva on

tu samana vuonna. Kaksi vuotta aikaisemmin se oli

t ämän koulutyypin uudelleen löytäjän, arkkitehti Jorma

aloittanut toimintansa väliaikaisissa tiloissa. Koulu syntyi

Järven suunnittelema Helsingin Kulosaaren yhteiskoulu,

kolmen perheenisän yksityisen aloitteellisuuden pohjal-

joka valmistui 1955.

ta. Koulutalo valmistui 1959.
Ojonen ratkaisi koulusuunnitelmansa keskushallijärjestelmän pohjalta. 1900-luvun alussa kehitelty ja käy-

Koulun keskushalli on muotoiltu nousevaksi auditoriomaiseksi tilaksi, jonka sivustoilla luokkahuoneiden
portaat nousevat rytmikkäästi. Ojonen loi sisätiloihin

sinisen eri sävyihin perustuvan värimaailman, jota hän
korosti punatiilellä ja tummalla mahongilla.
Ojonen suunnitteli kouluun pitkän siipiosan vuonna 1962. Se valmistui 1963. Seuraavan kerran rakennusta laajennettiin 1979, jolloin siiven taakse saatiin
lisätilaa. Sen suunnitteli rakennusarkkitehti Heikki Sip-

erillisen liikuntasalin ja joitakin erikoisluokkia käsittävän koulurakennuksen, joka sijoitettiin vastapäätä vanhaa koulua.
Koulun kaksi ensimmäistä vaihetta edustavat oman
aikansa uutta koulusuunnittelua. Ojosen arkkitehtuuria

ponen Ojosen toimistosta. Arkkitehti Tuomo Keski-

on syytä vaalia sen alkuperäisistä lähtökohdista käsin .
Keskushallin sisätilat alkuperäisine väreineen kannattaa

aho, koulun entinen oppilas, sai 1991 suunnitellakseen

säilyttää. •

KOULURAKENNUKSET

L

Svinhufvudinkatu-Paasikivenkatu- Ståhlberginkatu

ahden kaupunki järjesti vuonna 1950 arkkitehtikilpailun, jolla etsitti in suunnittelijaa suurelle ammatti-

jattu raskaalla kädellä alkuperäissommitelmaa ja -väri-

koulukompleksille. Kil pailun voittivat helsinkiläiset arkki-

tystä muuttaen. Ståhlberginkadulla sijaitseva työsali on
korotettu vuonna 2000 katulinjan rakennusmassojen

tehdit Olli ja Eija Saijonmaa, joiden piirustusten perus-

rytmistä piittaamatta.

teella koulukortteli toteutettiin.
Kortteliin sijoitettiin poikien ammattikoulu, kauppa-

Koulukorttelin rakennuksilla on suuri kulttuurihistoriallinen ja rakennustaiteellinen arvo. Myös jotkut sisäti-

opisto, kotiteollisuusopisto, teknillinen koulu, puuseppäteollisuuden koulu, tyttöjen ammattikoulu sekä oppilai-

mahalli ansaitsevat erityisen huomaavaisen kohtelun.

tosten yhteiset tilat, kuten juhlasali, uimahalli, voimistelu-

Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa kokonaisuus mai-

sali ja kirjasto. Kokonaisuus toteutettiin vuosina 1953 -

nitaan arvokkaana kohteena. •

lat, kuten juhlasali, lämpiö ja Lahden ensimmäinen ui-

1956.
Rakennukset sijoittuvat ilmavasti avarien pihojen
ympärille. Katujen varsia polveilevia eri korkuisia massoja yhdistää vaaleankeltainen rappauspinta sekä aukotusten ja kattolinjojen tarkkaan harkittu rytmi. Koulujen
juhlasali lämpiötiloineen oli varsin edustava. Se toimi
pitkään Lahden kaupunginteatterin näyttämönä.
Koulurakennukset ovat nyt Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallussa. Se on 1990-luvun loppupuolelta
lähtien tehnyt muutoksia korttelissa. Paasikivenkadun
hienostuneesti porrastettu pieni myymäläsiipi on kor-

ENTISEN AMMATTIKOULUN JUHLASALIN JA KAUPUNGINTEATTERIN LÄMPIÖ VUONNA I957

URHEILUTALO

Jalkarannantie 10

URHEILUTALON VANHA OSA
VALMISTUMISENSA JÄLKEEN

L

ahden Urheilutalo-Säätiö rakennutti urheilutalon
lahtelaisen arkkitehdin Unto Ojosen vuonna 1956

laatimien piirustusten mukaan.Talo valmistui seuraavana vuonna.
Urheilutalon arkkitehtuuri oli funktionaalista. Suunnitelmat käsittivät keskitetyn hallin, jota ympäröivät
aputilat U lkoa rakennus oli osittain roiskerapattu,
osittain punatiiltä. Lounaisseinä koostui lähes koko-

Vuonna 1966 helsinkiläiset rakennusarkkitehdit Ossi
Rajala ja Ilpo Hälvä laativat talolle laajennussuunnitelmatVanhan urheilutalon luoteispuolelle rakennettiin
1967 massiivinen, muun muassa palloiluhallin ja keilahallin käsittävä osa, jonka liittäminen Ojosen sommitelmaan on kankea.
Urheilutalon vanha osa on merkittävä erityisesti
rakennustyyppinsä ainoana edustajana Lahdessa. Vuon-

naan suurista ikkunoista, jollaiset oli myös rakennuk-

na 1996 laaditussa yleiskaavassa urheilutalo mainitaan

sen päädyissä.

arvokkaana kohteena. •

950-luku oli puistojen kehittämisen aikaa Lahdessa.

1Seuraavalla vuosikymmenellä puistoala asukasta
kohden kohosi korkeimmaksi Suomen kaupungeista.
Kisapuisto perustettiin vuonna 1950 osittain Hel-

tukset kentän pukusuojarakennusta varten.Taloa on
laajennettu myöhemmin: vuonna 1960 kaakkoisosastaan Kailan suunnitelmin ja vuonna 1988 koillispuoleltaan apulaiskaupunginarkkitehti Esko Hämäläisen piirustuksin. 1950-luvun alussa rakennettiin kentälle myös

singin olympialaisten tarpeisiin, koska osa jalkapallon
alkuetteluista pelattiin Lahdessa. Kisa-alue oli kymme-

jalkapallokatsomotVuonna 1952 pystytettiin lipun-

nen hehtaarin suuruinen.Toimistoarkkitehti Liisa Kaila

myyntikojut

kaupungin talonsuunnitteluosastolta laati 1951 piirus-

Urheilukentän ympärillä on suuret puistoalueet,
vuonna 1953 perustettu Fell-

KISAPUISTOA

maninpuisto sekä Pikku-Vesijärven puisto, jonka istutustyöt
aloitettiin 1950. Se jatkuu rauhoitettuna luonnonpuistona
Kariniemeen, jossa on vuonna
1992 valmistunut Lanu-puisto,
kaksitoista professori Olavi
Lanun veistämää betonifiguuria.
Kisapuisto, sen pukusuoja ja
lipunmyyntikojut sekä ympäröivät puistoalueet ovat arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

VESIJÄRVEN SATAMA

VESIJÄRVEN ASEMA

L

ahden kylän sivuitse rakennettiin rautatie vuonna

asunsa sangen hyvin huolimatta käyttötarkoituksen

1870. Seuraavana vuonna valmistui Vääksyn kanava

muutoksista.Tikkutehdas korjattiin osittain entistäen

ja vuonna 1878 Kalkkisten kanavaVesijärven pohjukkaan alkoi suotuisten liikenneolosuhteiden myötä ke-

1997.

hittyä teollisuutta. Alueelle tuli jo vuonna 1869 Lahtis

tiin asuintalo vuonna 1947 Kariniemen pohjoisrintee-

Ångsåg - Lahden HöyrysahaVuonna 1908 sahan yhtey-

seen. Se on oman yhtiön, Puutalo Oy:n tyyppitalo numero 13. Rakennukselle antavat ilmettä koristeelliset

teen perustettiin su lfaattisell uloosatehdas. Vuonna
1923 rantaan perustettiin vielä Lahden Lasitehdas, joka
asettui selluloosatehtaan vuonna 1917 tyhjiksi jäänei-

Lahti Oy:n insinöörille Rafael Rickmanille rakennet-

tuulilaudat ja pystylaudoitus.
Lahti Oy:n paloaseman Niemenkadun varteen

siin tiloihin.

suunnitteli yhtiön oma rakennusmestari Matti Pitkänen

Vesijärven rantaan vedettiin pistoraide ja rakennett iin rautatieasema 1870. Pieni puinen asema edustaa

vuonna 1947, ja asema valm istui seuraavana vuonna.
Lahden Sahan VPK oli aloittanut toimintansa 1905. Pu-

arkkitehti Knut Nylanderin laatimien asematyyppipii-

natiilinen kaksikerroksinen asema on vuodesta 1997

rustusten tyyppiä neljä. Alunperin se oli epäsymmetri-

lähtien ollut korjausten alaisena.

nen, laajahkolla avokuistilla varustettu rakennus, joka

Puusepäntehtaat ja lasitehtaat jäivät tyhjilleen 1986.
Ne purettiin lukuun ottamatta savup iippua ja vuonna

laajennettiin vuonna 1895 symmetriseksi. Seuraava
laajennus tehtiin vuonna 1917, jolloin asemaa jatkettiin

1908 valmistunutta selluloosatehdasta, joka liitettiin

molemmista päistään. Lukuisia muutoksia läpikäytyään

osaksi vuonna 2000 valmistunutta SibeliustaloaVuon-

asema korjattiin osittain entistäen vuonna 1998.
Aseman itäpuolelle Kariniemen rinteeseen syntyi

na 1927 valm istuneesta kaarikattoisesta lasitehtaasta
tehtiin rekonstruktio opiskelija-asuntolaksi.
Satama-alueen alkuperäinen rakennuskanta on suu-

aseman ja sataman työntekijöiden yhdyskunta. Asuinalueen taloista on jäljellä viisi, asemapäällikön talo, sen

reksi osaksi kadonnut Jäljelle jääneistä sekä uudisra-

ulkorakennus, vahtitupa, Aarnela eli Lohikäärmehuvila

kennuksista, laitureista, rautalaivoista ja satamapuistois-

sekä Karirannankujan alkupäässä oleva pieni hirsisauna.

ta on syntynyt uudenlainen toiminnallinen ja esteetti-

Asemapäällikön talo on luultavasti peräis in aseman

nen kokonaisuus, joka on muodostunut kaupunkilaisten

rakentamisen ajoilta. Vahtitupa laajennettiin vuonna
19 19 kirjanpitäjän asunnoksi . Aarne Ia edustaa jugendin

suosituks i oleskelu- ja tapahtumapaikaksi . Alueen uudesta arkkitehtuurista mainittakoon erityisesti arkkitehti

orientaalista suuntausta. Sen hirret tuotiin Kannakselta,

Juhani Bomanin 1996 tasokkaasti suunnittelema kioski.

ja tamperelainen arkkitehti Karl Birger Federley suun-

Yanb~t tehtaat, asemarakennus, ne~ä asuinrakennusta sel.;;_ -~a~~""a-ansait~~t~~Ttyist~ h~t~--;;-·

nitteli huvilan nykyisen asun ja hienot puuleikkaukset
1800- ja 1900-luvun vaihteessa satama ol i toiseks i

Lahde-;F~p~ngin syntyyn ja varhaisvuosiin liittyvinä

vilkkain Venäjän valtakunnassa Pietarin jälkeen .Teollisuus eli kulta-aikojaan .Vuonna 1924 satamaan valmis-

muistoina.

tui rakennusmestari Pekka Kaupin suunnittelema

viisi taloa, asemarakennus, tulitikkutehdas ja marga~-- ····-- ----- ···-' -- ~ .,_
riinitehdas on suojeftuäsemakaavalla ·1992. Savupii-

Paloasema sai suojelukaavan 199 1. Asu inalueen

~--~u-

.

Kauppiaitten Teollisuus Oy:n tulitikkutehdas ja vuonna
1929 saman yhtymän margariinitehdas, jonka suunnitteli Insinööritoimisto Louhioja Aatila. Nämä pienet

pul le laaditti in

-

~~ojelev~ ase~akaava 1991}~J!u

ja..?~n tehdassali suojelti in asemakaavalla
--loosatehdas
.. .
.
..
vuonna 1998.•
-~ ~ ---~

klassistiset tehdasrakennukset ovat säilyttäneet ulko-

-

~-----
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MusTANKALLION
SIUNAUSKAPPELI
VUONNA

1954

SIUNAUSKAPPELI

M

Mustankallion hautausmaa

ustankallion eli Uusi hautausmaa vihittiin käyt-

Niemioja lisäsi rakennukseen joitakin 1940-luvun

töönsä 19 17. Rakennusmestari Albert Koivisto

piirteitä, kuten sisäänkäynnin liuskekivikoristeet ja

suunnitteli Mustankallion kappelin 1925, ja se valmistui

puhalletut ikkunalasit joihin hän itse suunnitteli Raa-

seuraavana vuonna. Kappeli oli klassistinen, vaaleaksi

mattu-aiheiset kuvat

rapattu rakennus, jonka tyyliaineksina olivat temppeli-

Toinen peruskorjaus tehtiin 1987. Kappelin sisus-

päätymukaelma julkisivun keskellä sekä kaksi suurehkoa

tukseen kuuluu nykyään muun muassa Keski-Lahden

pyörökaari-ikkunaa. Nelilappeisella katolla oli pieni lyh-

puretun puukirkon polvistumispalli. Kappelin uusim-

tymäinen torni. Rakennus oli läpiajettava siten, että

mat laajennussuunnitelmat laati lahtelainen arkkitehti

arkku saatettiin vetää hevosella kappeliin ja siunauksen

Erik Liljeblad vuonna 2000.

jälkeen vastakkaiselta puolelta kirkkomaalle.
Arkkitehti Tauno Niemioja suunnitteli kappelin muu-

Rakennuksen korjauksissa on syytä noudattaa aikaisempien suunnittelijoiden kädenjälkeä. Kappeli

tostyöt vuonna 1948. Sisäänkäynti tuli hautausmaan

mainitaan vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa ar-

puolelle, ja toisen oven paikalle suunniteltiin alttari.

vokkaana kohteena. •

TEHDASRAKENNUS

T

Mattilanmäenpolku 3

ehtailija Rafael Haarlan perustaman Haulitehdas
Ilmarisen tuotantolaitoksen suunnitteli tamperelai-

Rakennuksessa toim i vuodesta 1923 K. A. Salon
omistama Lahden Ruumisarkkutehdas, jossa valmistet-

nen Arkkitehtuuritoimisto Paatola & Lindroos. PiinJs-

tiin arkkuja vielä talvisodan aikana. Tarve oli suuri, ja

tukset on allekirjoittanut arkkitehti Toivo Paatola vuon-

tehdas tarjosi työtä ulkopaikkakuntalaisillekin. Einari

na 1907.Tehdas aloitti toimintansa seuraavana vuonna.

Hokan puusepänverstas to imi rakennuksessa sodan

Se ol i järjestyksessä toinen haulitehdas Suomessa.

jälkeen, ja kiinteistön on om istanut myös Isku Oy. Nyt

Tehdas käsitti pienehkön punatiilisen kaksikerroksi sen rakennuksen, jossa oli kaksi lajitteluhuonetta sekä

tehdas on ko~attu yksityiskodiksi. Vuonna 1991 rakennus sai suojelukaavan. •

konttori, varasto ja pakkaamo. Rakennuksen kyljessä oli
lähes 50 metriä korkea haulitorn i, joka oli yhdistetty
1 17 metriä pitkällä puusillalla Metelinmäen päälle ja

HAULITEHDAS
ALKUPERÄISESSÄ
ASUSSAAN

valurin asuntoon.
Tehdas työllisti parhaimmillaan 20 henkeä, mutta
meni ku itenkin jo 1909 konkurssiin. Vuonna 1912 rakennuksessa aloitti toimintansa Karl Nybergin om istama Lahtis Persienne & Markisfabrik, joka valmisti markiiseja ja telttoja.Telttoja vietiin aina Siperiaa myöten.
Haulitorni purettiin vuoteen 1913 mennessä, samoin
valurin asunto.
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PYHÄTTÖMÄN LÄNSIOSAN PIENTALOALUE

Mustankalliontie 1-19 ja 2-28,
Vesitorninkatu 1-17 ja 2-14,
Supankatu 2-32

P

yhättömän länsiosa rakentui kaupunginarkkitehti
Kaarlo Könösen vuonna 1936 ja 1939 laatimien

asemakaavojen pohjalta. Talot on pystytetty vuosina
1937-1940.
Mustankalliontiellä ja Vesitorninkadulla rakennukset
on sijoitettu kadun toisella puolella tontin keskelle ja
toisella puolella kiinni katulinjaan. Supankadulla rakennukset ovat kadun reunassa. Mäntykankaalle talojen
ympärille on syntynyt rehevät puutarhat.
Lahte lainen rakennusmestari Paul i Leiskallio piirsi noin
kaksi kolmasosaa alueen rakennuksista. Niissä on vielä
klassismin piirteitä, kuten kääntyvä räystäänalus, mutta esimerkiksi ikkunoiden sijoitus ja malli ovat funktionalismia.
Alueen yhtenäistä ilmettä, rakennusten harkittua
sijoitusta ja ominaispiirteitä sekä puutarhoja kannattaa
vaalia. Alue on saanut suojelukaavan 1986 ja rakentaVESITORNINKATUA

misohjeiston 1985. •

PARITALOT JA OMAKOTITALO Mustankalliontie 30-52

M

ustankallion etelärinteen korkealuokkainen paritalorivi sekä viimeisenä sijaitseva omakotitalo on

toteutettu 1950- ja 1960-luvun vaihteessa.
Rakennukset ja niiden poikkeuksellisen uljas ympäristö muodostavat komean kokonaisuuden.Talot ovat
kadun puolella yksikerroksisia ja rinteen puolella kaksikerroksisia. Mustankalliontie 30 on arkkitehti Lauri Saarisen käsialaa vuodelta 1956. Se sisältää kaksi asuntoa,
jotka ovat peilikuvia. Mustankalliontie 32:n on suunnitellut rakennusmestari Sulo Turento 1960, ja sen parin ,
numeron 34, arkkitehti Jorma Vuorelma samana vuonna. Numeron 36 - 38 on piirtänyt arkkitehti Arvi Le-

Pöyry on suunnitellut 1961 paritalon numero 44-46,

pikkö. Rakennus käsittää kaksi peilikuvina toteutettua

ja 48 - SO:n on piirtänyt Lauri Saarinen samana vuonna.

asuntoa. Numeron 40 on suunnitellut vuonna 1960

Arkkitehti Unto Ojonen piirsi rivin ainoan yhden per-

arkkitehti Tauno Niemi oja, joka on pi irtänyt julkisivut

heen talon, numeron 52, vuonna 1960.

myös sen pariin, rakennusmestari Pentti Ruohoniemen
suunnittelemaan asuntoon numero 42. Professori Olli

Rakennusten mittakaavaa ja suhdetta ympäristöön
kannattaa vaalia. •

ASUINKERROSTALOT

Vesitorninkatu 16, 18, 20, 19 ja 21

L

ahtelainen arkkitehti Jorma Vuorelma suunnitteli
viisi kerrostaloa Vesitorninkadun päätteeksi 1961-

1965. Rakennukset jatkavat onnistuneesti pientaloalueen m ittakaavaa harjun laella. Kaikki talot on suunniteltu pienin muunnelmin samanlaisiksi. Ne ovat kolmikerroksisia, pulpettikattoisia pistetaloja, joiden verhouksena
on käytetty sileää rappausta ja parvekkeissa mineriittiä.
Yhdessä talossa on lisäksi pieni myymäläsiipi.
Rakennusten mittakaava ympäröivään rakennuskantaan ja luontoon nähden sekä niiden 1960-luvun ilme
ovat vaalimisen arvoisia.•
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L

Kannaksenkatu 22

ahden taideteollinen oppilaitos perustettiin vuonna

1971.Vuonna 1975 lahtelainen
arkkitehti Jorma Salmenkivi
laati suunnitelmat oppilaitokselle, ja rakennus valmistui
seuraavana vuonna.
Palapeliä muistuttavat julkisivut tehtiin betonielementeistä, joihin jätettiin lautamu ottijälki . Elementtien kanssa vuorottelevat ikkuna-aukot ja
akryyli levyt.
Koulukompleksia laajennettiin vuonna 1988 Salmenkiven
suunnitelmin. Vanhaa rakennusta täydennettiin muun

joustavuus muutoksille . Kokonaisuus kuuluu osana Lah-

muassa hallinto- ja luokkatiloja käsittävällä osalla sekä

den kulttuurikeskukseen teatterin, aikuiskoulutuskes-

kultaseppäkoulun rakennuksella. Koulun arkkitehtuuria

kuksen ja kirjaston ohella. Sen alkuperäisarkkitehtuuria

leimaa tarkoituksenmukaisuus, toimintalähtöisyys ja

on syytä vaalia. •

Kannaksenkatu 20

T

erijoen yhteislyseo siirrettiin Karjalan Kannakselta

osin viisikerroksista luokkaosaa yhdistää pyöreämuotoi-

Lahteen vuonna 1940, jolloin se muuttui nimel-

nen nivel, johon on sijoitettu kauniisti kaartuva pääpor-

tään Kannaksen yhteislyseoksi.Vuonna 1952 koulu sai
oman rakennuksen, joka suunniteltiin rakennushallituk-

taikko ja suurin ikkunoin valaistut au latilat
Koulua on laajennettu ja muuteltu vuonna 1970 sekä

sessa. Suunnittelijana oli arkkitehti Annikki Virtanen.

1990-luvulla, mutta se on säilyttänyt alkuperäisen ilmeen-

Piirustukset on päivätty 1951.

sä ja volyyminsä hyvin. Koulualue on arvokas kulttuurihis-

Kannaksen koulu edustaa vielä edellisten vuosikym-

toriansa vuoksi sekä aikansa koulurakentamisen esimerk-

menten monumentaalikouluperinnettä, jolle oli tyypil-

kinä. Koulun piha jyhkeine mäntyineen on niin ikään vaa-

listä monikerroksinen, muurimainen rakennushahmo ja

limisen arvoinen. Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa

siipiin eriytetyt toiminnot. Juhlasalisiipeä sekä osin neli-,

rakennus mainitaan arvokkaana kohteena.
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K

aupunginteatteri toteutettiin vuonna 1973 järjeste-

Kirkkokatu 14

tyn arkkitehtikilpailun tuloksena. Voittajat, helsinkiläiset arkkitehdit Pekka Salminen ja Esko Koivisto saivat
toteuttaakseen hankkeen.Teatteritalo valmistui 1983.
Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri perustuu funktionaaliseen muotoon, joka ilmentää sisätilojen luonnetta.
Betonijulkisivuissa on eri kokoisina kertautuva struktuuri, joka luo voimakkaan valon ja varjon efektin. Sisääntulokatosta kannattavat sirot teräsristikot vahvan betonimassan vastapainona. Tämä motiivi johdattaa intiimeihin lämpiötiloihin, joiden tila- ja väriratkaisut poikkeavat
perinteisestä teatteriarkkitehtuurista. Rakennus on moderni versio jugendin kokonaistaideteosideasta.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa teatteritalo
mainitaan arvokkaana kohteena.

TEATTERIN YLÄLÄMPIÖ
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Kirkkokatu 16

A

Kirkkokatu 31

ikuiskoulutuskeskus valmistui 1987. Se on osa
Lahden kulttuurikeskusta, jonka suunnittelusta

järjestettiin arkkitehtikilpailu vuonna 1982.Voittaja, helsinkiläinen arkkitehti A r to Sipi nen sai laat iakseen piirust ukset kou lutuskeskusta ja kirjastoa varten.
Kesku kseen sijoitettiin joukko aikuiskoulutuksen laitoksia. Se on ensimmäinen varsinaisesti aikuiskoulutukseen suunniteltu rakennus maassamme.Talo koostuu

H

elsinkiläinen arkkitehti Arto Sipinen toteutti pääkirjaston vuonna 1982 voittamansa Lahden kult-

tuurikeskuksesta järjestetyn kilpailun pohjalta. Kirjasto
valmistui 1990.
Rakennus jatkaa Sipisen aikuiskoulutuskeskuksen
arkkitehtuuria, mutta matalampana, vaaleampana ja

kuutiomaisista volyymeista, jotka on sommiteltu nouse-

hennompana. Volyymit on sommiteltu ilmavasti erilais-

vaksi rakenne lmaksi ja teatteritalon amfiteatterin vasta-

ten pihojen ja aukioiden ympärille niin, että luonnonva-

pariksi. Julkisivut ovat eteeriset, lasia ja vaaleaa marmoria.

loa saadaan mahdollisimman runsaasti. Julkisivumate-

Rakennuksen alkuperäisarkkitehtuuria kannattaa
vaalia.•

riaaleina on käytetty betonia, travertiinia ja lasia.
Kirjastotalon herkkää arkkitehtuuria on syytä vaalia.
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KANSANTALO VUONNA

1957

KANSANTALO Aleksanterinkatu 26-Saimaankatu 12

L

ahden sosialidemokraattinen työväenyhdistys ryhtyi
jo 1930-luvulla ponnistelemaan uuden työväen-

talon rakentamiseksi entisen, Nastolankadu ll a sijainneen talon käytyä ahtaaksi. Kaupunki myi yhdistyksell e
tontin Aleksanter inkadun ja Saimaankadun kulmasta
vuonna 1941, mutta sodanjälkeiset olot vaikeuttivat

sumaan Kansantaloksi työväentalon sijasta.Työväenliikkeen tuonaikaiset ristiriidat haluttiin sovittaa yhteisellä
voimanponnistuksella, jota nimikin kuvasi.
Sirkka Tarumaa suunnitteli myös Saimaankadun puoleisessa julkisivussa olevan reliefin.
Kansantaloa laajennettiin vuonna 1964 arkkitehti

talohankkeen toteuttamista. Rakennussuunnitelmat

Pau l G. Rothin piirustusten mukaan.Tulos ei kaikilta

tilattiin Työväenyhdistysten Keskusli iton rakennusosas-

osin ole onnistunutToimistosiipeä pidennettiin ja sii-

tolta, ja ne valm istuivat 1955. Arkkitehti Sirkka Tarumaa,

hen lisättiin kolme asuin- ja toimistokäyttöön tarkoitet-

joka oli piirtänyt useita muitakin työväentaloja, suunnit-

tua kerrosta. Rakennus on muuten säilynyt melko hy-

tel i A leksanterinkadulle kaksikerroksisen toim istosiiven

vin alkuperäiskalusteita myöten.

ja Saimaankadun puolelle juhlasaliosan. Rakennus val-

Kaupungin ainoana työväentalona Kansantalo on

mistu i 1957.Työväentaloa ryhdyttiin alusta pitäen kut-

kulttuurihistoriallisesti arvokas. •

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

L

Aleksanterinkatu 2 8- Saimaankatu 9Kymintie 1

ahtelainen rakennusmestari Vilho Reko la suunn itteli
Asunto-osakeyhtiö Saimaankulman vuonna 1938.

Rakennus valmistui samana vuonna. Se on tunnettu
Ilves-apteekin talona; apteekin toimitilat o livat Saimaankadun kulmauksessa 1939 - 1976.
Rakennus on Aleksanterinkadun puolella kolmikerroksinen, Saimaankadun jyrkässä mäessä nelikerroksinen, ja Kymintien puolella on yksikerroksinen siipiosa.
Talo on valkoiseksi rapattu, ilmeeltään hyvin yksinkertainen, ainoastaan Aleksanterinkadun ja Saimaankadun
kulmasta näyttävämmin detaljoitu. Kulma on loivasti
pyöristetty.
Vuonna 1998 Arkkitehtitoimisto Salmenkivi - Havas
suunnitteli rakennukseen ullakkokerroksen, jolloin vesikattoon tehtiin rivi kookkaita lyhtymäisiä ikkunoita.
Muutos on ristirii dassa talon vaatimattoman rauhallisen
muotokielen kanssa. Alkuperäisen arkkitehtuurin on
syytä olla korjaustoimenpiteiden lähtökohtana. •
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LAHDEN KAUPUNGINMUSEON KUVA-ARKISTO

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

Aleksanterinkatu 3

L

ahtelainen arkkitehti Unto Ojonen suunnitteli

Asunto-osakeyhtiö Veljeskodin 1946. Rakennus

valmistu i 1948.
Veljeskoti on kuusikerroksinen asuin- ja liikerakennus, jossa oli alunperin sotainvalideille tarkoitettuja
pienehköjä huoneistoja, invalidien hieromalaitos sekä
ullakolla sijainnut pieni sotainvalidiperheiden lastentarha.Talossa oli myös ravintola, joka sai nimekseen Keula
rakennuksen kulman muodon mukaan. Ravintolatilan

ten mukaisesti 1995 asuinhuoneistoiksi.Vuonna 1996

suunnittelu oli erityisen ansiokas. Sali porrasnousui-

Arkkitehtitoimisto Salmenkivi - Havas suunnitteli van-

neen, pylväineen ja parvineen ol i komeasti muotoiltu.

haan ravintolasaliin luokkatiloja Lahden kansanopiston

Sen korkea länsiseinä oli lasia. Ravintolan eteisen seinät

tarpeisiin. Salin perushahmo on kuitenkin edelleen

oli koristeltu eläinaiheisin reliefein. Rakennus on ajalle

nähtävissä joitakin yksityiskohtia lukuun ottamatta.

tyypillisesti verhottu terrastirappauksella ja katettu tiilellä.
U llakkokerroksen lastentarhan ja toimistojen tilat
muutettiin rakennusarkkitehti Raimo Loukon piirustus-

KATUFASADI

A

Rakennuksen alkuperäinen arkkitehtuuri on vaalimisen arvoinen.Veljeskoti on mainittu vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa arvokkaana kohteena. •

Aleksanterinkatu 30 ja 34 (numero 32 ei ole käytössä)

leksanterinkadun päässä on kaksi matalahkoa

nitteli viisikerroksisen asuin- ja liikerakenn uksen, joka

asuin- ja liiketaloa, jotka muodostavat viihtyisän ja

on molemmista päädyistään sovitettu ympäröivien

tasapainoisen miljöön yhdessä kadun vanhojen lehmusten kanssa.

matalampien rakennusten massoihin. Pin-

Aleksanterinkatu 34:n pi irsi lahtelainen arkkitehti
Irma Kolsi vuonna 1940. Rakennus on kolmikerroksinen. Se on osittain rapattu, osittain klinkkeripintainen.
Katto on tiiltä.

tamateriaalina on terrastirappaus.
Katumiljöön sopusuhtaisuutta, pinta-

Aleksanterinkatu 30 on lahtelaisen arkkitehdin Kaar-

materiaaleja ja mitta-

lo Könösen käsialaa vuodelta 1950.Talo rakennettiin

kaavaa kannattaa

siirtoväen asuntopulan helpottamiseksi. Könönen suun-

vaalia.•

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

N

Aleksanterinkatu 37

ykyisen Oikokadun ja Aleksanterinkadun rajaama
kolmionmuotoinen kortteli näkyy ensimmäisen

Kauppakadun, nykyisen Karjalankadun pääteaiheeksi
suunniteltu rakennus nousi kuitenkin vasta vuonna

kerran insinööri W. 0. Lillen vuoden 1908 kaavaehdo-

1957. Lahtelainen arkkitehti Unto O jonen laati 1956

tuksessa, joka vahvistettiin pienin muutaksin vuonna

suunnitelmat yksitoistakerroksista asuin- ja liiketaloa

19 1 1 kaupungininsinööri Kaarlo Tavastin korjaamassa

varten. O ikoporttina tunnettu rakennus muodostuu

muodossa.

yksikerroksisesta kulmittaisesta liikeosasta ja kiilanmuotoisesta asuintornista. julkisivu un on
haettu vaihtelua ruuduttamalla roiskerappausta sileällä rap pauksella.
Korkeudestaan huolimatta vaikutelma on keveä, koska rakennuksen
runkosyvyys on melko pieni, ja yhdettätoista kerrosta samoin kuin
tornin sivuja on hiukan porrastettu
taaksepäin. Raken nus merkitsee vaikuttavasti varsinaisen kaupunkikeskustan rajakohdan.
O ikoportin 1950-luvun arkkitehtuuria kannattaa vaalia. •
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Kymintie 14-28
ja 9-35

V

iipurilainen arkkitehti Otto-Iivari Meurman laati

reys näkyy kadun pohjoispuolella rakennusten takana

vuonna 1927 asemakaavamuutoksen Lahden

olevilla vihervyöhykkeillä ja eteläpuolell a rakennusten

itäisille osille. Kymintie on osa tätä suunnitelmaa. Se

edessä. Meurmanin Ainonkadun ja Mannermaankadun

rakentui yhtenäisesti heti kaavan vahvistamisen jälkeen

kulmauksiin hahmottelemat aukiot ovat edelleen ole-

vuosina 1928 - 1936.
Professori Carolus Lindberg suunnitteli tyyppipiirus-

massa, joskin niiden alkuperäinen tilavaikutelma on
muutosten myötä kärsinyt.

tukset alueen taloja varten, mutta niitä ei toteutettu

Kymintie on ainoa vanhan Paavolan kaduista, jolla

sellaisinaan. Rakennukset ovat lahtelaisten rakennus-

alkuperäinen rakennuskanta on säilynyt kokonaisuudes-

mestarien, muun muassa Artturi Ekströmin Lindbergin

saan. Tämä on arvo, jota tulee erityisesti vaalia. Purku-

piirustusten pohjalta suunnittelemia.

tuomion saanut alue saatettiin kaikesta huolimatta

Alue sommiteltiin yhtenäiseksi, säännölliseksi esikau-

osaksi yleiskaavaa vuonna 1988 pitkän suojelukiistan

pungiksi. Puutarhakaupunki-ideologian mukainen veh-

päätteeksi. Alue sai suojeluasemakaavan vuonna 1993. •

KARJALANKADUN PIENKERROSTALOT

Karjalankatu 2-20 ja 1-11

K

kadunkulmissa olevat talot aumakattoisiksi. Kulmien

vuonna 1927 laatiman asemakaavamuutoksen pohjalta.

kennukset ovat tonttien takaosissa.

arjalankatu, entinen Kauppakatu, on rakentunut
viipurilaisen arkkitehdin Otto-Iivari Meurmanin

Karjalankadulla ovat Kymintien ja Onnelantien ohella
säilyneet Meurmanin kaavoitusperi aatteet, joita hän

rakennukset ovat myös muita kookkaampia.TalousraRakennuspiirustukset ovat pääasiassa lahtelaisten
rakennusmestarien, kuten Artturi Ekströmin,Vilho Kivi-

sovelsi Paavolan kaavassa. Alue syntyi puutarhakaupun-

sen ja Toivo Mäkisen käsialaa. Talot edustavat vaatima-

kiaatteen virittämänä, ja Karjalankadun urbaanin nykyil-

tonta klassismia. Rakennuskanta on pääasiassa peräisin

meen taakse kätkeytyvätkin vanhat tuuheat puutarhat

1930-luvun lopusta ja 1940-luvulta.

Rakennukset ovat pienkerrostaloja. Meurman suunnitteli korttelien keskellä olevat talot satulakattoisiksi ja

Asuintalojen, talousrakennusten ja puutarhojen alkuperäismitoitusta ja -ominaispiirteitä on syytä vaalia. •

0

nnelantie on osa viipurilaisen arkkitehdin OttoIivari Meurmanin vuonna 1927 laatiman Lahden

Rukoushuone rakennettiin alunperin esikoislestadiolaisten suuria juhannusseuroja varten ja se mitoitettiin

kaupungin itäisen osan asemakaavamuutoksen aluetta.

niin, että koko seuraväki mahtuisi sisään. Työ toteutet-

Onnelantien rakennuskanta on pääasiassa peräisin vuo-

tiin talkoilla ja palj olti lahjo itusten turvin. Ensimmäiset

silta 1928 - 1936. Noin puolet taloista on suunnitellut

juhannusseurat järjestettiin uudessa rukoushuoneessa

lahtelainen rakennusmestari Artturi Ekström. Muita

heti 1923 sen valmistuttua. Lahti oli jo tällöin muodos-

suunnittelijoita ovat muun muassa rakennusmestarit

tunut esikoislestadio laisten keskuspaikaksi, ja uusi ruko-

Kustaa Kourula ja Emil Laine.

ushuone oli vuosikymmeniä suurin laatuaan Suomessa.

Onnelantien suunnitelmassa on nähtävissä vuosisa-

Rakennuksessa oli alunperin kaksi osaa: juhannusseu-

danvaihteen englantilaisperäinen puutarhakaupunki-

roille tarkoitettu suuri sal i parvineen, jota ei kesäkäyttöi-

ideologia, jonka vahvoja puolestapuhujia Meurman oli.

senä ollut suunniteltu lämmitettäväksi, sekä pienempi,

Alue on rakentunut jyrkkään rinteeseen siten, että har-

salin, ruokasalin ja asunnon käsittävä osa. Iso sali joudut-

jun puoleiset talot on sijo itettu etupuutarhan taakse ja

tiin ottamaan vakituiseen käyttöön jo hyvin pian, ja

pohjoispuolen talot kiinni katul injaan.Tonteilla on veh-

1949 sinne saatiin lisää penkkejä Keski-Lahden puukir-

maat puutarhat.

kosta sen peruskorjauksen yhteydessä. Kun kirkko pu-

Rakennukset edustavat eleetöntä klassismia. Niille

rettiin 1977, rukoushuoneelle saati in jälleen penkkejä,

ovat tyypillisiä jyrkähköt satulakatot, vaalea julkisivuväri

kattokruunu ja katto risti. Arkkitehti Irma Kols i- Oiva

ja moniruutuiset ikkunatTalot ovat kookkaita ja käsittä-

Kolsin tytär- suunnitteli 1953 rukoushuoneen laajen-

vät useampia asuntoja.
Onnelantie 6:ssa sijaitseva päiväkoti on rakennettu

nuksen, joka toteutettiin lähestulkoon kokonaan maan
alle. Rukoushuonetta laajennettiin myös 1956 arkkitehti

1976 rakennusmestari Ekströmin suunnitteleman

Paul G. Roth in pi irustusten mukaan, jolloin vuoden 1953

asuintalon paikalle. Päiväkoti piirrettiin kaupungin ta-

laajennuksen päälle rakennettii n sakaristo ja pikkusali.

lonsuunnitteluosastolla.
Kadun päättää lännessä esikoislestadiolaisten entinen
rukoushuone ja sitä ympäröivä puutarha. Klassistisen

Rukoushuoneessa on toim inut kaupungin päiväkoti
vuodesta 1996.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa Onnelantien

rukoushuoneen suunnittel i lahtelainen rakennusmestari

pientaloalue ja rukoushuone mainitaan arvokkaina

Oiva Kolsi vuonna 1922. Se valmistui seuraavana vuonna.

kohteina.•
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PIENASUNTOLA

Lounaankatu 2

loissa on tehty runsaasti muutoksia, ensimmäiset ja
varsin perusteelliset jo vuonna 193 1, jolloin talo kaupunginarkkitehti Kaarlo Könösen piirustusten mukaan
muutettiin lastentarhaksi.Vuosina 1988 - 1989 raken -

L

ahden kaupunki rakennutti 1920-luvun alussa neljä
pienasuntolaa Paavolaan vähävaraisten asuntopu-

lan helpottamiseksi. Niistä on jäljellä enää yksi, vuonna

nus korjattiin Lahden lasten ja nuorten kuvataideoppilaitoksen, nykyisen Taide- ja muotoilukoulu Taikan käyttöön. Sisätiloissa on kuitenkin säilynyt muun muassa

1924 valmistunut asuintalo, jonka suunnitteli sosiaali-

kauniit jugendhenkiset porraskaiteet jotka rakennuk-

hallituksen mallipiirustusten pohjalta lahtelainen raken-

sen ulkoasun ohella ovat vaalimisen arvoiset.

nusmestari Aaro Ruotsalainen. Pienasuntaiat olivat

Rakennuksella on erityisesti kulttuurihistoriallista

ensimmäiset kaupungin omaa asuntotuotantoa edusta-

merkitystä. Se edustaa varhaista sosiaalista rakentam is-

vat rakennukset.

ta Lahdessa ja on niin ikään hyvin säilynyt esimerkki

Asuntola on kaksikerroksinen puu rakennus, jonka
alkuperäinen ulkoasu on säi lynyt hyvin. Sen sijaan sisäti-

hirsirakentamisesta.Talo mainitaan vuonna 1996 laad itussa yleiskaavassa arvokkaana kohteena. •

TIIRISMAAN KOULU

Ursankatu 4

H

elsinkiläinen arkkitehti Keijo Petäjä laati arkkitehtikilpailun tuloksena vuonna 1963 suunnitelmat

Lahden yksityisen tyttölyseon uudisrakennukselle. Kou-

Petäjä suunnitteli myös koulun itäpuolelle sijoitetun
li särakennuksen, joka valmistui 1977. Vuonna 1989 Petäjän arkkitehtitoimisto suunnitteli laajennuksen, joka

lu valmistui 1964. Koulun nimi muutettiin Tiirismaan

käsitti koulun pohjoispuolelle rakennetun kaarevan

yhteiskouluksi 1970.

auditorio-ja atk-luokkaosan. Lahden englanninkieliset

Koulurakennus seisoo juhlavasti harjun rinteessä, ja

luokat sijoitettiin vuonna 2000 Tiirismaan kouluun, ja

arkkitehti on korostanut tätä vaikutelmaa korkealla,

niitä varten lahtelaiset arkkitehdit Anneli Hellsten ja

kaupunkiin suuntautuvalla pääjulkisivu lla sekä vähittäisin

Seppo Markku piirsivät niin ikään kou lun pohjoispuo-

porrasnousuin, jotka johtavat suojaisille luokkapihoille.

lelle lisää luokkatiloja.

Käytävätila on minimoitu järjestämällä luokat pihoja
rajaaviksi ryhmiksi.
Petäjän kouluarkkitehtuuri on minimalistista ja funk-

Tiirismaan koulun rakennus on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas, ja sen alkuperäisiä
arkkitehtuuripiirteitä kannattaa vaalia. Vuonna 1996

tionaalista. Punatiilinen rakennus on taitavasti mukau-

laaditussa yleiskaavassa koulurakennus mainitaan ar-

tettu maastoon.

vokkaana kohteena. •
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VAIVAISTA LON KAIVO JA SAIRAST ALO

Vuoksenkatu 9

H

oliolan kuntakokous teki päätöksen vaivaistalon
rakentamisesta helmikuussa 1891.Talollinen Karl

TOIMISTORAKENNUS Askonkatu 2

L

ahden Seudun Meijeriosuuskunnan toimiston suunnittel i arkkitehti Antti Katajamäki Valion teknillisellä

Fredrik Lotila lahjoitti t arkoitusta varten maatilan

osastolla Helsingissä 1981 . Rakennus valmistu i seuraa-

Lahden kauppalan kaakkoispuolelta, ja vaivaistalo aloitti

vana vuonna.

toimintansa vuoden 1892 lopulla.
Tilalle rakennettiin hirrestä köyhäintalo, sai rastalo ja
houruintalo, kaikki vuonna 1892. Suunnitelmat tilattiin

Toimistorakennus on sijoit ettu ahtaalle tontille katujen puristukseen.Tämä on vaikuttanut rakennuks en
matalaan, tiiviiseen, kiinteään massoitteluun, jota on

arkkitehti Karl Rosenbergiltä HelsingistäVuonna 1898

rytm itetty materiaalivaihteluin. Rakennus ilmentää ark-

rakennukset lautavuorattiin.Vuosien varrella tilalle ra-

kitehtuurillaan myös tekn istä maidonjalostusprosessia,

kennettiin myös joukko t alousrakennuksia, muun muas-

ja se muistuttaa ennemm in modernia t eollisuuslaitosta

sa kahdeksankulmainen tiilinen kaivo, joka lienee 1900-

kuin t oimistorakennusta.

luvun alusta.
Lahden kaupunki osti kunnalliskodin rakennukset
Hollolan kunnalta 1954. Seuraavana vuonna, kaupungin 50-vuotispäivän juhlallisuuksien yhteydessä,
vaivaistalon rakennukset vihittiin Lotilan kansakou-

Meijerin lopetettua toimintansa sen konttori on
ku iten kin säilynyt toim istokäytössä. Rakennus edust aa
korkeataso ista uutta arkkiteht uuria Lahdessa, ja mahdollisissa uudisrakennushankkeissa ja korjauksissa sitä
on syytä vaalia t ästä lähtökoh dasta käsi n. •

luksi, ja 1890-luvulla pystytettyihin rakennuksiin sijoitettiin opetustiloja. Navettaan tehtiin poi kien käsityösali. Sairastaloa laajennettiin 1961 eteläpäädystään.
Lotilan koulu sai uudisrakennuksen 1969.Vanhasta
vaivaistalosta jäi jäljelle sairastalo, kivinavetta ja kaivo.
Sairastalo ja navetta ovat edelleen koulun käytössä.
Kaivo poistettiin käytöstään jo vuoteen 1929 mennessä, ja sen jälkeen se on ollut varastonaja teknisenä
tilana.
Vaivaistalon vanhojen rakennusten alkuperäispiirt eitä sekä pihapiirin van hoja puita on syytä vaalia.Vuonna
1996 laaditussa yleiskaavassa vaivaistalon alue mainitaan arvokkaana kohteena.
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ASUINKERROSTALOT

Mukkulankatu 1-5 ja 2-12, Lepolankatu 11-13 ja 18-22

M

ukkulankadun alkupäässä on 1940-luvun ja 1950luvun asuinrakennuksista muodostunut jäntevä

ryhmä. Se käsittää Mukkulankadun länsipuolen kuusi
lamel litaloa, Mukkulankadun itäpuolen kolme pistetaloa
ja Lepolankadun viisi pistetaloa.
Kaikki ovat Kulutusosuuskuntien Keskusliiton asuntoosaston tuotantoa. Mukkulankatu 2:n pitkän asuin- ja
liikerakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Teuvo Lindfors ja Virpi Tarkka vuonna 1959. Muut lamellitalot ovat
arkkitehti Matti Hirvosen käsialaa vuodelta 1956. Pistetalot suunnitteli arkkitehti Pauli Salomaa, Mukkulankadulle vuonna 1948 ja Lepolankadulle seuraavana vuonna. Lamellitalot ovat satulakattoisia, osin rapattuja, osin
punatiiltä, pistetalot ovat teittakatiaisia ja rapattuja.
Taloryhmien välillä vallitsee vahva jännite. Kaupunkimaiseman hallittu rytmi nostaa sinänsä tavanomaiset
rakennukset yhdeksi aikakauden korkeatasoisimmista
asuinalueista Lahdessa.Tätä rytmiä on syytä vaalia.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa alue mainitaan
arvokkaana kohteena. •

ASUINRAKENNUS

N

Niemenkatu 45

iemen Saha Oy rakennutti työntekijäitään varten
pienen vuokrakerrostalon, jonka suunnitteli lah-

----------

telainen rakennusmestari Oiva Kolsi vuonna 1928.
Rakennus muistuttaa suuresti Kolsin vuotta aikaisemmin Asikkalankadulle piirtämää vuokrataloa.
Kolsi piirsi rakennuksen kaksikerroksiseksi, mutta
todennäköisesti se kuitenkin rakennettiin heti kolmikerroksiseksi. Se edustaa vaatimatonta klassismia, jonka
ilmentyminä julkisivussa on vaaleat tondot ja harkotetut ikkunakehykset
Rakennus on harvinainen esimerkki lahtelaisi sta työväenkasarmeista. Myös tyylinsä edustajana se on merkittäväVuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa talo on
mainittu arvokkaana kohteena. •
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TEHDASRAKENNUS Niemenkatu 16

F

ennia Faneri Oy perustettiin 1925. Se sijoittui Niemeen, mistä se vuokrasi entisen Niemen olutteh-

taan tontin . Insinööritoimisto Louhioja Aatil a suunnitteli samana vuonna tontille itä-länsisuuntaisesti basilikamaisen tehdasrakennuksen , joka koostui varsinaisesta
tehdassalista ja poikkisuuntaisesta sorvisalista. Samana
vuonna toimisto suunnitteli myös kaarikattoisen kattilahuoneen pii ppuineen .
Vuonna 1934 insinööri Väinö Louhio piirsi tehdassalin pohjoispuolelle laajennuksen, joka jatkoi vanhan tehtaan mittasuhteita ja ulkonäköä, sekä eteläpuolelle kapean kuivauskonehuoneen .Tämän jatkoksi insinööri
Helge Lindroos suunnitteli vuonna 1935 pienen laajennuksen. Seuraavana vuonna tehdassalia jatkettiin jälleen
Louhion pi irustuksin, ja 1937 hän suunnitteli uuden
suuremman sorvisalin vanhan paikalle sekä tehtaan ja
varaston laajennuksen vanhan kompleksin pohjoissivulle.
Vuonna 1938 rakennusmestari Vilho Rekola piirsi
uuden kattilahuoneen vanhan viereen .
Tehdasta on laajennettu runsaasti tämänkin jälkeen.
Sen vanha punatiilihahmo on vähitellen kadonnut uudisosien taakse, mutta 1920- ja 1930-luvun tehdassalit
ovat säilyneet laitoksen sisällä. Niiden vinoristikkoikkunat vaihdettiin vanhan mallin mukaan vuonna 2000.
Suunnitelmissa on salien muuttaminen konttoritiloiksi.
Tehdas on nykyisin osa UPM Kymmene -konsernia ja
Schauman Wood Oy:n pääkonttori.
Saleihin tulee bas ilikakerroksista runsaasti päivänvaloa. Salien mittasuhteet, valkoisiksi kalkitut seinät ja valo
tekevät ni istä harvinaisen kauniit teo lli suustilat, joiden
alkuperäisiä om inaispiirteitä kannattaa vaalia.•
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TEHDASRAKENNUKSET Niemenkatu 18

V

uonna 1883 viisi liikemiestä perusti Lahtis Bränneri Aktiebolag -nimisen väkiviinan tislausta harjoit-

tavan yrityksen. Liikemiesten joukossa oli muun muassa
panimonomistaja Henrik Mattsson, joka myöhemmin
perusti myös MaJlasjuoma Oy:n, sekä polttimomestari

mia moniksi vuosiksi. Hänen poikansa Anders Enok
Frigrenin otettua yhtiön haltuunsa liiketoimet alkoivat
taas laajentua. 1920-luvun puoliväliin mennessä t ehdasrakennukset oli uusittu tiilisiksi.
1930-luku oli Polttimolle energistä kasvukautta.

Ferdinand Frign§n, joka pian hankki omistukseensa

Vuonna 1934 se aloitti uuden menestystuotteen,

koko yhtiön.

panimomaltaiden valmistuksen, ja samana vuonna

Polttimo perustettiin Mäkelän talolta hankitulle

rakennettiin mallastamo hiivatehtaan lounaiskulmaan.

maalle Niemeen, rautatien ja sataman läheisyyteen.

Tehdasrakennuksia laajennettiin ja korotettiin sitten

Perustamisvuonna tontille rakennettiin tehdas ja työväenasunto ja seuraavana vuonna Frign§nin oma asuin-

vuosittain, ja Frign2n työllisti Insinööritoimisto Louhio

talo. Tehdasrakennus oli hirttä, 40 metriä pitkä ja risti-

Väinö Louhia, vuoden 1947 maJlastehtaan laajen-

päätyinen. Sen vieressä oli savupiippu.

nuksesta lähtien hänen poikansa insinööri Jouko
Louhio.

Tehdasta laajennettiin vuonna 1896, jolloin Frign§n
perusti myös hiivatehtaan. Tehtaan kaksikerroksinen

& Aatilaa runsaasti. Pääsuunnittelijana oli insinööri

1950- ja 1960-luvun taitteessa Polttimon lisäraken-

keskiosa korotettiin nelikerroksiseksi ja rakennuksen
rannanpuoleinen pää uusittiin tiiliseksi ja kaksikerroksi-

nuksia alettiin toteuttaa uusin materiaalein, betonilla,

seksi.Tehdasalueelle alkoi kohota runsaasti muitakin

daskompleksi tontin keskellä oli saavuttanut nykyisen

rakennuksia, muun muassa työväenasunto, paja, sauna

muotonsa. Muu rakennuskanta oli vähitellen purettu
lukuun ottamatta Väinö Louhion vuonna 1937 suunnit-

ja makasiineja.
Vuonna 1900 tehdasta laajennettiin jälleen kahdella

pellillä ja mineriitillä. Siihen mennessä punatiilinen teh-

tiilisellä siivellä, eteläosasta kolmikerroksisella ja poh-

telemaa talous- ja varastorakennusta, joka on sittemmin toiminut autotallina.Tämä villiviinien peittämä pieni

joispuolella kaksikerroksisella. Vuonna 1902 pystytettiin

punatiilirakennus sijaitsee maamerkkinä Niemenkadun

taas uusi siipirakennus.
1900-luvun alkuvuosien tuotantosuuntien muutok-

varressa.

set, sodat ja lakiuudistukset supistivat Frign§nin liiketoi-

nuskantaa on syytä vaalia. •

Tehtaan vanhaa, ennen 1960-lukua syntynyttä raken-

Nl Ml
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Pursimiehenkatu 5

Kaarlonkatu, Omenapellontie ja Tietotie

F

ennia Fanerin tehtaan asuintalon suunnitteli lahte-

N

iemen mäkeä kiertää ko lme katua, Kaarlonkatu,

Omenape llontie ja Tietotie, joilla on jäljellä 1900-

lainen insinööri Väinö Louh ia vuonna 1936. Raken-

nus on suurikokoinen, kaksikerroksinen huvila, jossa oli

luvun alkupuolella syntynyttä pientaloasutusta. Aluetta

alunperin kaksi asuntoa. Lisäksi siinä oli johtokunnan

tulee täydentää ja rakentaa harkiten, vanhat talot ja

huone.Vuonna 1946 arkkitehti Irma Ko lsi suunnitteli

niiden mittakaava ja materiaalit huomioon ottaen. Ri-

muutoksen rakennuksen itäpäähän, jolloin to iseen ker-

kas kasvillisuus on olennainen osa aluetta.

rokseen sijoitettiin kolmas huoneisto.

Mäen laella mäntymetsässä on vuonna 1948 raken-

Talon 19 30- ja 1940- luvun kiinteästä sisustuksesta

nettu lastenseimi. Varat sen rakentamiseen lahjoitti

on jäljel lä joitakin kauniita yksityiskohtia, kuten väliovia

Fennia Faneri Oy. ja puolet seimen paikoista oli tarkoi-

sekä loimuvanerikatto.

tettu yhtiön työntekijöiden lapsille. Seimen toiminta
annettiin Harjulan setlementin huostaan.
Seimen suunnitteli lahtelainen arkkitehti Irma Kolsi

Huvilassa toimii tällä hetkellä päiväkoti.
Rakennus on arvokas harvinaisena teo llisuushistoriallisena esimerkkinä tehtaanasunnoista. Sen alkupe-

vuonna 1948. Julkisivut ovat valkoista roiskerappausta.

räispiirteet on syytä pyrkiä säilyttämään sekä sisä- että

Yksinkertaisen matalan rakennuksen korosteena on

ulkoarkkitehtuurin osalta. •

liuskekivinen parveke, joka kiertää sen kulmausta. Seimen sisustus oli toteutettu erityisellä huolella. Kolsin
suunnitelmat käsittivät muun muassa pieniä pirttikalustoja, lipastoja, takan sekä seinämaalauksia.
Mittakaavaltaan rauhallisen ja viihtyisän pienen
alueen ominaislaatua kannattaa vaalia.
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Kahvisaari

L

ahden Polttimo Oy:n perustaja ja omistaja Ferdinand Frigren osti Kahvisaaren eli Vähäsaaren 1897

talollinen Robert Huovilalta. Hän lienee rakennuttanut
saareen huvilan heti kaupan jälkeen, koska vuonna
1897 Frigrenille toimitettiin Vesijärven satamaan runsaasti tavaraa, joka viittaa paitsi tuolloin toteutettuihin
polttimen laajennustöihin, myös asuinrakennuksen pystyttämiseen. Huvila toimi Frigrenin perheen kesänviettopaikkana parikymmentä vuotta.
Frigren myi omistamansa Niemen Saha-Osakeyhtiön
vuonna 1920, ja kauppaan sisältyi myös Kahvisaaren
huvila. Vuonna 1922 sahan ja huvilan osti liikemies Paavo Sirkkunen.
Lahden kaupunki osti Kahvisaaren rakennuksineen
vuonna 1940. Sen jälkeen se oli asuinkäytössä, ja siellä
asui muun muassa Niemen Sahan työntekijöitä.Vuonna
1964 kaupunki luovutti huvilan maineen Lahden Vesisamoilijoiden käyttöön, jotka ovat rakentaneet alueelle
muun muassa kanoottivajoja ja saunan. Saaren vanha
sauna oli eri paikassa kuin nykyinen. Pihapiirissä on
vielä vanhoja perennoja.
Huvilaa on jatkettu hieman kömpelösti, mutta muuten se on säilyttänyt ilmeensä erittäin hyvin. Erityisesti
lasikuisti on harvinaisen kaunis. Sisällä on tehty muutoksia.
Kahvisaarella rakennuksineen on merkittävä kulttuuri- ja teollisuushistoriallinen arvo.
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TEOLLISUUSRAKENNUS Kauppakatu 31

V

uonna 1928 perustettu Lahden Puukalusto, nykyinen Isku Oy, muutti tuotannon kasvaessa Hä-

meenkatu 32:n kellariverstaasta uuteen tuotantolai-

suunnitelmin , ja vielä kerran tehdasta laajennettiin
1954, suunnittelijana jälleen Louhia.
Vuodesta 1957 lähtien Isku alkoi siirtää toimintojaan

tokseen silloiselle Savonkadulle, Loviisanradan var-

Mukkulaan. Lahden kaupunki osti tehdaskiinteistön , ja

teen, vuonna 1942.Tehdasrakennuksen suunnitteli
Väinö Louh ion insinööritoimisto ja tehdasjärjestelyt

vuonna 1976 se luovutettiin sähkölaitoksen, nykyisen
Lahti Energian toimiti loiksi. Sitä ennen talossa ehti toi-

diplomi-insinööri Veikko Lapinleimu. Suunnitelmat

mia muun muassa Lahden kultaseppäkoulu.

ovat vuodelta 1939. Edellisenä vuonna toimitusjohtaja Eino Vikström oli tutustunut moderniin huonekalu-

sesti arvokas. •

Tehdasrakennus on kulttuuri- ja teollisuushistorialli-

tuotantoon Leipzigin messuilla.Tämä vaikutti suuresti
hänen uuden tehtaansa
suunnitteluun.
Kaksikerroksinen, satulakattoinen tehdasrakennus
edusti ajalle tyyp illistä punatii li stä teollisuusarkkitehtuuria, jossa pääpaino ol i toiminnallisuudella. Tehdassali sai
runsaasti valoa kookkaista
ikkunoista.
Jo vuonna 1945 tehdasta
korotettiin yhdellä kerroksella ja pihalle rakennettiin uusi
siipi. Suunnitelmat laati tehtaan apulaisjohtaja Herman
Seeck.Tehtaaseen rakennettiin uusi kerros jälleen 1950
insinööri Jouko Louhion

ASUIN- JA LIIKERAKENNUS

Kauppakatu 3 7

K

utomo ja Neulomo Oy:n talona tunnetun rakennuksen suunnitteli helsinkiläinen arkkitehtitoimisto

Lappi -Seppälä ja Martas Oy 1945. Kutomo ja Neulomo Oy oli siirtänyt toimintansa Helsingistä Lahteen
vuonna 1938, ja uusi toimitalo valmistui sota-ajan koettelemusten jälkeen 1948.
Kuusikerroksinen liikerakennus käsitti katukerroksen
myymälätilat toisen kerroksen toimistohuoneet ja
muissa kerroksissa asuntoja. Lahdenkadun ja Savonkadun, nykyisen Kauppakadun kulma on linjakkaasti
pyöristetty, ja sen takana kohoaa seitsenkerroksinen
kapea torniosa.
Uljas funktiona listin en rakennus hallitsi kaupungin
sisääntuloväylää Kivistönmäen alla ennen 1990-luvun

toimistotiloiksi Arkkitehtito imi sto Ojonen - Sipponen -

korkeaa uudisrakentamista, joka on vähentänyt sen

Rakennuksen tyylinmukaisia piirteitä on syytä vaalia.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa talo mainitaan

arkkitehtuurin tehoa. Kutomo ja Neulomo lopetti toimintansa 1986, ja sen jälkeen rakennus muutettiin

Teerenmaa Oy:n suunnitelmin.

arvokkaana kohteena. •
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L

ahtelainen rakenn usmestari Oiva Kolsi suunnitteli

Lahden kaupun ki osti rakennuksen 1962, ja se on

Asikkal ankad un pienkerrostalon vuonna 1927. Se

sen jälkeen ollut vaihte levassa käytössä, muun muassa

val m istui t odennäkö isesti seuraavana vuonna.

var astona.Vuonna 1999 talo siirtyi jäll een yksityiselle, ja

Rake nnus on vaatimatonta klassism ia edustava, kaksikerroks inen, rapattu vuo kratalo, jossa o li kaks i pi entä
asuntoa kumm assakin kerroksessa. Se muistuttaa suu-

se kun nostet aan asuinkäyttöön.
Talo on harvinainen t yylinsä edust ajana sekä raken nustyyppinä. Sen t yylinmukaisia piirteitä on syytä vaalia.

resti Kolsin vuotta myöhemmin suunnittelemaa vuok-

Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa rakennus maini-

rakasarmia N iemenkat u 45:ssä.

taan arvokkaana kohteen a.

Juustilankatu 13

H

elsinkiläinen at-kkitehti Reino Koivula suunnitteli
Lahden pohjoista silhuettia vahvasti Ieimaavan

sienen muotoisen vesitornin vuonna 1961. Rakennus
otettiin käyttöön 1962, mutta valmistui lopullisesti vasta seuraavana vuonna.
Tornin huipulla on näköalakahvi la. Siihen on vuosien
kuluessa tehty joitakin muutoksia.
Vesitorni on merkittävä rakennustyyppinsä ainoana
edustajana Lahdessa. Se on mainittu arvokkaana kohteena vuonna f996 laaditussa yleiskaavassa.

KIVERIÖN KOULU

Oksakatu 17

K

iveriön koulun on suunnitellut helsinkiläinen arkki-

tehti Toivo Korhonen vuonna 1963. Se valmistui

seuraavana vuonna.
Koulu rakennettiin tehdasvalmisteisista puuelementeistä. Se koostuu viidestä eri llisestä ristikuvion muodostavasta rakennuksesta. Koulu on maastoutettu ympäröivään mäntymetsään matalana mustavalkoisena
nauhana. julkisivut ovat ajalle tyypillisesti hyvin niukat, ja
niiden teho perustuu kauniisiin mittasuhteisiin.
Vuonna 1986 diplomi-insinööri Esa Hakuli laati piirustukset uudisrakennukselle, joka toteutettiin alkuperäisen kaltaisena tulipalossa tuhoutuneen siiven numero neljä paikalle.

sen pelkistettyä arkkitehtuuria on syytä vaalia. Vuonna

Rakennuksessa on ilmennyt kosteusvaurioita, ja sitä
on jouduttu korjaamaan useaan otteeseen. Rakennuk-

PIENTALOALUE

1996 laaditussa yleiskaavassa koulu mainitaan arvokkaana kohteena.

Kelohongantie, Korpikuusentie ja Suopuistontien pohjoispuoli

S

uopuiston alue on kaavoitettu neljässä vaiheessa
1950-luvun alussa ja lopullisesti 1963.Tavoitteena

oli luonnonläheinen, metsämaaston sijoitettu tiivis
"asumasolu", kuten kaupungin asemakaava-arkkitehti
Olavi Laisaari aluetta kuvasi.
Alueen rakennuskanta on pääasiassa peräisin kotikau pungista, Lahden Sahan omistamasta Puutalo Oy:n
tehtaasta.Tällaisen tyyppitalon kuljettaminen oli taloudellista, ja pystytys vei yhden työpäivän. Eniten alueella
on tyyppiä 2003, mutta myös Vaahtera-, Pähkinä- ja
Matintalo-nimisiä tyyppitaloja. Alue rakentui vuosina
KELOHONGANTIETÄ

1955- 1964.
Suopuiston aluetta leimaavat kapeahkot, loivasti

persoonallisesti elävöittäen. Näitä ominaispiirteitä on

kaartuvat kadut, mäntymaasto, vehmas kasvillisuus sekä

syytä vaalia. Osalla Suopuistontietä on suojelukaava.

säännöllisesti sijoitetut eleettömät tyyppitalot jotka on

Kokonaisuus on mainittu arvokkaana kohteena vuonna

kullakin kadulla sovitettu omalla tavallaan, tienäkymää

1996 laaditussa yleiskaavassa.

PIENTALOALUE

Pohjanakanpolku ja Kyllikintie

P

ohjanakanpolku ja Kyllikintie on linjattu maaston
muotoja seuraillen Kiveriön rinteeseen. Alue kaa-

voitettiin vuonna 1955. Kaikki rakennukset ovat Puutalo Oy:n tyyppitaloja, joista suosituin on ollut Pähkinäniminen talo.
Rakennukset on sijoitettu säännöllisesti kapeille tonteil le lähelle katulinjaa.Yhdessä kaartuvien teiden ja
rehevän kasvillisuuden kanssa yhtenäiset talorivistöt
muodostavat viihtyisän ja harmonisen kokonaisuuden,
jonka alkuperäisiin suunnitteluperiaatteisiin on syytä
kiinnittää laajennus- ja muiden toimenpiteiden yhteydessä huomiota.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa alue mainitaan
arvokkaana kohteena.
POHJANAKANPOLKUA

Kl
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Lahdenkatu 62
Vivimaan koulu on piirretty kaupungin omana työnä,
~uunnittelijana arkkitehti Irma Kolsi vuonna 1947.
Koulu valmistui 1948.
Koulurakennus on kaksiosainen: siinä on korkeampi
juhlasali- ja ruokalaosa ja matalampi luokkasiipi. Se on
tyypillinen aikansa edustaja, keltaiseksi rapattu ja inhimillisesti mitoitettu. Taiteilija Michael Schilkin teki koulun kadunpuoleiseen julkisivuun keramiikkareliefin
vuonna 1948. Perheaiheinen teos kuvaa sekin oivallisesti syntyaikaansa, jälleenrakennuskauden uutta kylvöä.
Koulua on laajennettu vuonna 1972 kaupunginarkkitehti Valter Karisalon suunnitelmien pohjalta. Samassa
yhteydessä vanha koulu peruskorjattiin. Koulua on laajennettu myös vuonna 1996.
Vanhan koulurakennuksen alkuperäisilmettä on syytä vaaliaVuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa koulu
mainitaan arvokkaana kohteena.
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V ÄSTERÅSIN LAHJATALOALUE

Suomenkatu ja Ruotsinkatu

V

ästeråsin alue on saanut nimensä ruotsalaiselta
ystävyyskaupungilta, joka vuonna 1940 lahjoitti

pommituksissa suuria vaurioita kokeneelle ja asuntopulasta kärsiväl le Lahden kaupungille 66 pientaloa. Rakennukset suunniteltiin kuitenkin Suomessa, Helsingin kaupungin kiinteistökonttorissa arkkitehti Lau ri Pajamiehen
johdolla.
Lahden kaupungin lahjatalotoimikunta valitsi lahjataloalueeksi laaksopainanteen, jonka kaupunginarkkitehti
Kaarlo Könönen kaavoitti vuonna 1940. Kaupunki rakennutti alueen 1940 - 1941 .
Könösen kaavan tavoitteena oli rytmikkyys ja yhtenäisyys. Hän on kuitenkin saanut aikaan vaihtelua sijoittamalla eri katuosuuksien rakennuksia eri tavoin. Kadun
ja asuinrakennusten välissä on vihervyöhyke ja tonttien
väl issä pensasaidatTalot ovat pienehköjä, yksikerroksisia ja arkkitehtuuriltaan eleettömiä. Rakentamistapaja
materiaal it ovat vuosien saatossa jonkin verran muuttuneet, mutta alue on kuitenkin vieläkin melko yhtenäinen ja hyvin säilynyt.
Rakennuksia on syytä vaalia niiden alkuperäisistä
lähtökohdista käsin. Yhtenäisyys ja pieni mittakaava
ovat alueen olennaisia arvoja yhdessä rehevien puutarhojen kanssa.Västerås sai suojelukaavan vuonna 1987.
Rakentamisohjeisto laadittiin vuonna 1986. jotkin sen
rakennuksia koskevista laajennussuosituksista kaipaisivat tarkistusta. •

SuoMENKATUA 1 940-LUVULLA
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KIVIMAA

HEINLAMMINTIETÄ

K

aupunginarkkitehti Kaarlo Könönen kaavoitti Metsäpellon alueen vuonna 1945. Sitä alettiin raken-

taa heti, ja talot valmistuivat pääosin vuoteen 1951

Kuokkamaantie, Heinlammintie,
Saunatie ja Metsäpellontie

mennessä.
Tonttikoot ovat verraten suuria: sodan jälkeen tonteilla viljeltiin hyötykasveja ja pidettiin myös kotieläimiä.
Alueen neljä katua on suunniteltu luonteeltaan erilaisiksi muuntelemalla rakennusaloja ja rakennusten sijaintia tonteilla. Kuokkamaantiellä rakennusten kattoharja
on kadun suuntainen, ja vihervyöhyke on sekä kadun
varressa että asuintalojen takana. Heinlammintiellä on
yhden perheen taloja sekä paritai oja, joiden pääty on
katua vasten. Kadulla on r-unsaasti arkkitehti Pauli Salomaan ja arkkitehti Tauno Niemiojan suunnittelemia
taloja. Saunatien talot on sijoitettu tonttien takaosaan
ja talousrakennukset lähelle katua, joten katutila on
hyvin laakea ja pienimittakaavainen. Sunnittelijoina ovat
olleet muun muassa Tauno Niemioja ja rakennusmestari Artturi Ekström. Osa Metsäpellontien rakennuksista on sommiteltu vinottain, osa siten, että asuinrakennukset ovat kadun suuntaisesti kapean vihervyöhykkeen takana. Rakennukset ovat Puutalo Oy:n ja
Tehdastalo-yhtymän tyyppitaloja.
Osa tonteista luovutettiin rintamamiehille. Myös
jotkut lahtelaiset yhtiöt hankkivat alueelta tontteja
työntekijäitään varten.
Aluetta on syytä kehittää alkuperäisistä kaavoitus- ja
rakentamisperiaatteista käsin. Osalla Metsäpellontietä,
kortteleissa 362 ja 363, on suojelumerkintä. Se on
vuodelta 1984.Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa
alue mainitaan arvokkaana kohteena.
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MUKKULA

Ritaniemenkatu 10

ukkulan kartanon historia ulottuu 1400-luvulle,

tiilisauna. Kavaljeerirakennukset lienevät 1800-luvun

jolloin tilan omisti lautamies Lauri Mukkainen.

alkupuolelta.

M

Viimeiset yksityiset omistajat olivat Rolf ja Margitvon
Hausen, joiden perilliset myivät kartanon Lahden kaupungille vuonna 1959.
Nykyinen päärakennus lienee pystytetty 1700-luvun
lopussa, jolloin se oli yksi kerroksinen. Rakennusta korotettiin 1800-luvun puolivälissä keskiosastaan yhdellä

Puretuista rakennuksista maininnan arvoisia ovat
N iemessä sijainnut suuri tiilitehdas sekä lahtelaisen
kuvataide-elämän kannalta merkittävät navetta ja talli,
joissa 1960- ja 1970-luvulla pidettiin maineikkaatTalli ja
puisto -näyttelyt.
Kartanopuisto lienee istutettu 1790-luvulla.Vanhat

kerroksella, ja se sai ristipäädyt. Huomattavia muutoksia

tammet muistuttavat puistosta, mutta myös puistokäy-

tehtiin myös 1898 sekä 1937, jolloin muun muassa kat-

tävien linjoja saattaa vielä rekonstruoida. Kansainväli-

to muutettiin aumakatosta mansardikatoksi. Kaupungin

nen kirjailijakokous on tuonut kuuluisuutta Mukku lan

omistuksessa rakennus on kärsinyt erityisesti sisäti loil-

tammille.
Mukkulan rakennukset ja puisto ovat kärsineet van-

taan, koska sen käyttötarkoitukset ovat vuosien varrella
muuttuneet. Rakennus on toiminut muun muassa ravintolakouluna, hotellinaja ravintolana.
Pihapi iriin on aikaisemm in kuulunut runsaasti raken -

han miljöön ja matkailutavoitteiden välisestä ristiriidasta. Alue on siitä huolimatta edelleen kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas ja Lahden oloissa

nuksia, kuten kasvihuoneita. Jäljellä on kaksi kavaljeerirakennusta, joista toinen on kokenut raskaita muutoksia,

ainutlaatuinen. Sen kunnostus alkuperäispiirteitä kun-

tiilinen työnjohtajan asunto ja sen kanssa kartanoalueen sisäänkäynnin muodostava pien i porttitorni sekä

yleiskaavassa kokonaisuus mainitaan arvokkaana koh-

nioittaen on erittäin tärkeääVuonna 1996 laaditussa
teena.•

89

Kilpiäistentie 1

MUKKULAN YHTEISKOULU

Tuhtokatu 2

M

ukkulan yhteiskoulu, nykyinen yläaste ja lu kio on

turkulaisten arkkitehtien Reino Lukanderin ja Olli

Vahteran käsialaa vuodelta 1965. Rakennus valmistui
kahdessa osassa, vuosina 1966 ja 1967.
Rakennus on hahmoltaan äärimmäisen pelkistetty.
Sen toimintaperiaate pohjaa pitkään keskuskäytävään,
jonka varrelle tilat on sijoitettu. Juhla- ja voimistelusali
sekä ruokala muodostavat käytävän risteävän rakennusosan. Ulkoarkkitehtuuria leimaavat pitkät nauhajulkisivut
Kaupunginarkkitehti Valter Karisalo piirsi vuonna
1974 ruokasali IIe mutterimaisen laajennuksen, jonka
arkkitehtuuri on hieman vierasta alkuperäiselle tiukalle
suoraviivaisuudelle.
Koulurakennuksen eleetöntä muotokieltä on syytä
vaalia.•

90 i( MUKKULA

L

ahtelainen arkkitehti Juhani Boman suunnitteli
Mukkulan seurakuntakeskuksen, nykyisen kirkon,
1992. Kirkko valmistui ja vihittiin 1993.
Seurakuntakeskuksen paikan valitsi alunperin
akateemikko Reima Pietilä. Kirkko on pystytetty
teiden risteykseen, pääasiassa 1960-luvulla syntyneiden rakennusten lomaan. Kirkkopiha on rajattu
kaltevalla korkealla kellotapulin sisältäväliä tiilimuurilla niin, että rakennus on suojattu kadulta päin,
mutta avautuu kohti Mukkulan keskustaa. Julkisivuihin on val ittu vuosisatojen perinteitä kantavia suomalaisia kirkonrakennusmateriaaleja, käsinlyötyä
t iiltä muistuttavaa ruukintiiltä, tervattua lautaa, kuparia.

Sisätilat on muotoiltu vapaasti aulan ympärille. Kerhotilat ja vaatesäil iö on sijoitettu erillisinä neliömäisinä
noppina pitkin rakennuksen luoteisseinää. Kirkkosali ja
seurakuntasali ovat muunneltavissa ja yhdisteltävissä eri
t ilaisuuksien mukaan. Alttari seinä kapeine ikkunoineen
sekä sen takana oleva paasimainen sakastihuone symboloivat Jeesuksen hautaa, ylösnousemusta ja sovitusta.
Tekstiilitaiteilija Kirsti Rantasen alttariteokset ovat olennainen osa t ätä vertauskuvaa ja alttarirakennetta.
Kirkkopiha on perinteiseen tapaan ympäröity harmaakiviaidalla.
Rakennus on arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Se mainitaan vuonna 1996 laadit ussa
yleiskaavassa arvokkaana kohteena.

MUKKULAN KANSAKOULU

Lippakatu 1

L

ahtelainen arkkitehti Jorma Vuorelma suunnitteli
Mukku lan kansakoulun, nykyisen ala-asteen vuonna
1969. Koulu valmistui 1970.
Koulu rakenn us muodostuu pääkäytävän varteen
sijoitetuista yksiköistä. Näin on saatu aikaan miellyttäviä, mittakaavaltaan inh imillisiä t iloja. Yksiköiden väli in
syntyy kod ikkaita pikku pihoja, jotka ovat t urvallisia
ala-asteikäisille lapsille. Rakennus on kauniisti sijoitettu
laakeaan maisemaan. Se on yksikerroksinen lukuun
ottamatta päävolyymia korkeammalle nousevaa juhlaja voimistelusaliosaa.
Mukku lan kansakoulu
edustaa oivallisella tavalla
oman aikansa rationalistisia koulusuunnitteluperiaatteita, joiden avu lla pyrittiin tarkoituksenmukai siin kokonaisratkaisuihin ja
hyötyarkkitehtuurin tarjoamiin esteettisiin elämyksiin.
Rakennuksessa on havaittu laajat kosteus- ja
homevauriot jotka korjataan vuosina 2000-2001.
Koulurakennuksen alkuperäisiä suunn itteluperiaatteita kannattaa
kunnioittaa. •

MUKKULA
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uomistan tilan hirsinen päärakennus on asiakirja- -
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jen mukaan 1800- ja 1900-luvun vaihteesta. Hir-
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sisauna on ilmeisesti samalta ajalta.Tila oli vuosisadan
alkupuolella muun muassa Vesijärven asemapäällikkö
ja liikemies G. V Söderst1·ömin omistuksessa ja sittemmin hänellä myös vuokralla.T ila siirtyi 1909 metsähallituksen haltuun, jolta sen osti Lahden kaupunki 1929.
Seuraavana kesänä huvilaan perustettiin kesäsiirtola,
joka toimi vuoteen 1973 saakka. Sota-aikana huvilassa
toimi myös koulu.Vuonna 1985 kaupunki vuokrasi
rakennuksen Lahden Rintamamiesveteraanit ry:lle,
jonka kesämajana se nyt on.
Huvila, sauna, kaivo ja pihamiljöö edustavat Vesijärven vanhaa kesämökkikulttuuria. Niiden ominaispiirteitä on syytä vaalia.
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Lahden Kunnallisvirkailijat ry perustettiin 1918 aluksi
lähinnä edunvalvontaa ajamaan. Keväällä 1936 heräsi ajatus oman retkeily- ja kesänviettopaikan rakenta-

pohjalta. Esimerkiksi kaupunginsihteeri Edvard Mun§n
maalasi huvilan.
Kaksikerroksinen hirsihuvila käsitti suuren tuvan,

misesta, ja kaupunki antoi luvan rakentaa huvilan ja

keittiön ja eteisen sekä yläken·an makuutilat. Kilpailun

saunan omistamalleen maalle Tuominiemeen. Raken-

perusteella huvila sai nimen Virkapirtti.

nusmestari Sulo Turento laati piirustukset, rakennusmestari Pauli Leiskallio oli mukana tekemässä suunnitelmia. Kesänviettopaikan avajaisia vietettiin kesäkuussa

Vuonna 1986 pystytettiin Kontiotuote Oy:n tyyppisauna entisen saunan tilalle.
Vanha huvilarakennus ja pihamiljöö ovat kulttuut·ihis-

1937. Huvila ja sauna rakennettiin yhdistyksen jäsenten,

toriallisesti arvokkaat, ja niitä on syytä vaalia niiden

lahtelaisten yritysten ja yksityishenki löiden taikootyön

alkuperäispiirteistä käsin.

TUULENSUU

ENONSAAREN
HUVILA-ASUTUS

V

esijärven Enonsaaresta tuli kaupunkilaisten kesän-

viettopaikka 1900-luvun alussa. Saaren eteläosaan

syntyi lahtelaisittain ainutlaatuinen huvilamiljöö, jota
ympäröi monimuotoinen luonto.
Saaressa on useita huviloita sekä pieni mökkikylä.
Siesta-nimisen huvilan on rakennuttanut kauppias
Knjäseff 19 17 - 191 8. Lahden kaupunki osti sen vuonna 1951, ja sen jälkeen se on ol lut kaupunkilaisten vir-
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kistyskäytössä. -c~~.l.~nsuun_huvilan on tiettävästi rakennuttanut kauppias Nestor Jalonen vuonna 1930. Se on
vuodesta 1957 kuulunut Lahden kaupungille. Enonlah!i
on rakennettu ennen vuotta 1920. Lahden Työväentalo
Oy osti huvilan vuonna 1928. Se on ollut vuosikymmeniä Osakkeen rantana tunnettu työväen kesänviettopaikka. Huvilaan on pystytetty sen tyyliin sopimaton
kuisti-parvekerakennelma.
Valorannan huvila eli & uhala sijaitsee korkealla
kallion rinteessä. Se on rakennettu vuosien 191 0 ja
1913 välil lä. Suunnittel ija saattaa olla rakennusmestari
Karl Forstadius, joka oli yksi huvilatontin omistajista.
Vuodesta 19 13 huvilan omisti K. Mynttinen. Hän myi
sen 19 15 Hanna ja Hjalmar Sarlinille, jotka olivat ravintoloitsijoita. He pitivät huvilalla kesäravintolaa, jonka vieressä oli vesikeikkarata Vesijärveen . Huvilan erityisp iirre ovat ikkunoiden kaunis ruutujako ja pieni
torni.
Rakennustaiteellisesti arvokkain ja ehjin kokonaisuus
on ~no nkärki eli Angervola, jonka lahtelainen arkkitehti
Uno Alaneo suunnitteli pankinjohtaja Angervolle vuonna 1909. Se edustaa jälkijugendia. Päärakennuksen lisäksi pihapiiriin kuuluu rantasauna ja uimahuone, jotka
ovat niin ikään Alancon 1909 suunnittelemat. Huvila
on poikkeuksellisesti rakennettu pystyhirsistä. Sen kiinteä sisustus on myös erittäin hyvin säilynyt. Rakennukset ko~attiin entistäen 1970-luvun lopussa.

E NONK ÄRjEN U IMAHUONE

Enonsaareen laadittiin 1998 osayleiskaava, jossa
Siesta,Tuulensuu, Enonlahti, Rauhala ja Enonkärki
·~~uojeltiin. • -- - -
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Hepolammintie 41

P

esäkallion tanssilava on rakennettu vuonna 1969
rakennusmestari Jaakko Aallon piirustusten mu-

kaan. Perimätieto kertoo, että lavan esikuvana on ollut
Helsingin kuuluisa Pavi.
Lava jatkoi Kivistönmäellä sijainneen Sointulan tanssilavan toimintaa. Pesäkallion rakennuttajana oli Suomen kommunistisen puolueen Lahden piirijä~estö, ja
lava pystytettiin talkoilla. Ensimmäiset tanssit pidettiin
kesällä 1970, mutta toiminta loppui jo seuraavana
vuonna, ja lava palveli aina vuoteen 1984 huonekaluvarastona. Sen jälkeen tansseja on pidetty joko ympärivuotisesti tai satunnaisemmin.
Vuonna 1992 !avaa laajennettiin viisi metriä pohjoiseen. joitakin sisäisiä muutoksia on myös tehty.
Rakennus on arvokas sekä kulttuurihistoriallisesti
että harvinaisena rakennustyyppinä.
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ASUINRAKENNUS
PIHAPIIREINEEN

Kytölän Selkätie 221

U

usitorpan talo on rakennettu 1919. Talo on

entinen Seestan kartanon torppa, joka siirrettiin

19 18 kartanon läheisyydestä Ahtialaan. Isäntä Kalle
Mäkelä on itse suunnitellut ja osittain rakentanutkin
talonsa.
Rakennusta on jatkettu vuonna 1970 rakennusarkkitehti Matti Koposen suunnitelman mukaan. Laajennus
on alkuperäiselle tyylille vieras. Aitta ja riihi on siirretty
Seestasta. Niitäkin on laajennettu myöhemmin.
Päärakennuksessa on harvinaista jugendin henkeä,
joka on vaalimisen arvoinen, kuten myös vanha pihapiiri puutarhoineen ja talousrakennuksineen. •

KESÄMÖKKIALUE

A

Vuorenrinteentie

lasenjärven Joenpohjanlahden jyrkälle länsirinteelle on 1950-luvulta lähtien rakentunut tiivis pie-

nehköjen kesämökkien rykelmä, joka muodostaa jännittävän maiseman yhdessä vahvasti viettävän rannan
ja kapean lahdenpoukaman kanssa. Rakennusten mittakaava on pääosin sopuso innussa ympäristön kanssa,
mihin on syytä mökkien laajennushankkeiden yhteydessä tarkasti paneutua tulevaisuudessakin. •

KYTOLÅ
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Salalammintie 26

V

•

•

1

··~

illa Niemenmaa sijaitsee Salalammin rannalla luonnonkauniissa ympäristössä. Sen on suunnitellut

rakennusarkkitehti Markku Uronen vuonna 1985. Rakennus valmistui seuraavana vuonna. Rannassa on
myös vuonna 1965 pystytetty sauna.
Talo on moderni huvi la, joka on sopeutettu avaraan
rantamaisemaan matalana ja vaaleana.
Rakennusta on korjattu 1999 - 2000 muuttamatta
sen ulkoarkkitehtuu1·ia.Talo on edustava esimerkki nykyaikaisesta huvila-arkkitehtuurista. Sen alkuperäisilmettä kannattaa vaalia.

HUVILARAKENNUS JA SAUNAMÖKKI

K

Hakaportintie 42

esäniemen huvila on alunperin rakennettu Kannak-

mullattu ainakin siirtovaiheestaan lähtien. Sisältä talo

sella vuonna 1900. Johtaja Helmi Vuorelma siirrätti

on modernisoitu. Huvilan alkuperäistyyliä kannattaa

tämän venäläisen ortodoksipapin huvilan Alasenjärven
rannalle 1929.Tuolloin huvilaa laajennettiin hieman.

vaalia.
Huvilatontista on nyttemmin erotettu osa, jolla sijait-

Myös sauna on tuolta ajalta. On mahdollista, että ra-

see arkkitehti Elsi Borgin piirtämä ja Margit Borg-Sund-

kennuksen pitsikoristelu lisättiin siihen siirron jälkeen.

manin rakennuttama ja osin itse rakentamakin sauna-

Vuonna 1932 Vuorelmat myivät huvilan Margit Borgil le;

mökki, Kivinenä. Mökin väritystä on ollut laatimassa

joka tunnettiin myöhemmin kansanedustaja Margit

joukko Borgin sukua ja suomalaisen kulttuurin tunnet-

Borg-Sundmanina. Huvila on edelleen hänen suvullaan.

tuja nimiä, muun muassa oopperalaulaja Kim Borg.

Rakennus on pyöröhirsinen, tyypillinen kannak-

Mökki sisustuksineen on säilynyt Borg-Sundmanin

selainen pitsihuvila. Se on säilynyt ulkoa hyvin lukuun

aikaisessa kunnossa, ja sen alkuperäisarvoja on syytä

ottamatta ikkunamuutoksia. Huvila on ollut puna-

edelleenkin vaalia. •
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Kiiskiiänkatu- Sivakkakatu- SuksikatuSompakatu-Sauvakatu-Rumpukatu

P

ääosin 1940- ja 1950-luvull a ilman asemakaavaa
syntynyt omakotitaloalue, jolle ovat tyypillisiä pie-

nehköt, usein itse suunnitellut ja rakennetut talot ja
ulkorakennukset, laajat puutarhat ja vihannesmaat, vehmas puusto sekä kapeat, luonnonmuotoja mukailevat
tiet. Rakennukset, kasvista ja tiet ovat sopusointuisesti
sijoittuneet laakeaan, etelään viettävään rinteeseen.
Rakennusten, tonttien ja teiden tasapainoista mittakaavaa on syytä vaalia. •

Pysäkkikatu 11

R

akennusmestari Albin Kyöstilä rakensi ja toden-

näköisesti myös suunnitteli vuonna 1947 omaan

käyttöönsä omakotitalon Nastolan Mäntymäelle. Lahden kaupunki osti kiinteistön myöhemmin ja osoitti
sen lastenkodin käyttöön. Mäntymäki tuli osaksi Lahtea
vuonna 1956.
Pelastakaa Lapset ry:n Mäntymäen lastenkoti perustettiin vuonna 1962. Arkkitehti Tauno Niemioja piit·si
vuonna 196 1 omakotitaloon siipirakennuksen, johon
sijoitettiin lastenhuoneet Alkuperäinen omakotitalo
säilyi tuolloin lähes entisellään.
Vuonna 1985 tehtiin korjauksia siipi rakennuksessa, ja
vuonna 1998 omakotitalon ikkunat uusittiin.
Omakotitalo sisustettiin alunperin sangen korkeatasoisesti.Tästä sisustuksesta on edelleen jäljellä muun
muassa koristeelliset kattoristikot Sen sijaan esimerkiksi kaakeliuuni ja komeat tamm iovet ovat hävinneet.
Rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Sen
alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita kannattaa vaalia.
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KUNNAKSEN KOULU

Opinkatu 4

K

unnaksen koulu valmistui vuonna 1952. Sen suun-

nitteli lahtelainen arkkitehti Tauno Niemioja. Koulu
liitettiin Nastolasta Lahden kaupunkiin vuonna 1956.
Koulurakennus koostuu erillisistä osista, joihin toiminnat on eriytetty. Keskiosa on kolmikerroksinen ja
molemmat päädyt kaksikerroksiset Jälleenrakennuskauden arkkitehtuurin tunnusmerkkeinä rakennuksessa
on vielä joitakin koristeellisia yksityiskohtia, kuten parvekkeiden kaiteet Ajalle tyypillisiä ratkaisuja ovat myös
punainen tiilikate ja keltainen ulkorappaus.
Vuonna 1987 kaupungin talonsuunnitteluosasto
piirsi koululle laajennuksen. Sen keskiosaa levennettiin
alkuperäisarkkitehtuurin hengessä. Samalla toteutettiin
joitakin sisäisiä muutoksia.
Rakennuksen alkuperäispiirteet ovat vaalimisen
arvoisia. •

ASUIN- JA PIHARAKENNUS

Eskolanmäentie 2

L

autarakenteinen asuinrakennus on pystytetty noin
vuonna 1944, jolloin siitä tehti in pieni keittiön ja

kahden huoneen mökki. 1940-luvun lopussa tai 1950luvun alussa talon omistaja maanmittausinsinööri Olli
Taitto laajensi sen nykyiseen kokoon.
Talousrakennus pystytettiin 1940-luvun puolivälissä.
Se oli tarkoitettu liiteriksi, autotalliksi ja eläinsuojaksi.
Talossa on pidetty kanoja ja porsasta. Rakennus tehtiin
tiilistä, jotka purettiin muualta ja kuljetettiin erityisjärjestelyin junalla Ahtialan asemalle.Talousrakennuksen katto on uusittu.
Kokonaisuus on esimerkki Lahdessa harvinaisesta
asuintyypistä, joka käsittää omakotitalon ja pienen
eläinsuojan. Sen alkuperäispiirteitä kannattaa vaalia. •
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ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN Ohrapääntie 95

R

ättäri on vanha kruununtila, joka on lunastettu
itsenäiseksi 1880. Siitä lähti en se on ollut saman

suvun hallussa.
Punamullalla maalattu yhtenäinen tilakeskus sijaitsee
loivalla lounaaseen viettävällä mäntykankaalla, joka on
luonnonsuojelualuetta. Hirsinen päärakennus on vuodelta 19 12 ja todennäköisesti rakennusmestari August
Niemisen suunnittelema.Talo on peruskorjattu 1950luvulla, ja siihen on myöhemmin vaihdettu myös modernit ikkunat. Hirsistä karjasuojaa on korjattu 1965,
jolloin siihen tehtiin laajennus. Pihap iirissä on myös
vanha riihi, aitta, puimala, sauna ja kalustosuoja.
Kokonaisuutta on syytä vaalia sen alkuperäisistä lähtökohd ista käsin. Alueen metsämaisema on suojeltu. •

ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN

Heikinpellontie 44

K

omealla mäellä seisovan Kuuselan talon rakensi

Seestan kartanon muonamies Ilmari Kuusela

1914. Muut pihapiirin alkuperäiset rakennukset on jo
purettu ja korvattu uusilla: navetta rakennettiin 1940ja 1950-luvun vaihteessa ja sauna 1970-luvulla.Tontilla
kasvaa lisäksi kolme harvinaisen kookasta ja t iheää
kuusta, jotka on istutettu 19 10-luvulla.
Pihapiiriä on syytä vaalia sen olemassa olevista lähtökohdista käsin. •
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Ryylintie

R

intamamiehille luovutetuille tonteille rakennettiin
1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa jälleenra-

kennusajalle tyypillisiä puolitoistakerroksisia asuintaloja,
joiden ympärille syntyi suuria puutarhoja.Tontit olivat
kookkaita, koska asukkaille tarjottiin mahdollisuus pienimuotoiseen maanviljelykseen ja karjanhoitoon. Alue on
vehmas ja viihtyisä. Sen ominaispiirteitä, väljyyttä, rakennusten niukkaa arkkitehtuuria ja pihojen vanhoja
kasveja kannattaa vaalia.
Ryylintie on saanut nimensä Koiskalan kartanon
torpasta. •

KOULURAKENNUS

A

Kirsikkakatu 7

htialan vanha koulu on rakennettu 19 13 alunpe-

rin Nastolan pitäjän tarpeisiin. Rakennus käsitti
paitsi koulutilat, myös kolmen huoneen ja keittiön

asunnon miesopettajalle sekä kahden huoneen ja keittiön asunnon naisopettajalle. Koulun yhteyteen rakennettiin lisäksi aitta, navetta ja rehulato, jotka on purettu
myöhemmin. Todennäköistä on, että koulu rakennettiin
tyyppipiirustusten mukaan. Piirustukset ilmoitetaan
kadonneiksi jo ennen kuin koulu luovutettiin Lahden
kaupungille 1956.
Koulurakennuksessa toimi 1980-luvulta lähtien kansalaisopisto, ja 1998 se myytiin yksityiskäyttöön. Rakennus on sivistyshistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti
arvokas. •

KOULUTILAN RAKENNUKSET

Kukonaronkatu 19-20

L

ahden Seudun Maamieskoulu perustettiin vuonna
1909.Vuonna 1925 valmistui Ahtialaan uusi ajan-

Koulurakennuksessa toimii nykyisin päiväkoti ja
asuntolassa Tielaitoksen toimisto.

mukainen koulutalo, jonka piirustukset laati maamies-

Rakennusten ja puutarhan alkuperäis piirteitä on

koulun johtajan Huugo Karikosken suunnitelmien poh-

syytä vaalia. Koulutilan rakennukset mainitaan vuonna

jalta Itä-H ämeen Maanviljelysseuran rakennustoim iston

1996 laaditussa yleiskaavassa arvokohteena. •

johtaja August Nieminen, joka oli myös koulun rakennusopin opettaja. Kou lurakennus on suurikokoinen
aumakattoinen talo, jonka molemmissa päissä on poikkipäädyt.Talo tehtiin sementtitiilestä ja rapattiin. Koulurakennusta korjattiin 1957 - 1959 Itä-Hämeen Maanviljelysseuran rakennusmestarin Matti Pesosen suunnitelmien mukaan.
Vuonna 1927 August Nieminen suunnitteli sementtitiilisen kaksikerroksisen oppilasasuntolan, joka valmistui vaiheittain vuoteen 1931 mennessä.
Arkkitehti Tauno Niemioja piirsi vuonna 1953 pienehkön saunan, joka niin ikään on vielä jäljellä alkuperäisestä rakennuskannasta.
Tontilla on yhä näkyvissä jäänteitä Itä-Hämeen
Maanviljelysseuran puutarhakonsulentin Maija Ikosen
vuonna 1959 laatimasta puutarhasuunnitelmasta.

AHTIALA
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Koulumäenkatu 29

PYSÄKKITALO

ahden ja Heinolan välinen rautatie raken nettiin

yhden perheen asuintalo, sauna, resiinavaja, ulkohuone

1928 - 1932. Ensimmäinen juna saapui Ahtialan

ja kaivo.Valtionrautateiden pyrkimyksenä oli soveltaa

L

asemalle huhtikuun lopulla 1930, ja syyskuussa 1932

asema- ja laiturirakennuksiin vanhaa suomalaista puu-

järjestettiin avajaiset, joihin ottivat osaa myös tasavallan

arkkitehtuuria peri nteisine mittasuhteineen. Rakennus-

presidentti ja rouva Svinhufvud ajamalla juhlajunalla

piirustukset on signeerannut Valtionrautateiden huone-

koko rataosuuden. Tämä oli paikkakunnalla suuri juhla,

rakennusjaoston päällikkö, arkkitehti Thure Hellström

joka antoi syyn myös esimerkiksi Koiskalan kartanon

1929. Kaikki pysäkit varustettiin samanlaisilla rakennuk-

työväen vapaapäivälle.

silla. Niiden puutyöt teetettiin vangeilla.

Ahti alan asemalle rakennettiin 1930 hirsinen pysty-

A lkuperäinen, lahtelaisittain ainutlaatuinen asemako-

laudoitettu pysäkkitalo pysäkinhoitajan asuntoineen,

konaisuus on säilynytTätä kokonaisuutta rakennu sajankohdalle tyypillisine ominaispi irteineen on syytä vaalia. •

Pellavapellontie 2
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P

aavolan t alo oli Nastolan pitäjän Ahtialan kylän

vanhoja tiloja, joka tuli Paavolan suvun omistuk-

seen kruunulta vuonna 190 1. Paavolan vanha päära-

kennus paloi 1920- ja 1930-luvun vaihteessa, ja tilukset
joutuivat myynt ien kautta muurari Juho Saariselle. Hän
pystytti 1937 maatilansa päärakennukseksi komean
rapatun mansardikattoisen rakennuksen, joka noudatteli syntyaikansa klassistisia tyyli-ihanteita. Saarinen on
tiettävästi itse suunnitellut talonsa. Hän myi tilansa Lahden kaupungille 1954.
Ahtialan kylä liitettiin Lahden kaupunkiin 1956. Samana vuonna kaupunki kunnosti rakennuksen Ahtialan
terveystaloksi.Vuonna 1996 se korjattiin päiväkodiksi
rakennusarkkitehti Raimo Laukan suunnitelm ien mukaan. Sisätilat ovat kokeneet suuria muutoksia, sen sijaan ulkoarkkitehtuuri on säilynyt hyvin.
Rakennuksen alkuperäistyyliä ja pihapiiriä vanhoine
omenapuineen, koivurivineen ja kuusineen kannattaa
vaalia.
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ASUINRAKENNUKSET PIHAPIIREINEEN Sipurantie 24

S

ipura on Seestan kartanon säteri, jonka historia
ulottuu 1600-luvulle.Vuonna 1945 Seestan isäntä

luovutti Sipuran asutustilaksi. Sen vanhoi sta rakennuksista on säilynyt muonamiesten talo, sauna ja navetta,
joka ainakin osittai n on peräisin 1700-luvun loppupuolelta. Navetta on uusittu vuonna 1930.
T ilaan liitettiin vuonna 1949 viere inen t alo maineen.
Tästä tilasta tuli Moisala.Tilojen välinen raja kulki nykyistä pihatietä pitkin. Päärakennus on peräisin 1930luvun lopulta. Tässä pihapiirissä on myös tiilinavetta.
Kaupunki osti Sipuran ja Moisalan vuonna 1966. Sen
jälkeen tila on ollut muun muassa al koholistien asuntolanaja kesäsiirtolana. Rakennukset ovat huonossa kunnossa, mutta korjaaminen on suotavaa niiden kulttuurihistoriallisen arvon vuoksi. •

MuoNAMIESTEN ASUNTO SrPURASSA

ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN Arvonkatu 2

P

ajamäen talo o n erotettu Ylä-Kokkolan t ilasta. Hirsinen, lautavuorattu asuinrakennus on pystytetty

1909. Myöhemmin talossa toimi sekatavarakauppa.
Rakennuksen erityispiirre on kaunis kuisti, jossa on
alkuperäiset ikkunat. Muut ikkunat on vaihdettu todennäköisesti vuoden 1956 korjauksen yhteydessä. Muutokset suunnitteli rakennusmestari Paul i Rantalainen.
Vuonna 1946 tehty ulkorakennus on alkuperäisessä
kunnossaan . Se käsittää saunan , autotallin, liiteri n ja
varaston . Pihapiirissä on vanhoja pu ita ja kasveja.
Pihapiiriä rakennuksineen on syytä vaalia niiden
omista lähtökohdista käsin. •

Ahtialantie 165

A

nttilan vanhoja koivuja ja
pihlajia kasvavassa piha-

piirissä on 1930-luvulta peräisin oleva laudoitettu hirsitalo
sekä harvinaisen komea luonnonkivinavetta. Kokonaisuutta
kannattaa vaalia sen omista
lähtökohdista käsin.
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Koiskalantie

K

oiskalan historia ulottuu vuoteen 1650, jolloin Didrik von Essen sai lahjoituksena ensimmäiset karta-

non perustana olevat tilat. Kartano on kuu lunut monille suvuille. 1800-luvun puol iväl iin mennessä se oli kasvanut lähes 3000 hehtaarin suurti laksi , jolla oli muun
muassa tiiliruukki sekä oma koulu.Vuonna 1916 tehtailija Ferdinand Frigren osti Koiskalan, ja kartano on
edelleen hänen sukunsa hallussa.Vuonna 1956 Koiskala
liitettiin Nastolasta Lahteen.
Kartanon rakennuksia on jäljellä 18. Puinen päärakennus on vuodelta 1840. Sen päätyihin tehtiin merkittävä laajennus 1890, jolloin lisättiin myös nikkarityylisiä
koristeita. Ruotsalaissyntyinen, sittemmin Helsingissä
omaa toimistoaan johtanut arkkitehti David FrölanderUif suunnitteli vuonna 1936 perusteellisen korjauksen,
jossa muun muassa poistettiin edellisessä muutosvaiheessa tehdyt koristeet sekä laajennettiin etuvilpolaa.
Tuolloin rakennettiin myös altaani, joka kuitenkin purettiin 1970-luvun alussa.
Frölander-Uif uusi myös Koiskalan sisustusta.Vilpolan
taakse tuli suuri ruokasali, jossa on arkkitehdin suosima
tyylipastissi, tässä tapauksessa kartanon syntyajankohtaan viittaava kattopalkisto. Ruokasali tehtiin kahdesta
erillisestä huoneesta, joista toinen oli ai kaisemmin puhelinhuone - Koiskalassa oli Lahden seudun ensimmäinen puhelin. Ruokasalin takana olevassa salissa on taiteilija Harry Röneholmin suunnittelemat rokokooaiheiset seinämaalaukset.
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LAN TORPPA KoiSKALANTIEN PÄÄSSÄ

../.-

muun muassa työväen juhlapaikkana sekä ortodoksi-

Vuonna 1981 päärakennusta korjattiin muun muassa
muuttamalla ikkunat ja lisäämällä sisäpuolista eristystä.
Suunnittelijana oli arkkitehtiylioppilas Marja Mustakal li o.
Tummat ikkunanpuitteet eivät sovi rakennuksen tyyliin.

sena kappelina venäläisi lle internoidu ille jatkosodan
aikana.
Puutarhaan kuuluu vanha tenniskenttä, jonka alun-

Pihapiirissä on myös työnjohtaj an asunto, joka on
perimätiedon mukaan päärakennusta vanhempi.Talo

perin valkoinen pohja tuotiin Lahden Lasitehtaalta. Sen
vieressä on arkkitehti Erkki Huttusen vuonna 1933 tai

on perusteellisesti korjattu vuonna 1990.Työväen
asuinrakennus on 1800-luvun loppupuolelta, mahdollisesti 1870-luvun puolivälistä. Sen eteläpäässä on

1934 suunnittelema leikki mökki, jonka katolta kartanonväki katseli tennistä. Pieni funktionalistinen erikoi-

toiminut kartanon kau ppa. Se on palvellut myös

suus on huonokuntoinen, mutta ehdottomasti korjaamisen arvoinen.

SIPERIAN AS UTUSTILAN
RAKENNUKSIA
SIPERIANTIELLÄ
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Pihapiirissä on lisäksi hirsinen vilja-aitta vellikelloineen, suuri kaksiosainen perunakellari, kaksi kalustovajaa, kasvihuonerakennus, jonka yhteydessä on pieni,
interiööriltään hyvin säilynyt puutarhapuoti, karjapiikojen asuinrakennus, joka on katajalla sidottua savea, suurikokoinen luonnonkivestä ja tiilistä tehty navetta, jonka
yläosa on uusittu vuoden 1961 tulipalon jälkeen, sauna,
riihi, kolme autotallia, joista vanhin rakennettiin Nasto-

KYMIJ ÄRVEN R ANN AN KESÄMÖKKEJÄ

lan ensimmäiselle auto lle ja toinen on entinen vesisäiliö. Kolmas on pystytetty 1980-luvun alussa rakennusarkkitehti Ve li -Pekka Semerin piirustusten mukaan. Suuri osa rakennuskannasta on peräisin 1800-luvun
loppupuolelta.
Kartanon muotopuutarha ei ole säi lynyt. Sen sijaan
jäljellä on runsaasti van hoja puita, jotka ovat olennaisia
kartanon varjoisan pihan tunnelmanluojina.
Lukuisista torp ista on säilynyt joitakin, muun muassa
Maunula ja Mykkyri. Lisäksi kauempana sijaitsevat metsänhoitajan asunto sekä sepän talo ja paja. Nämä eivät
enää ole Koiskalan hal lussa.
Kartanon alueella on vanhoja puukujanteita ja kauniita pai kall isteitä.Tyypillisiä ovat laajat peltoaukeat, joiden säilyminen on tärkeää. 1980-luvulla pientaloasutus
tunkeutui osittain hallitsemattomasti kartanomaiseman
osaksi. Peltoaukean keskellä, teiden risteyksessä on

rakenteiset mökit ja saunat 1960-luvun alkuun men-

vuonna 1953 rakennettu tiilimuuntaja, rakennustyyppi,

nessä. Saunarakennuksista yksi on korvattu 1960- ja

joka on nopeasti harvinaistumassa.

1970-luvun taitteessa hirsisellä tyyppisaunalla, muu-

Koiskalan kartano, rakenn ukset, pihapiiri, paikallistiet
ja peltoaukeat ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.
N iiden vaaliminen omista lähtökohdistaan käsin on
tärkeää.
Sodan jälkeen kartanonomistaja Anders Enok Frigren möi vapaaehtoisella kaupalla 21 tilaa Karjalasta
tu lleil le siirtolaisil le. A lu eelle sijoittui pääasiassa Käkisai-

toin mökkialue on säilyttänyt melko hyvin 1950-luvun
lopun ilmeensä.
Koiskalan alueen Lahdessa ainutlaatuinen, kerroksinen asutushistoria on arvokas, ja sen vaaliminen on
tärkeääVuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa Koiskalan kartano lähiympäristöineen ja torppineen mainitaan arvokkaana kohteena.

mesta ja Käkisalmen maalaiskunnasta kotois in olevia
maanviljelijöitä.
Koiskalantien, nykyisen Vanhan Koiskalantien,
Siperiantien, Siperianpolun ja Siperianhaaran varteen
pystytettiin tyypillisiä jälleenrakennuskauden puolitoistakerroksisia taloja sekä talousrakennuksia. Elinkeinorakenteen muutoksen myötä maatalous on
suureksi osaksi kadonnut, ja sen myötä rakennuskanta on muuttunut jonkin verran : vanhoja talousrakennuksia on purettu ja uusia omakotitaloja, myös
suomalaiseen peltomaisemaan sopimattomia, on
rakennettu.
Peltoaukeiden ja asutussaarekkeiden alkuperäinen
ominaisluonne ja mittakaava on syytä säilyttää.
Lähimpänä Kymijärveä olevasta siirtolaistilasta, nykyisen Siperiantien päästä, lohkaistiin 1950-luvun
puolivälin jälkeen viisi kesämökkitonttia, joille kaikil le
rakennettiin samantyyppi set harj akattoiset, lauta-
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MYLLYPOHJAN OMAKOTIALUE

Myllypohjankatu, Punainenkatu, Kirjavakatu, Kirjavakuja, Keltainenkatu, Viherkatu,
Sininenkatu, Harmaakatu, Keskikatu, Peräkatu

M

yllypohjan omakotialue vanhan Heinolantien
varressa Nastolassa rakentui pääosin 1940-

luvun lopulla ja 1950-luvun alussa. Aluetta ei ollut kaavo itettu , ja talot rakennettiin väljästi mäen rinteille,
vaihtelevan maaston muotoihin sopeuttaen. Myllypohja
li itettiin Nastolasta Lahteen vuonna 1956.
Alueella on pääasiassa puolitoistakerroksisia, satulakattoisia jälleenrakennuskauden taloja. Niiden yksityiskohdat, kuten katemateriaalit, ulkoväritys ja ikkunamuodot vaihtelevat melkoisesti, mutta alue synnyttää kuitenkin sopuso intuisen ja viihtyisän vaikutelman väljän
rakennustapansa ja vehmaiden puutarhojen ansiosta.
Paikoittain rakennuksia on laajennettu ja korjattu niiden ominaispiirteitä kunnioittamatta.

MYLLYPOHJANKADUN JA KIRJAVAKADUN RISTEYS

Rakennusten jälleenrakennusajan tyyppipiirteet,
vaihteleva maasto, väljyys, rehevä kasvullisuus ja kapeat

Myllypohjan vanhalle omakotialueelle laadittiin ra-

kadut muodostavat arvokkaan kokonaisuuden , jossa

kentamisohjeisto vuonna 1989. Vuonna 1996 laaditussa

näiden ominaisuuksien säilyminen on olennaista.

yleiskaavassa alue mainitaan arvokkaana kohteena.•

MYLLYPOHJAN
KOULU

Vanha Ahtialantie 93

L

ahtelainen arkkitehti Tauno Niemioja suunnitteli

Myllypohjan koulun vuonna 1954.Valmistuttuaan

1956 koulu liitettiin Nastolasta Lahden kaupunki in.
Rakennus koostuu kahdesta osasta, joista toisessa
on lähinnä opetustiloja ja toisessa voimistelusali ja

Pihapiiriin rakennettiin samaan aikaan myös kolme
opettajien asuintaloa. Ne ovat puolitoistakerroksisia
rapattu ja omakotitaloja, joissa on pieniä kauni ita detaljeja esimerkiksi parvekkeiden kaiteissa.
Vuonna 1987 rakennusarkkitehti Heikki Sipponen

näyttämö sekä ruokala.Tähän osaan oli sijoitettu myös

suunnitteli koulurakennuksen laajennuksen ja peruskor-

pieni sivukirjasto.

jauksen alkuperäisarkkitehtuurin hengessä. Koulua jat-

Koulu on tyypillinen 1950-luvun tasapainoisesti
sommiteltu rakennus keltaisine rappauksineen, punaisine tiilikatteineen ja liuskekiviportaineen.

kettiin vajaat 30 metriä kaakkoon.
Koulun ja asu inrakennusten alkuperäispii rteet ovat
vaalimisen arvoisia. •

M

A

115

MÖYSÄ

116

PYHÄTTÖMÄN ITÄOSAA 1950-LUV UN ALUSSA

PYHÄTTÖMÄNMÄEN ITÄOSA

Supankadun, Laitakadun ja Pitkäkadun välinen alue

K

aupunginarkkitehti Kaarlo Könönen laati 1936 asemakaavan, jolla linjattiin Pyhättämän itäosan suo-

rat kadut ja nim etti in ne. Alue oli kuitenkin alkanut

rakennettu kulloistenkin ihanteiden mukaan. Se on
kuitenkin melko sopusuhtainen väljän mittakaavan ja
vahvan kasvullisuuden ansiosta. Näitä piirteitä sekä

rakentua jo vuosisadan alussa, ja siellä on edelleenkin

rakennusten sopeutuvuutta maisemaan kannattaa

vanhaa rakennuskantaa.Vuosien kuluessa Pyhätöntä on

vaalia.•

TEHDASRAKENNUS

N

Ahtialantie 9

ykyinen paloasema on alunperin Lahden Paitaja Esiliinatehtaan tuotantorakennus.Tämä jo

arkkitehti Valter Karisalo teki muutospiirustukset paloasemaa varten. Sementtitiilistä rakennettu basilikamalli-

kauppalakaudella toimintansa pienestä kotikutamosta

nen rakennus säilyi ulkoasultaan suhteellisen muuttu-

aloittanut yritys laajensi toimitilojaan Möysään uuteen

mattomana. Aseman itäpäätyyn pystytettiin kuivaustorni. Palokunta muutti uudistiloihin 1959.

tehtaaseen vuonna 1927. Rakennuksen suunnittelijaa
ei tiedetä.
Rakennus oli vuodesta 1932 Kesko Oy:n paitatehtaan tuotantotiloina, mutta vuonna 1958 kaupungin-

Rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas, ja sen
arkkitehtuuria on syytä vaalia.Vuonna 1996 laaditussa
yleiskaavassa talo mainitaan arvokkaana kohteena. •

KOULURAKENNUS

Ahtialantie 9

L

tiin lähes ennallaan. Kaksikerroksinen sementtitiilinen

sai uudistilat Möysästä, kun lahtelaisen rakennusmesta-

toimi näyttelytiloina, mutta nykyisin se on varastokäy-

rin Oiva Kolsin 1925 suunnittelema koulurakennus

tössä.

ahden Maamieskäsityökoulu, myöhemmin mieskoti-

teollisuusopisto, perustettiin 1899.Vuonna 1927 se

valmistui. Koulu lakkautettiin 1954. Seuraavana vuonna

rakennus siirrettiin museon käyttöön 1956. Aluksi se

Rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas, ja sen

kaupunginarkkitehti Valter Karisalo laati rakennukselle

arkkitehtuuria on syytä vaalia. Vuonna 1996 laaditussa

muutospiirustukset museota varten. Julkisivut säilytet-

yleiskaavassa talo mainitaan arvokkaana kohteena. •

TENAVAN PIENTALOALUE

Ahtialantie 29-33, Karoliinankuja 1-3,
Hirsimetsäntie 97-103,
Tenavankatu 2-20, Polvikatu 1-17

T

enavan alueen kaavoitti kaupunginarkkitehti Kaarlo

Könönen vuonna 1936 osana liitosalueitten itäis-

ten osien asemakaavaa. Lahtelaiset rakennusmestarit
Yrjö Viertiö, Pauli Leiskallio ja Artturi Ekström suunnittelivat Myllypohjankadun, nykyisen Tenavankadun ja
Polvikadun varteen pieniä kahden huoneen ja keittiön
omakotitaloja sekä Heinolantien, nykyisen Ahtialantien molemmin puolin suurempia, kolmen perheen
taloja.
Taloissa on klassismin ilmettä muun muassa sisäänpäin kääntyvissä räystäissä sekä pienissä kuisteissa.Talousrakennukset ovat pulpettikattoisia ja sijaitsevat
tonttien takarajalla. Asuinrakennuksia on jonkin verran
laajennettu ja muuteltu, mutta koska laajennukset on
yleensä toteutettu rakennusten taakse, ovat katunäkymät säilyneet tasapaino isina ja miellyttävinä.
T ENAVANKATUA
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Alueen alkuperäisilmettä kannattaa vaalia. •

JOUTJÄRVEN
KIRKKO

Ilmarisentie 1

1

L

ahtelainen arkkitehti Unto O jonen suunnitteli Jout-

!alaisen kuvanveistäjän Pentti Papinahon pronssireliefit.

järven kirkon 1960 - 1961. Kirkko valmistui 1962.

Alttariseinällä on Golgata, ja seinän ulkona olevalla

Kirkon muoto noudattaa keskiaikaisten kivikirkkojemme jyrkkäkattoista linjaa, jota suosittiin joissakin

osalla Palavin lampuin -niminen teos.
Rakennuksessa on myös seurakuntasali, joka on vä-

kirkkoratkaisuissa 1940- ja 1950-luvulla. Rakennuksen

littömässä yhteydessä kirkkosaliin. Kirkko-osaan liittyy

monumentaalisuutta korostaa sen edessä oleva leveä

kauniisti sen taakse sijoitettu henkilöstön asuinsiipi.

portaikko, joka nostaa kirkon ympäristöään ylemmäksi

Omana aikanaan kokonaisuus edusti modernia toimin-

ja tarjoaa toisaalta tilaa kirkon viereen taitavasti sijoite-

takeskusratkaisua.

tulle laajalle matalalle siipirakennukselle. Ilmava, kirkon

1990-luvu n puolivälissä kirkon interiööriä korjattiin,

muotokieltä varioiva kellotorni seisoo siipiosan päällä.

esimerkiksi valaisimia vaihdettiin valotehon parantami-

Julkisivumateriaalina on keltatiili, sokkeleissa Nilsiän

seksi.

vaalea liu skekivi, ristikuvioidussa päätykolmiossa puhtaaksi valettu betoni ja katossa kupari.
Samat materiaalit on valittu myös kirkkosaliin. Sisäja ulkotilan vuorovaikutusta tehostavat myös orimatti-

Kirkon arkkitehtuurissa on syytä vaalia huolella valittuja materiaaleja ja hiottuja yksityiskohtia sekä aikakauden henkeä. Rakennus on mainittu vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa arvokkaana kohteena. •

TEHDASRAKENNUS Heinolan Vanhatie 25

T

.j. Kumpulaisen Puusepänliike perustettiin 1935.
Tuona vuonna Lahdessa toimi kaikkiaan 16 puuse-

päntehdasta. Puusepänliike toimi aluksi Kumpulaisen
perheen omakotitalossa, mutta vuonna 1941 rakennettiin puolitoistakerroksinen punatiilinen tehdas omakotitalon viereen.
Vuonna 1954 tehdasrakennusta jatkettiin Heinolan
Vanhantien suuntaisesti neljäkerroksisella punatiilisellä
osalla lahtelaisen arkkitehdin Tauno Niemiojan piirustuksin . Hän suunnitteli laajennukset myös vuosina 1965
ja 1968. Kummallakin kerralla tehdasta jatkettiin edellisen osan kaakkoispuolelle. Ju lkisivumateriaalina oli punatiili.
Tehdasrakennusta on sittemmin laajennettu useaan
otteeseen myös uuden omistajan, Eiri Oy:n tarpeisiin.
Kumpulaisen tehtaan punatiiliosat ovat vaalimisen arvoisia osana lahtelaisen puusepänteollisuuden historiaa. •
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]outjoentie, Sarkatie,
Kuusitie, Yhdyskatu,
Kahvakatu

outjoentien, Yhdyskadun, Kuusitien ja Sarkatien var-

J

relle perustettiin 1940-luvun lopulla tontteja siirto-

väelle ja rintamamiehille . Kahvakadun tontit kaavoitet-

t iin 1950-luvulla.
Joutjärven alue rakennettiin pääasiassa 1940-luvun
lopulla ja 1950-luvun kuluessa. Asuinrakennukset ovat
suurelta osin puolitoistakerroksista jälleenrakennuskauden tyyppiä. Ne on sijoitettu säännöll isesti katujen varsille niin, että ympärille jää runsaasti puutarhaa. Alue
onkin hyvin vihreä. Suunnittel ijo ina on pääasiassa lahtelaisia rakennusmestareita, kuten Oskari Häkämies, Erkki
Toivonen ja Yrjö Kurkela.
1940- ja 1950-luvun asuntoalueille kuului yleensä
osuuskauppa. Lahden Osuuskaupan Joutjoentien myymälä avattiin 1949. Rakennuksen suunnittel i lahtelainen
arkkitehti Tauno Niemioja samana vuonna. Se ei enää
ole alkuperäisessä käytössään, mutta muistuttaa tyypillisellä hahmollaan menneestä elämänmuodosta.Yhdyskatu 23:ssa yli yksityinen elintarvikemyymälä, jonka rakennuksen piirsi lahtelainen arkkitehti Arvi Lepikkö
vuonna 1950. Se on muutettu asuinkäyttöön.
Jälleenrakennuskauden ominaispiirteitä, rakennusten
sijoittelua ja vanhaa kasvistoa kannattaa vaalia. •
}OUT]OENTIEN ALKUPÄÄTÄ

Huhmarannankatu 3

L

ahden Hyväntekeväisyysyhdistys perusti vuonna
191 1 lastenkodin Mytäjäisiin. Koti siirtyi vuonna

1920 kaupungin haltuun. Kun Mytäjäisten kiinteistöstä
jouduttiin luopumaan, lastensuojelulautakunta löysi
Joutjärven rannalta huvilan, johon lastenkoti muutti
vuonna 1927. Huhmarannan tilal la oli vuonna 1919
rakennettu jugendtyylinen huvi la, to inen vanhempi
asuinrakennus, hirsisauna ja kaksi talousrakennusta.
Ympärillä oli runsaat kasvi- ja puutarhat. Huvila oli
aikaisemmin kuulunut muun muassa Lahden Sahan
johtajalle Martin Andersenille.
Huvila on kaksikerroksinen, järven puolelta kolmikerroksinen. Yksinkertaisella aumakattoisella hahmolIaan se viittaa jo klassismiin, mutta koristeet ovat jugendia.
Vuonna 1958 valmistui huvilan ja toisen asuinrakennuksen väl iin kaksikerroksinen rapattu lisärakennus,
jonka suunnitteli kaupunginarkkitehti Valter Karisalo.
Vanhat rakennukset peruskorjattiinViimeinen korjaus
tehtiin 1989, ja seuraavana vuonna kunnostettii n
vanha sauna.
Vanhojen huviloiden alkuperäisarkkitehtuuria ja
myös niiden sisustuksessa säilyneitä yksityiskohtia on
syytä vaalia. •
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HUVILARAKENNUS
YMPÄRISTÖINEEN

Joutsaarenkuja 22

L

ahden Liikeapulaisyhdistys perustettiin vuonna

sempaan rakennustyyppiin. Huvilan itäsivulla on ollut

1908. jäsenistön elinolosuhteiden parantamiseen

koristeellinen monikulmainen lasiveranta. Se on pu-

liittyi muun muassa oman kesänviettopaikan hankkimi-

rettu rakennusmestari Erkki Toivosen vuonna 1956

nen. Keväällä 193 1 yhdistys osti johtaja E. j. Railon huvi-

suunnitteleman suuren viipalan tieltä. Muutos heiken-

lan joutsaaresta. jäsenistö kutsui huvilaa Manttaaliksi.

tää talon mittasuhteita.

Huvila on 1900-luvun alusta. Siinä on jo havaittavissa
selviä piirteitä jugendista, esimerkiksi vuorilaudoissa,
mutta erityisesti rakennuksen volyymi viittaa varhai-

Pihapiiriin kuuluu myös rantasauna.
Kokonaisuus on kulttuurihistoriallisesti arvokas, ja
sen alkuperäispiirteitä on syytä vaalia. •

ASKO EEROLA

MÖYSÄN KOULU

Hiljankuja 6

M

öysän koulun vanhin, puinen osa on vuodelta

sistinen lisärakennus alkuperäisen puukoulun itäsivulle .

1906. Se rakennettiin senaatin koulukomitean

Kaksi vuotta aikaisemmin Lahti oli alueliitoksessa saa-

vuonna 1905 valmistuneen mietinnön pohjalta laadit-

nut alunperin Hollolan pitäjälle kuuluneen koulun itsel-

tujen mallipiirustusten mukaan. Suunnitelma noudatti

leen. Arkkitehti Irma Kolsi laati vuonna 1953 Könösen

kaksiopettajaiselle koululle tehtyä mallia. Komiteamie-

lisärakennukseen korotuksen, joka käsitti osittain yh-

tintö määritteli erittäin tarkasti koulujen esteettiset,

den, osittain kaksi lisäkerrosta. Kolsi noudatti laajennuk-

hygieeniset ja mitoitukselliset lähtökohdat

sessaan alkuperäistä klassistista muotokieltä.

Vuonna 1928 rakennettiin osittain kaksi-, osittain
kolmikerroksinen sementtitiilinen rapattu lisärakennus,

Rakennuksissa on tehty runsaasti pienehköjä sisäisiä
muutoksia, mutta niiden ulkoarkkitehtuuri on hyvin

jonka on todennäköisesti suunnitellut rakennusmestari

säilynyt. Rakennusten alkuperäisiä piirteitä kannattaa

August N ieminen.

vaalia, samoin koulupihaa vanhoine koivuineen ja mui-

Vuoden 1935 lopussa valmistui kaupunginarkkitehti
Kaarlo Könösen suunnittelema kaksikerroksinen klas-

ne puineen. Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa kokonaisuus mainitaan arvokkaana kohteena. •
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D

uolan asuinalue suunniteltiin ja rakennettiin 1960-

1\iuvun alkupuolella. Turkulainen arkkitehti Oll i Vahtera hahmotteli alueen erilaisten talotyyppien kokonaisuudeksi, jolla silloisten lähiöteorioiden mukaan oli
myös kaikki tarvittavat kaupalliset ja sosiaaliset palvelut.
Taloyhtiöiden nimet poimittiin Aleksis Kiven Seitsemästä veljeksestä, ja Ruola onkin omalla tavallaan nykyajan
tiivis omavarainen hämäläiskylä, jonka keskipisteenä
ovat seitsemän tornitaloa.
Ensiksi rakennettiin lämpökeskus sekä viisi nelikerroksista lamellitaloa nauhamaisesti harjun kylkeen. N iiden jälkeen pystytettiin kolme seitsenkerroksista pist etaloa Viipurintien varteen. Niiden väliin muodostui
puistoaukio.Tämän jälkeen toteutettiin harjun laelle
seitsemän yksito istakerroksista tornitaloa.
Torniryhmä edustaa oman aikansa aluesuunnitteluja arkkitehtuuri näkemystä, jonka mukaan rakennusten
oli korostettava maaston muotoja omalla volyymillaan
ja tehostettava näin kokonaisuutta. Suuret mitat perus-

RUOLAN ASUINALUE

Viipurintien alku Pätiälänkadulle asti,
Ruolankatu

tuivat paljolti myös taloudellisiin näkökohtiin: Ruo la oli
uuden elementtitekni ikan ja rakentamistehokkuuden
ensimmäisiä kokeilukenttiä Lahdessa.Tornit aiheuttivat
vilkkaan arkkitehtuurikeskustelun jopa valtakunnal lisesti.
Suunnittelija on taitavasti rytmittänyt kapeat rakennusmassat harjulle limittäin niin, että mittasuhteiden massiivisuus häviää. Aluekokonaisuus on sommittelultaan
ansiokas ja vähäeleisyydessään visuaalisesti tehokas.
Viimeiseksi rakennettiin lastentalo, huoltoasema ja
ostoskeskus, jotka toteutettiin matalina, kokonaissom mitelmaa täydentävinä osasina alueen alku- ja loppupäähän.
Ruolan asuinalue on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti sekä ympäristön kannalta merkittävä.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa alue mainitaan
arvokkaana kohteena. •
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MOY A

VIIPURINTIE I

6

ASUINRAKENNUKSET YMPÄRISTÖINEEN

Viipurintie 16-30, Talaanrannankatu, Pekantie Puustenintielle asti, Rintalantie
outjärven etelä- ja itärannal le on syntynyt korkea-

J

tasoisten huviloiden ja omakotitalojen alue, joka yh-

dessä järvimaiseman ja jyrkän mäntyrinteen kanssa
muodostaa komean kokonaisuuden.
Rannan vanhimpia asuinrakennuksia ovat puutarhuri
Mauri Salmen 1930-luvun lopulla rakennuttama talo

Viipurintie 16:ssa ja liikemies Ernst Lindqvistin 1938
rakennuttama talo Taiaan rannankatu 6:ssa. Salmen
puutarhassa on runsaasti hänen itsensä jalostamia
omenapuita. Lindqvistin talo on suunniteltu englantilaisten esikuvien mukaan.
Alueella on monta lahtelaisen arkkitehdin Unto

VIIPURINTIE 22:N SAUNA

Ojosen suunnittelemaa omakotitaloa ja sauna: Viipurintie 18:n paritalo, jonka Ojonen piirsi 1966,Viipurintie
22:n omakotitalo, jonka O jon en suunnitteli omaan
käyttöönsä vuonna 1955,Viipurintie 26 vuodelta 1960
sekä Talaanrannankatu 8 vuodelta 1949. Näistä kaksi
varhaisinta ovat erityisen edustavia. Hopearinteessä,
Viipurintie 30:ssa on Ojosen piirtämä sauna vuodelta
1950.
Viipurintie 22:ssa on omakotitalon lisäksi 1920-luvulla rakennettu asuintalo sekä sauna.
Myös Erkki Bäckströmin 1944 piirtämä Joutjärvi
Oy:n johtajan asunto sivurakennuksineen Ri ntalantie

G:ss~ on

erikseen mainittava. Si inä on ajalle tyypillisiä,
taitavasti suunniteltuja detaljeja sekä tasokkaita materiaaleja. Pihapiiri on erityisen komea avarine näkymineen.
Rannan vehmas, sopusointuisella mittakaavalla rakentunut kokonaisuus ansaitsee tulla kohdelluksi huvilamaisena ja väljänä ennemmin kuin urbaanin lähiömäisenä alueena. •
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A

Askonkatu 3

sko Oy, sen tehdasrakennukset ja tuotteet ovat
olennainen osa lahtelaista teollisuus-, talous-, sosi-

laitoksen itäpäätyyn. Tehdasta laajennettiin jo 1930 poikittaisella punatiilisellä siipirakennuksella, jo ka oli osin

aali- ja kulttuurihistoriaa. Asko oli kaupungin ensimmäi-

neli-, osin viisikerroksinen.Tästä toiseksi vanhimmasta

siä puusepäntehtaita ja kasvoi myöhemmin Pohjoismai-

osastakin on vielä näkyvillä osia tehtaan läntisen pihan

den suurimmaksi huonekalutehtaaksi, Lahden merkittä-

itäseinustalla.

vimmäksi työnantajaksi ja tuotannoltaan isoimmaksi

Tuotantolaitoksia laajennettiin tai muutettiin tämän

teollisuuslaitokseksi. Asko oli myös ensimmäinen huo-

jälkeen lähes vuosittain, ja rakennusvaiheita on lasketta-

nekalujen sarjavalmistuksen nykyaikaisessa merkitykses-

vissa noin 30. 1930-luvulla tehdasta suunnitteli muun

sä aloittanut yhtiö Suomessa.
Puuseppä August Avonius perusti Lahden Puuseppätehtaan, joka 1931 muutettiin Askoksi, 6.9. 1918,
Askon-päivänä, Vesijärvenkatu 3:een. Tehdas alkoi no-

muassa erityisesti tuotantojärjestelyihin ja kuivaamolaitoksiin erikoistunut diplomi-insinööri Veikko Lapinleimu.
Rakennustaiteellisesti korkeatasoisimmat ja yhtenäisimmät laajennukset ja muutokset ovat 1940-luvun

peasti laajentua, ja vuonna 1927 se siirtyi nykyisille si -

lopun ja 1960-luvun alun välillä syntyneet osat, jotka

joilleen Lotilaan. Ensimmäinen tehdas siellä valmistui

ovat arkkitehti Unto Ojosen käsialaa. Hän loi laajall e

1928. Se oli punatiilinen basilikamallinen kolmikerroksi-

tehdasalueelle komean, yhtenäisen ja tasapainoisen

nen rakennus, jonka seinämää on vieläkin nähtävissä

punatiiliasun, joka edustaa ansiokkaasti aikansa suoma-

paikoittain tehdaskompleksin pohjoisreunassa. Tehtaan

laista teoll isuusarkkitehtuuria. Suorastaan veistoksellisiin

liikemerkiksikin muodostunut savupiippu rakennettiin

mittoihin hän ylsi 195 1 suunnittelemassaan pienessä
kattilahuoneessa.

AsKo JA UPo vuoNNA 1958

Rakennusryhmä on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä. Erityisesti sen vanhimpia,
1920 -1 940-luvulla rakennettuja osia, jotka edustavat
eri prosessivaiheita, samoin kuin Ojosen suunnittelemia osia kannattaa vaalia. Muutostilanteissa on syytä
pyrkiä punatiiliarkkitehtuurin ja teollisuuslaitosmaisuuden säilyttämiseen. •

TEHDASRAKENNUS

Askonkatu 5

V

uonna 1937 August Asko-Avonius perusti Askon

metallitehtaan valm istamaan metallihuonekaluja.

Tehtaan nimeksi tuli Upo Oy, ja sen toiminta alkoi
1938. Ensimmäinen tuote oli rautasänky, heteka. Valikoima laajeni sittemmin muun muassa kodinkoneisiin, joiden valmistajana Uposta tuli maan suurin.
Helsinkiläinen rakennusmestari Jaakko Asikain en
suunnitteli Upon ti ilisen kolmikerroksisen tehdasrakennuksen vuonna 1939. Se rakennettiin pohjois-eteläsuuntaisesti Askon tehtaiden itäpuolelle Valtionrautateiden ja Loviisanradan väliselle alueelle.
Vuonna 1945 helsinkiläiset arkkitehdit Bertel Liljequist ja Arne Helander piirsivät nelikerroksisen valimon
ja pannuhuoneen vanhan tehtaan itäpuolelle. Punatiiliarkkitehtuuri jatkui näissä rakennuksissa. Pien iä laajennuksia tehtiin vuonna 1946 lahtelaisen arkkitehdin Arvi
Lepikön suunnitelmin valimon luoteissivulle ja 1947
lahtelaisen insinöörin Jouko Louhion suunnitelmin sen
koillispuolelle sekä vanhan tehtaan kaakkoiskulmaan.
Lahtelaisen arkkitehdin Unto Ojosen suurtyö
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MO

Rekolankatu ja Rinnetie

V

altatie 12:n alle jääneestä Pekanmäen 1900-luvun
alkupuolella syntyneestä mökkialueesta on säi lynyt
kaksi kadunpätkää, Rekolankatu ja Rinnetie. Kadut sijaitsevat jyrkässä rinteessä, ja rakennukset pieni ne pihoineen on sijoitettu maaston muotoja mukaillen.
Rakennusten, kapeiden katujen ja maaston sekä kasvil lisuuden alkuperäisilmettä kannattaa vaalia.

Upon tehdasrakennusten parissa alkoi vuonna 1951.
Hän suunnitteli vanhan tehtaan ja valimon väliin
kolmikerroksisen osan sekä niiden eteläsivulle neli kerroksisen laajennuksen, molemmat punatiilistä.
Ojonen käytti yksinkertaista nauhaikkunajulkisivua,
joka peitti Liljequistin ja Helanderin vahvai lmeisen
eteläpäädyn. Pohjoispääty peittyi vuoden 1956 laajennuksen yhteydessä, jossa myös korotettiin osia tehdaskompleksista viisikerroksiseksi.Tehdas oli tässä
vaiheessa saavuttanut sen punatiilisen asunsa ja
kampamaisen muotonsa, joka sillä nyt on. Myöhemmät laajennukset ja muutokset on tehty poikkeavin materiaalein.
Askon ja Upon punatiiliset tehdasrakennukset
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka vaikuttava hahmo muovaa radanvarren ja valtatie 12:n
näkymiä idästä tullessa. Se on mittakaavaltaan, materiaalivalinnaltaan ja jäsentelyperiaatteiltaan vaalimisen arvoinen.Tehtaat ovat kulttuuri- ja teollisuushistoriallisesti sekä ympäristönsä kannalta arvokkaat. •
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K

auppias Vi lhelm Siivola rakennutti Vilholan talon

vuonna 1930 Kymijärven rantaan.Talo on kaksiker-

roksin en lautaverhottu hirsi rakennus, jota leimaavat
verrattain suurikokoiset moniruutuiset ikkunat sekä
rakennuksen kulmauksessa oleva lasikuisti.Vuonna
1956 lahtelainen rakennusmestari Oskari Häkämies
suunnitteli kellarin talon alle, mutta rakennuksen ulkonäkö on säilynyt alkuperäisenä.
Talon pe llot ovat jääneet viereisen valtatien alle ja
talousrakennukset on purettu lukuun ottamatta pientä
liiteriä. Suurikoko inen pihamaa on kuitenkin edelleen
jäljellä talon ympärillä. Siinä kasvaa muun muassa isoja
omenapuita ja vanhoja perennoja.
Rakennuksen alkuperäistä ilmettä ja sen pihapiiriä
on syytä vaalia. •
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M

atkainmäen talon on todennäköisesti suunnitellut
lahtelainen rakennusmestari Paavo Aarti vuonna

P

utkiteos Oy, josta myöhemmin tuli Joutjärvi Oy,

Jovi Oy, Merivaara Oy ja Instrumentarium, perus-

1932. Se rakennettiin Aartin sisarille.Talo sijaitsi Mat-

tettiin vuonna 1938.Vuotta myöhemmin yritys hankki

kaimen ti lalla, joka oli yksi Järvenpään kylän kant ati-

Joutjärven itäpohjukasta vanhan Ämmäiän tilan, ja sin-

loista.

ne rakennettiin muun muassa sairaalakalusteita ja las-

Rakennus on tehty pystyhirsistä, joiden päällä on
r istikko ja rappaus. Osa hirsistä on Matkaimen vanhas-

tenvaunuja tuottava teollisuuslaitos.
Tehtaan ensimmäisen vaiheen suunnitteli vuonna

ta päärakennuksesta. Rakennus hallitsee Joutjärven

1939 lahtelainen insinööri Vilho Rekola, yksi tehtaan

rannasta nousevaa mäkeä, ja tätä näkymää on koros-

perustajista ja omistajista. Rakennus käsitti tuolloin tiili-

tettu korkeahkolla portaikolla ja pylväiden kannatta-

sen tehdasosan sekä puurakenteisen varaston, jotka

malla verannai Ia, jonka päällä on päätykolmioaiheella

olivat yhteydessä toisiinsa sillan välityksellä.Tehdas o li

koristettu parveke. lkkunaruudutus ja räystäät ovat

kaksi- ja lounai späädystään kolmikerroksinen.

klassistiset.
Puutarhassa on vanhoja kirsikka-, luumu- ja omenapuita sekä koivuja.
Rakennusta alettiin vuonna 2000 peruskorjata osin

Tehdasrakennuksen jatkoksi sen koillispuolelle pystytettiin vuonna 1945 insin ööri Urho Kaipasen suunnittelema lisärakennus sekä erityisen komeasti muotoiltu
kattilahuone. Koko tehdas korotettiin nelikerroksiseksi.

entistäen.Tässä yhteydessä verantaa on hieman laajen-

Seuraavana vuonna lahtelainen rakennusmestari Veikko

nettu. Ulkoasu on säilynyt hyvin, mutta sisätiloissa on

Toivola suunnitteli tehtaan kaakkoispäätyyn kerroksen

vuosien kuluessa tehty muutoksia.

käsittävän korotuksen. Sisäisiä muutoksia on prosessin

Rakennuksen ja puutat-han alkuperäisiä ominaispiirteitä kannattaa vaalia.

ja tuotteiden muuttuessa tehty runsaasti samoin kuin
eri kokoisia varastorakennuksia.
Vuonna 1975 tot eutettiin suuri laajennus vanhan
tehtaan kaakkoispuolelle. Uuden betonisen t ehtaan
piirsivät lahtelaiset suunnittelijat, rakennusarkkitehdit
Erkki Karjalainen ja Antti Blåfield.
Putkiteos Oy:n 1930- ja 1940-luvulla rakentuneet
punatiiliosat ovat rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät, ja niiden alkuperäisarkkitehtuuria
on syytä vaalia. Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa
tehdas mainitaan arvokkaana kohteena. •
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Levon hautausmaa

H

elsinkiläiset arkkitehdit Niilo ja Aili Pul kka suunnittelivat Levon hautausmaan kappelin 1957, ja

se valmistui seuraavana vuonna.
Rakennus käsitti alunperin ison ja pienen kappelin
omine halleineen sekä omaisten ja vainajien tilatVuonna 1968 alkuperäinen arkkitehtitoimisto suunnitteli
kappelin itäpuolelle krematorion mukaillen rakennuksen vanhaa arkkitehtuuria.
Kappeli on sopeutettu maastoon matalana, osittain
pulpetti-, osittain tasakattoisena volyymina. Ainoastaan
kellotorni ja ison kappelin jyrkkä pitkälappeinen harjakatto nostavat sen profiilia ympäröivässä mäntymetsässä. Luontoon sulautuminen jatkuu ison kappelin ja hallin suurten lasiseinien avautuessa kirkkomaalle.
Sisustus on yksinkertainen, rauhallinen ja harras.
Koko rakennus on toteutettu korkeatasoisin, iättömin
materiaalein kuparipellillä, vaaleilla rappauspinnoilla ja
luonnonkivillä. Sen alkuperäisarkkitehtuuria on syytä
vaalia. Kappeli mainitaan vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa arvokkaana kohteena. •
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KUJALA

ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN

Korvenrannantie 176

L

ehtolan tilan puinen päärakennus on vuodelta
1927. Sen on suunnitellut tilan silloinen omistaja,

rakennusurakoitsija ja maanviljelijä Atle Hakala. Pihapiirissä on lisäksi kaksi ulkorakennusta, jotka ovat niin
ikään Hakalan suunnittelemat. Ulkorakennukset on
rakennettu vuonna 1930.
Pihap iirin rakennukset ovat poikkeuksellisen komeita. Hakala työskenteli ennen Lehto laan muuttoaan
Seestan kartanossa ja teki sinne joitakin ulkorakennuksia. Lehtolan esikuvat lienevät peräisin kartanoarkkitehtuurista. Päärakennuksessa on havaittavissa myöhäisiä
jugendpiirteitä. Pihapiiri on säilynyt erittäin hyvin.
Rakennusten alkuperäisiä piirteitä on syytä vaalia.•
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ASUINRAKENNUKSET Linnaistentie 33

A

lunperin hovineuvos August Fellmanin perusta-

tupa ja mankeli, leipomo, halkosuoja ja kaksi aittaa. Pel-

massa Kujalan kartanossa aloitettiin vuonna 1927

tonen piirsi rakennukseen myös yksityiskohtaisen sisus-

Itä-Hämeen tietopuol inen karjanhoitokoulu, myöhem-

tuksen aina ruoka-aitan lihatukkia myöten.Talousraken-

min Kujalan maatalousoppilaitos.Tilan omisti tuolloin

nuksessa on tasapainoisesti sommitellut suhteet.

Itä-Hämeen Maanviljelysseura. Kartanossa oli edustava

Vuonna 1961 Itä-Hämeen Maanviljelysseuran raken-

päärakennus, joka purettiin 1962. Kulttuurihistoriallises-

nustoimistossa laadittiin suunnitelmat, joiden pohjalta

ti ja rakennustaiteellisesti arvokkaita ovat nykyisestä

halkosuoja muutettiin autotal li ksi ja toinen sauna asun-

rakennuskannasta kolme asuinrakennusta.

noksi. Rakennuksessa on tehty pienehköjä korjauksia

Helsinkiläinen arkkitehti Jalmari Peltonen piirsi vuon-

myös vuonna 1984. Johtajan asunto eli Rastin talo on

na 1946 puutarhurin talon, joka on puolitoistakerroksi-

Peltosen käsialaa vuodelta 1953. Sekin on puolitoista-

nen, kaun ii lla pergolakuistilla varustettu rakennus. Se

kerroksinen, sopusuhtai sesti suunniteltu talo. Alakerras-

käsittää alakerrassa kaksi huonetta ja keittiön, yläker-

sa oli keittiön lisäksi neljä huonetta ja yläkerrassa kaksi.

rassa lisäksi kaksi huonetta. Taloon on tehty korjauksia

Hämeen piirirakennustoim istossa vuonna 1973 laadit-

vuonna 196 1 Itä-Hämeen maatalousseuran rakennus -

tujen muutosten jälkeen talo on ollut jaettuna kahdeksi

toimiston piirustusten mukaan.

asunnoksi.

Vuonna 1950 Peltonen suunnitteli Kivilinna-nimisen
talousrakennuksen, johon sijoitettiin kaksi saunaa, pesu-

Rakennusten yksinkertainen ja tarkoituksenmukainen arkkitehtuuri on vaal imisen arvoista.•
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RINKA

TAKA-LOTILAN PIENTALOALUE

Jukolankatu-Kuusistonkatu- Ämmäiänkatu -Siltalankuja

T

aka-Latilan puutaloalue on rakentunut pääasiassa
1920- ja 1930-luvulla, jolloin läheisten teollisuuslai-

tosten väkeä ja rautatieläisiä asettui asumaan taajaman
ulkopuolisille huokeille tonttimaille. Alue kuului vuoteen 1933 saakka Hollolaan.
Talot ovat suhteellisen hyvin säi lyneitä ja muodostavat melko yhtenäisen kokonaisuuden. Rakennukset,
ulkorakennukset ja tiestö ovat pien imittakaavaisia ja
muodostavat yhdessä vanhan kasvullisuuden kanssa
pienen idyllisen saarekkeen rautatien ja teollisuusalueen välissä. Näitä arvokkaita piirteitä on syytä vaalia. •
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Pajukatu 1-19,
Pajukatu 12,
Tammikatu 1-13

P

ajukadun luoteispuolella sijaitsevat Upo Oy:n nel-

jän perheen asuintalot suunnitteli lahtelainen arkki-

tehti Arvi Lepikkö vuonna 1946.Taloja rakennettiin
kymmenen, kaikki samoin piirustuksin.
Rakennukset ovat puolitoistakerroksisia, melko yksinkertaisia omakotitaloja, joiden julkisivuja on tehostettu vieh ättävillä yksityiskohdilla, kuten pyöreillä ikkunoilla ja molemm issa päädyissä sijaitsevilla terasseilla
pikku pergoloineen.Taloja on myöhemmin muuteltu
jonkin verran yksityiskohdiltaan ja materiaaleiltaan.
Pajukatu 12:ssa sijaitseva Upo Oy:n kuuden perheen
talo on Lahden ensimmäinen rivitalo sanan modernissa merkityksessä. Sen on suunnitellut lahtelainen arkkitehti Unto Ojonen vuonna 1946. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsivat perheiden olohuoneet ja keitti öt,
PAJUKATUA

toiseen kerrokseen oli sijoitettu makuuhuoneet Rakennus on mittasuhteiltaan ja detaljoinniltaan kaunis.
Tammikatu 7 - 9:ssä, Pajukadun päässä on lahtelaisen
arkkitehdin Tauno Ni emiojan vuonna 1953 piirtämä
neljä huoneistoa käsittävä kaksikerroksinen r ivitalo,
joka on tasapainoisesti porrastettu rinteeseen. Tammikadun varrella on pääasiassa lahtelaisten rakennusmestareiden käsialaa olevia omakotitaloja. Kadunvarsi muodostaa miellyttävän kokonaisuuden.
Rakennusten ominaisluonnetta ja kadunvarsimiljöi den mittakaavaa kannattaa vaalia. Pajukad un luoteispuoli on suojeltu asemakaavalla vuonna 1986. •
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Apilakatu 10

K

erinkallio on kaupunginarkkitehti Kaarlo Könösen

vuonna 1945 laatiman asemakaavan pohjalta syn-

M

etsä-Huovilan talo on lohkottu Huovilan kanta-

talosta. Huovilan miniä Fanni Huovila rakennutti

tynyt yhtenäinen puolitoistakerr-oksisten asuintalojen

Metsä-Huovilan päärakennuksen ja ulkorakennukset

alue, jonka rakennukset ovat suurelta osin Itä-Hämeen

vuonna 1934 miehensä kuoltua. Päärakennuksen suun-

Maanviljelysseuran asutustoimikunnan tyyppitaloja. Ne

nitteli lahtelainen rakennusmestari August Nieminen

on pääasiassa suunnitellut rakennusmestari Erkki Toivo-

Itä-Hämeen Maanviljelysseuran rakennusneuvonnasta.

nen. Alue rakennettiin lähes kokonaan vuosina 1946 -

Samassa yhteydessä rakennettiin myös navetta ja aitta.

1948.

Päärakennuksessa ja aitassa on käytetty vanhan Huovi-

Katuverkko on hyvin säännönmukainen ja suorakulmainen. Kooltaan yhtenäiset asuintalot on sijoitettu
katonharja kadun suuntaisesti tonttien kadunpuoleisiin
päihin. Talousrakennukset ovat tontin takaosassa. Alue
on tiivis ja rytmikäs, mutta vuosien kuluessa rehevöityneet puutarhat antavat sille kodikkaan ja intiimin il-

lan rakennusten hirsiä. Puimala on pystytetty sodan
jälkeen.
Pihapiirissä on runsaasti vanhoja perinnekasveja ja
suuria kuusia.
Rakennuksia ja pihapiiriä on syytä vaalia niiden alkuperäispiirteet huomioon ottaen. •

meen.
Aluetta on syytä kehittää sen alkuperäisistä suunnitteluperiaatteista käsinVuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa alue mainitaan arvokkaana kohteena.
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Hakostentie 77

R

ajalan talon ensimmäiset isännät muuttivat paikalle

nettu harmaakivinavetta, vuodelta 1883 peräisin oleva

vuonna 1832 Sysmästä, ja perimätieto kertoo, että

maakellari, kaksikerroksinen aitta sekä liiteri, nykyinen

he to ivat talon hirret mukanaan.
Pihapiiriin on todennäköisesti heti muuton jälkeen
rakennettu asuintalo, joka lienee al unperin ollut savu-

autotai Ii, joka lienee rakennettu talliksi päärakennuksen
valmistumisen jälkeen.
Pihapiiri rakennuksineen on edustava esimerkki vuo-

pirtti. Pirtti on edelleen nähtävissä osana päärakennus-

sikymmenien kuluessa syntyneestä huolellisesti hoide-

ta, jota myöhemmin jatkettiin molemmista päistään

tusta maatilakokonaisuudesta, jollaisena sitä kannattaa

sekä korotettiin ullakkokerroksella.Talo on peruskorjat-

vaalia. Se sijaitsee harmonisesti tienristeyksessä met-

tu 1981. Pihapiiriin kuuluu lisäksi vuonna 1902 raken-

sänlaidassa peltoaukean takana. •

A

mmälän tiivis kyläkeskus on vanhaa asuin- ja viljelysaluetta. Kyläkeskus koostuu neljästä talosta, Jus-

silasta, Ristolasta, Aholasta ja Heikkilästä, jotka ovat
sijoittuneet teiden risteykseen . Kylän ympärillä on laakea viljelysmaisema. Ämmälä liitettiin Orimattilasta
Lahteen vuonna 1956.
Jussilan tilaa on viljelty ainakin jo 1660-luvulla. Sen
nykyinen päärakennus on vuodelta 1934. Pihapiiriin
kuuluu ulkorakennuksia, muun muassa hirsiaitta. Ahola
on ollut aikaisemmin kauppatalona. Sen nykyinen päärakennus on vuodelta 1935.
Kivinavetta on rakennettu 1895.
Heikkilän päärakennus on vuodelta 1902, talli, navetta ja sikala vuodelta 1926. Ristolan uusi
päärakennus on vuodelta 1999.
Sementtitiilinen navetta on vuodelta 1928. Pihapiirissä on runsaasti talousrakennuksia.
Kyläkeskukselle on ominaista
tiiviys, päärakennusten ja talousrakennusten perinteinen sopusointuinen suhde, vanha puusto
ja koristekasvisto, kapeat, kauniisti kaartuvat tiet ja ympärillä
olevat peltoaukeat. Näitä piirteitä kannattaa vaalia.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa Ämmäiän kyläkeskus
mainitaan arvokkaana kohteena. •
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PIENTALOALUE

Valokatu - Valopolku

V

alokadun ja Valopolun ympäristö muodostaa lähin-

nä 1940- ja 1950-luvun asuintaloista rakentuneen

viihtyisän alueen, joka on sijoittunut Ioivaiie luoteisrinteelle Renkomäkeen. Asuin- ja talousrakennukset pihojen kasvillisuus, aluetta halkova tie ja maastomuodot
ovat mittakaavaltaan sopusointuiset. Kokonaisuus on
vaalimisen arvoi nen. •

VALOKATUA

VENETSIA

V

artio-ojan kiemurtelevaan mutkaan nousi 1940-

ja 1950-luvun kuluessa omakotialue, joka tulvivan

ojan myötä sai nimen Venetsia. Alue liitettiin Orimattilasta Lahteen vuonna 1956, ja se kaavoitettiin 1960.
Venetsiaa leimaa kuusi suoralinjaista yhdensuuntaista
katua ja yhtenäinen rakennustapa, joka tosin paikoin on
ehtinyt rikkoutua.Talot ovat puolitoistakerroksista, satulakattoista tyyppiä.
Alueen yhtenäisyyteen kannattaa kehittämistoimien
yhteydessä kiinnittää huomiota. •

ENSIMMÄISTÄKATUA

ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN

Orimattilankatu 13

K

angasmäen tila on ollut saman suvun hallussa vuo-

on viime vuosisadal la ollut sorakuoppa, josta on kaivet-

desta 1539. Se on Suomen vanhimpia sukutiloja.

tu soraa kylän uuneja muurattaessa. Mäenkumpare on

Rakennusmestari Hailan (todennäköisesti Nestor J.
Haila) suunnittelema päärakennus on vuodelta 1913.

myös ollut kylän nuorten keinumäki.

Se edustaa Lahdessa harvinaista puujugendia ja on
säilyttänyt alkuperäisen asunsa erittäin hyvin.Talossa on

talorykelmään. Rakennus pihapiireineen on vaalimisen

tehty pienehköjä muutoksia,
jotka on suunnitellut rakennusmestari Sulo Turento.
Pihapiiriin kuuluu lisäksi tilan
entinen päärakennus, 1800luvun loppupuolella rakennettu hirsimökki, joka on uuden
päärakennuksen valmistuttua
toiminut pakarina ja varastona,
harvina1sen komea suurikokoinen aitta, lato sekä osittain
istutettu, osittain luonnonvarainen vanha puusto. Pihapiiriä
ympärö i vanha kuusiaita. Nykyisen päärakennuksen takana

Kangasmäki kuuluu Kyläkunnantien itäpään pieneen
arvoinen. •

Tupalankatu 14

T

upalan talo on yksi Kyläkunnantien itäpään taloryh-

nis aitta. Rakennukset ympäröivät vanhaa rehevää puu-

mästä. Se on sukutila.

tarhaa.

Hirsinen, laudoitettu päärakennus on vuodelta 1914.
Se on alunperin edustanut myöhäisjugendia, mutta

Taloon kuuluu nykyisin myös pieni 1920-luvun
alussa rakennettu puusepän mökki ulkorakennuksi-

vuoden 1956 perusteellisten korjausten jälkeen kadot-

neen. Se sijaitsee hieman pihapiiristä syrjässä, sen itä-

tanut suureksi osaksi nämä tyylipiirteet Erityisesti kuisti

puolella.

on muuttunut Kookas navetta on rakennettu 19 10.

Kokonaisuutta on syytä vaalia sen omista lähtökoh-

Pihapiirissä on muitakin rakennuksia, muun muassa kau-

ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN

dista käsin. •

Orimattilankatu 79

Y

ja rakensi Yli-Mäkelän isäntä Kalle Mäkelä vuonna 19 14.

paloon vuonna 1724 saakka. Ali- ja Yli-Mäkelä ovat aika

väenrakennus. Kauempana pihapiiristä ovat 1930-luvun

li-Mäkelä on vanha sukutila, jonka vaiheita voidaan
seurata aina Orimattilan kirkon ja kirkonkirjojen

ajoin olleet yhtä tilaa.
Päärakennuksen on vuonna 1948 suunnitellut rakennusmestari Sulo Turento. Siihen ei ole tehty mainit-

Pihapiiriin kuuluu myös 1960-luvulla rakennettu työlopulla pystytetty puimalato ja 19 85 rakennettu konehalli.
Asuinrakennusta, navettaa ja kaunista etelärinteellä

tavia muutoksia. Päärakennuksen 200-vuotias edeltäjä

sijaitsevaa puutarhaa peltoaukean laidalla ja osana tien-

on Orimattilan kotiseutumuseona. Navetan suunn itteli

varsimaisemaa on syytä vaalia. •
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A

li-Mäkelän talo on vanha sukutila, joka on ollut

ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN

nykyisen omistajan suvu lla vuodesta 1725. Ajoit-

Kyläkatu 26

tain omistus- ja sukulaisuussuhteet ovat johtaneet Ylija Ali-Mäkelän tilojen yhdistymiseen, ajoittain ne on
jaettu erillisiksi tiloiksi. Ali-Mäkelä on runoilija J. H. Erkon isän kotitalo.
Pihapiirissä on mansardikattoinen hirsinen päärakennus, jonka tilan isäntä Urho Al i-Mäkelä suunnitteli
vuonna 1920. Sementtitiilinen navetta rakennettiin
1929, puimala 1925 ja aitta 1927. Pihapiirissä on myös
vanha sauna ja lato. Kuivaamo on pystytetty sodan
jälkeen. Kyläkadun varressa on maitolaituri, lajinsa harvinainen edustaja.
Rakennukset ovat säilyneet hyvin lukuun ottamatta
päärakennusta, joka on korjattu 1980-l uvun lopulla
rakennusarkkitehti Esko Parkkosen suunnitelmien mukaan. Tässä yhteydessä ikkunat on vaihdettu alkuperäistyylille vieraiksi.
Rakennuksia, pihapiiriä ja kuusiaitaa peltoaukean
laidalla ja osana tienvarsimaisemaa on syytä vaalia. •

,-.

KuTOJAN MÖKKI

RENKOMÄEN KOULU

Orimattilankatu 86-204, Lehtovuorentie

Orimattilankatu 93

0

R

rimattilankadun pohjoispuolen ja Lehtovuorentien vaiTen laakeaan etelärinteeseen on sijoittu-

enkomäen järjestyksessä toinen koulu rakennettiin 1948. Piirustukset laati kouluhallituksen

nut runsaasti pientaloasutusta. Rakennuskanta on hyvin

arkkitehti Lauri Hansten 1947. Koulu liitettiin Ori-

eri-ikäistä ja kirjavaa, mutta yhdessä vanhojen puutar-

mattilasta Lahden kaupunkiin vuonna 1956.

hojen kanssa se muodostaa kodikkaan ja viihtyisän ym-

Koulu on kolmikerroksinen, L:n muotoinen raken-

päristön. Orimattilankatu 94:ssä on 1800-luvun loppu-

nus, joka hallitsee matalaa tienvarsitaajamaa. Sen

puolelta peräisin oleva hirsinen ns. Kutojan mökki.

yksinkertainen, hieman ankara arkkitehtuuri ilmentää

Rinteen ja tien mittakaavaa sekä alueen ominaispiirteitä kannattaa vaalia.

aikansa koulusuunnitteluideologioita.
Rakennusta laajennettiin kookkaalla betonisella
siivellä vuonna 1970 kaupunginarkkitehti Valter Karisalon piirustusten mukaan, ja sitä on senkin jälkeen

Näkkimistöntie 71

korjattu kaupungin omin suunnittelijavoimin. Uudisrakennus muodostaa melko voimakkaan kantrastin

ekolan ~aio on vanha sukutila, joka siirrettiin uus-

vanhan kanssa, mitä on syytä mahdollisissa uusissa

jaossa Ammälän kyläkeskuksesta nykyiselle paikal-

muutoksissa välttää. •

R

leen vuonna 19 15. Rakennukset on pystytetty tuolloin
lukuun ottamatta ku ivaamoa, joka on rakennettu
1920- ja 1930-luvun vaihteessa. Pihapiiriin kuuluu päärakennus, 1960-luvun lopulla laajennettu navetta, hirsisauna, aitta ja tiilinen kuivaamo, joka on alkuperäisessä
kunnessaan ja käyttökelpoinen.
Päärakennus on koristeltu omaperäisellä tavalla. Navettaa lukuun ottamatta rakennuksissa ei ole tehty
oleellisia muutoksia. Rakennusten alkuperäistä ilmettä
ja metsän laidassa, peltoaukean takana sijaitsevaa pihapiiriä on syytä vaalia.

M

uuntaja on rakennettu vuonna 1950. Se on Lah-

dessa katoamassa olevaa tyyppiä, joka edelsi suo-

raviivaista funktionalistista tiilimuuntajaa.
Muuntaja on merkittävä maisematekijä peltoaukean
reunassa. •
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Orimattilankatu 351

iltala on vanha maanviljelystila, joka tuli nykyiselle

omistajasuvulle vuonna 1883. Päärakennus
siirrettiin peltojen keskeltä metsänreunaan vuonna
19 14. Sen alkuperäinen rakennusvuosi ei ole tiedossa.
Talon vuosisadan alun ilme on säilynyt hyvin, koska
suuria muutoksia ei ole tehty. Navetta on vuodelta
19 17. Sitä on laajennettu 1927. Sen on rakentanut
muurari Ilmari jokinen, joka on pystyttänyt useita
navettoja Pennalan kylässä. Aitta on rakennettu samoihin aikoihin.
Rakennukset ja niitä ympäröivät vanhat puut
muodostavat peltoaukean laidalla arvokkaan kokonaisuuden, jonka luonteenomaisia piirteitä on syytä
vaalia. •

Orimattilankatu 419

U

usitalon tilan pihapiiriin kuuluvat
vuosisadan alussa rakennettu

asuintalo, navetta ja vanha puutarha.
Sopusointuista kokonaisuutta alkuperäisine piirteineen on syytä vaalia.
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NIKKILA

NIKKILÄN MUUNTOASEMA PUISTOINEEN Ajokatu 188

N

ikkilän muuntoasema valmistui 1932 Lahden
kaupungin solmittua edellisenä vuonna Valtion

Koskivoimatoimiston (myöhemmin Imatran Voima Oy)
kanssa sähkösopimuksen , jolla turvattiin kaupungin
nopeasti kasvava sähköntarve. Alkuperäisen asemakokonaisuuden suunnitteli 1930-luvulla Imatran Voiman
rakennusteknikko Emil Ekegren. Myöhemmistä suunn ittelijoista ei ole tietoa.
Alueella on vuonna 1932 valmistunut ja 1950 laajennettu muuntoasema, kaksi 1935 suunniteltua asuinrakennusta, 1950 rakennettu sauna ja varasto sekä
laaja puistomainen puutarha alkuperäisine 1930-luvun
tenniskenttineen ja puuportteineen. Asema ja asuinta-

·-
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lot edustavat komeasti klassismia, ja niiden sisä- ja ulkoarkkitehtuurissa on myös säilynyt runsaasti alkuperäisiä
yksityiskohtia, kuten ovia, ikkunoita, heloja, koristeleikkauksia, tuuliviiri, irto- ja kiintokalusteita, pintamateriaaleja ja teknisiä laitteita.
Vaikka sauna ja varasto eivät arkkitehtuuriltaan ole
sopusoinnussa muun rakennuskannan ja puiston kanssa, on kokonaisuus tällaisenaan kuitenkin miellyttävä ja
tasapainoinen ja se on alkuperäisine yksityiskohtineen
vaalimisen arvoinen. Alue on mainittu vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa arvokkaana kohteena. •

TIENVARSITAAJAMA

Ajokatu 175, 185, 191, 195, 197 ja 208

A

jokadun varrella on jäljellä tiiviihkö taloryhmä.
Osa on vanhoja pienviljelystiloja, osa omakoti-

taloja. jotkut tilat on lohkottu Nikkilän kantatilasta.
Rauhamaan talo Ajokatu 175:ssa on vuodelta 1914.
Sen on rakennuttanut muurari Abel Tasanko. Talo on
siirretty muualta.Tiilinavetta on vuodelta 1945 ja edelleen käytössä. Pihapiirissä on myös aitta. Rakennuksia
ympäröivät vanhat koivut ja omenapuut.
Välimäen talon Ajokatu 185:ssa rakennutti niin ikään
muurari Abel Tasanko vuonna 1926. Ulkorakennus pystytettiin samana vuonna.Talo on hirsirakenteinen, lau-

AJOKATU 208

tavuorattu ja mansardikattoinen. Se on säilynyt hyvin.

arkkitehti Tauno Niemiojan vuonna 1952 suunnittele-

Männikön talon Ajokatu 191 :ssä suunnitteli rakennusmestari Artturi Ekström vuonna 1936.
Sähköinsinööri Arvo Hulme rakennutti Päivärinteen
talon Ajokatu 195:ssä vuonna 1936 samojen Ekströmin
laatimien piirustusten mukaan kuin Männikön talossa

ma tyyppiaita.
Kuusiston talon ja talousrakennuksen Ajokatu
197:ssa piirsi rakennusmestari Pauli Leiskallio vuonna
1939.
Ajokatu 208:ssa sijaitseva Vierula lienee vanhimmilta

käytettiin.Taloa laajennettin huomattavasti kaksi vuotta

osiltaan satavuotias. Talousrakennus ja aitta rakennettiin

myöhemmin niin ikään Ekströmin suunnitelmin.Tuol-

1936. Päärakennukseen on tehty ikkunakorjauksia

loin siihen rakennettiin myymälätilat, joissa Lahden

1990-luvun alussa ja muita korjauksia vuonna 1999.

Osuuskauppa toimi aina vuoteen 1960.Talossa oli kau-

Talon ulkonäköä ei muutettu.

pan lisäksi hellahuoneita sekä huoneen ja keittiön käsit-

Taajaman ominaispiirteet, kuten väljyys, vanhat

täviä asuntojaVuonna 1996 talo muutettiin yhden per-

asuin- ja talousrakennukset sekä puusto ja kasvit, ovat

heen käyttöön. Silloin sen ympärille pystytettiin myös

säilyttämisen arvoisia. •
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LAUNETTA 1950-LUVUN ALKUPUOLELLA

L

auneen pientaloaluetta kaavoitettiin ensimmäisen
kerran , kun professori Carolus Lindberg laati

vuonna 1936 Lahden kaupungin eteläisten osien asemakaavan. Siinä hahmoteltiin kaupunkiin vuonna 1933
liitettyjen maitten käyttö. Alueen katuverkosto ja nimistä ovat suurelta osin peräisin tästä kaavasta. Myös etelä-pohjoissuunnassa aluetta halkova puistovyöhyke

Närekatu, Äestäjänkatu, Kyntömiehenkatu,Myllytie, Rahkakatu, Suorankulmankatu, Aurakatu, Mustamäenkatu Launeenkadun ja Mäntsäläntien välillä, Yläkatu,
Pajusillankatu, Alakatu, Nurmikatu,
]okitie, Etelätie, Vanamontie, Talvikintie,
Pöllöntie, Kuovinkuja, Mäntsäläntie,
Nikkilänkatu, Lähteenkatu, Lähteenpolku

esiintyy Lindbergin suunnitelmassa nimellä Nikulanpuisto. Asemakaavaa on muutettu ja täydennetty sittemmin useassa vaiheessa.
Kaavaa alettiin toteuttaa rakentamalla 35 pientä pa-

kin hallittua vaihtelua. Talojen suunnittelijoina on sekä
Suomen rakennustaiteen merkkinimiä, kuten arkkiteh-

ritaloa Rahkakadun, Suorankulmankadun, Mustamäen-

dit Jorma Järvi ja Elsa Arokallio, että runsaasti lahtelaisia

kadun ja Pajusillankadun varteen vuosina 1944 - 1945.

rakennusmestareita, kuten Oskari Häkämies, Pauli Leis-

Sen jälkeen rakentaminen jatkui t iivii nä pitkälle 1950-

kall io, Jaakko Kurkela ja Leo Vesanen.

luvulle, ja vuosina 1953 - 1954 syntyi esimerkiksi Näre-

Mäntsäläntien ja Närekadun kulmassa avattiin 1955

kadun erittäin yhtenäisenä säilynyt puolitoistakerroksis-

Lahden Osuuskaupan myymälä. Sen tyyppipiirustukset

ten omakotitalojen alue. Osa Launeen pientaloalueen

oli suunnitellut lahtelainen rakennusmestari Lauri Aho-

tonteista luovutettiin siirtoväelle ja rintamamiehille.
Sodanjälkeinen vaikea asuntopula vaikutti siihen, että

la. Se on arvokas katoavan elämänmuodon ja rakennustyypin edustajana.

suhteellisen suurikokoinen alue rakentui tasapainoisesti

Rakennuksia on joissakin kohdin laajennettu ja nii-

ja yhtenäisesti.Yksittäiset katunäkymät sisältävät kuiten-

den lomaan on pystytetty uusia. Nämä to imenpiteet
eivät aina ole olleet omiNÄREKATUA

aan säilyttämään kohteen
erityisluonnetta, joka perustuu alueen väljyyteen,
jälleenrakennuskauden
rakennusten yksinkertaisiin
materiaaleihin, pieneen
mittakaavaan ja niukkaan
muodonantoon.
Launeen pientaloalue
on asutushistorial lisesti ja
rakennustaiteellisesti
merkittävä. Vuonna 1996
laaditu ssa yleiskaavassa
Launeen pientaloalue ja
Närekatu mainitaan arvokkaina kohteina. •
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LAUNEEN LASTENTALO

Tapparakatu 15

A

rkkitehti Erik Castren suunnitteli Launeen lastentalon vuonna 1954 kaupungin omalla talonsuun-

nitteluosastolla. Se valmistui 1956 ja oli kaupungin ensimmäinen kunnallinen lastentalo. Rakennukseen sijoitettiin seimi, lastentarha, lastenkoti ja äitiysneuvola.
Lastentalon mittakaava on miellyttävä ja maisemaan
sopiva. Se sijaitsee pellolla Launeen pientaloalueen

LASTENTALO VUONNA 1957

Rakennusta on vuosien kuluessa muutettu lukuisia

reunalla. Rakennus on matala, osin yksi-, osin kaksiker-

kertoja pääasiassa kaupungin om ien suunnittelijoiden

roksinen ja syntyajalleen tyypillisesti vaaleankeltainen ja

voimin. Nämä muutokset eivät kaikilta osin ole sopu-

roiskerapattu. Pihan puolella se on jaoteltu pienemm ik-

soinnussa talon alkuperäisen mittakaavan ja materiaali-

si volyymeiksi niin, että niiden väliin syntyy suojaisia

valintojen kanssa. Talon alkuperäisiä suunnitteluperiaat-

leikkipaikkoja.

teita kannattaa vaalia.•

PUMPPUASEMA

Launeenkatu 51

V

esijohtolaitos perustettiin

Lahteen vuonna 1909. Lau-

neen lähde todettiin ainoaksi kelvolliseksi vedenottopaikaksi, ja
pumppuasema sijoitettiin sinne.
Launeen pumppuasema rakennettiin 1909 kaupungininsinööri
Kaarlo Tavastin piirustusten mukaan. Se käsitti ensi vaiheessa
pumppukaivon, konehuoneen sekä
koneenhoitajalle ja apumiehelle
tarkoitetun kahden perheen asuintalon. 19 10 - 19 11 tehtiin maakellari ja ulkorakennus sekä istutettiin puita ja pensaita. Vuosina

1917- 1918 konehuonetta laajennettiin länteen päin. Uusi asuintalo rakennettiin 1919

si tällöin tuntuvasti. T iiliornamentiikal la koristeltu

edellisenä vuonna pommituksissa vaurioituneen tilalle.

pumppurakennus ja kaivot sekä puisto ovat rakennus-

Kaksi kaivoa on rakennettu myöhemmin.

taiteell isesti, kulttuuri- ja teoll isuushistoriallisesti erittäin

Pieni saunarakennus päätettiin purkaa 1987, ja 1990
asuintalo sai saman tuomion. Arvokas kokonaisuus kär-

merkittäviä. Alue on mainittu vuonna 1996 laad itussa
yleiskaavassa arvokkaana kohteena. •

L

auneen väliaikainen koulu, myöhemmin Lähteen

Aurakatu 11

kou lu rakennettiin vuonna 1948. Sen piirsi kaupun-

gin arkkitehtiosaston arkkitehti Irma Kolsi 1947.
Rakennus suunniteltiin väliaikaiseksi koulutilaksi helpottamaan eteläisten kaupunginosien oppilaspaikkojen
puutetta. Se oli tarkoitus myöhemmin muuttaa esimerkiksi asuintaloksi tai terveystaloksi. Kolsi hahmotteli
koulurakennuksen niin, että se sulautui ympäröivään
pientaloalueeseen ja o li siis muutettavissa helposti
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VAIVAISTALON
ALUE

Launeenka tu 76

L

auneen vaivaistalon toim inta aloitettiin 191 3 kruununvouti K. Palmgrenin vuonna 1879 perustaman

tiilitehtaan alueella. Se oli Lahden vanhin tiilitehdas,
jonka toiminta päättyi vuonna 1909.Tehtaan asuinrakennust a laajennetti in vaivaistalon tarpeisiin niin, että
kaupungin insinööri Kaar lo Tavast piirsi talon itäpuo lelle
siipirakennuksen, johon sijoitettiin vanhuksia ja mielisairaita.Vaivaistalo valmistui 1914. Samaan aikaan rakennettiin tiilinen sauna.
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Vuonna 1926 kunnankodille, joksi vaivaistaloa ol i

VUONNA

1943

VALMISTUNUT KU LKUTAUTISAIRAALA

?ufL(\TU

alettu nimittää, rakennettiin sementtitiilistä maakellari
tontin pohjoisrinteeseen.

f
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Tapanilan kunnalliskodin valmistuessa 193 1 Lau-

sa on aikakaudelle tyypillisesti pyöristettyjä nurkkia,
sulavasti muotoiltuja parvekkeita ja yksityiskohtien kek-

neen kunnalliskoti lakkautettiin. Suuren kurkkumätä-

seliästä ja huolellista suunnittelua. julkisivun katseenvan-

epidemian vuoksi se avattiin kulkutautisairaalaksi

gitsijana on lennokas epäsymmetrinen ovikatos.

vuonna 1934.Vuonna 194 3 sairaala sai uu den raken-

Kaupungin rakennusosaston arkkitehti Valter Karisalo

nuksen, joka tuli suureen tarpeeseen sota-aikana

suunnitteli vielä 1955 alu eelle alilääkärin asuintalon ja

riehuneiden epidem io iden takia. Kaupungin rakennus-

vastaanottotilat Se valmistui seuraavana vuonna. Kodi-

osaston arkkitehti Irma Kolsi piirsi 1942 puisen yksi-

kas rakennus edustaa 1950-luvun tyypillistä puolitoista-

kerroksisen parakkirakennuksen, jonka arkkitehtuuris-

kerroksista omakotitaloa, jossa on vaakalaudoitus, tiili -

sa pula-ajan niukkuus on käännetty tasapainoiseksi

katto ja kaksijakoiset ikkunat.

pelkistetyksi hyötyti laksi.
Sairaalaa laajennetti in jälleen 1949, jolloin Irma Kolsi

Saunarakennus muutettiin 1950 kaupunginarkkitehti
Kaarlo Könösen piirustuksin asuintaloksi , jolloin muun

piirsi talousrakennuksen. Se valmistui seuraavana vuon-

muassa pystysuuntainen ikkuna-aukotus levennettiin

na. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tul i keittiö-

vaakasuuntaiseksi .Talon hieno tiilikoristelu on säilynyt.

ja ruokailutiloja, laboratorio, leikkaussali ja röntgen,

Talousrakennuksessa toimi i sosiaalikeskus ja alilääkärin

toiseen kerrokseen henkilökunnan asuntola.Talo on

asunnossa päiväkoti. Entinen tiil itehtaan asuinrakennus

rapattu, osin yksi-, osin kaksikerroksinen rakennus, jos-

ja parakki ovat tyhjillään. •

asuinkäyttöön.Talo säilyi kuitenkin kouluna aina vuoteen 1994, jolloin siitä tuli Launeen sivukirjasto.
Kaksikerroksinen koulu käsitti ainoastaan kaksi luokkahuonetta sekä joitakin aputiloja.Toisessa kerroksessa
oli pieni opettajanasunto.Talon arkkitehtuuri on suunnittelijalleen tyypillistä, pienieleistä ja inhimillistä.
Rakennus on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja rakennustyyppinä merkittävä. Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa talo mainitaan arvokkaana kohteena.

ALIJUHAKKALANTIEN LOPPUPÄÄTÄ

ASUINRAKENNUKSET Keijutie 41-43

'f/vK-6--(fU

K

aupunki päätti vuonna 194 3 rakentaa om istamalleen
Ali-Juhakkalan tilalle kaksi työväen asuinrakennusta,

PIENTALOALUE

Alijuhakkalantie,
Porvoonjoentie 1-7
ja 2-8

kummatkin varustettuna kahdella pienellä tupakeittiön ja
kamarin käsittävällä asunnolla. Rakennukset suunnittel i
Irma Kolsi. Rakennukset toteutettiin vuosina 194 3- 1945.

A

Vuonna 1945 arkkitehtiosastolla piirretti in myös ulkora-

vuonna 1954. Ne muodostavat yhtenäisen näkymän

samana vuonna kaupungin arkkitehtiosastoll a arkkitehti

lijuhakkalantie sai muotonsa vuonna 1948
laaditussa asemakaavassa ja Porvoonjoentie

kennus, johon sijoitettiin sauna, puusuojat ja käymälät

puolitoistakerroksisine , harjakattoisine asuintaloineen,

neljälle perheelle. Tämä toteutettiin samana vuonna.

jotka on sijoitettu yhtenäisesti säännöllisiin r iveih in

Rakennukset ovat vaatimattomia, pystylaudoitettuja ja

lähelle katulinjaa. Puutarhat ovat vuosien varrella

tiilikattoisia taloja, jotka ovat harvinaisia esimerkkejä kau-

kasvaneet reheviksi ja tekevät hyvin ilmeensä säilyt-

pungin sosiaalisesta pientalotuotannosta. Rakennusten

täneestä alueesta viihtyisän.

alkuperäisiä ominaispiirteitä kannattaa vaalia. •

Alkuperäisiä piirteitä kannattaa vaalia. •

ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN Talonpojankatu 10

P

atomäen kartanona tunnettu talo rakennettiin

pihakasveja, kuusiaita sekä Isännänkatua reunustava koi-

1900-luvun alussa. Sen suunnittelijaa ei t iedetä.

vukuja.

Rakennus on Lahdessa harvinainen puujugendin

Päärakennus on sangen hyvin säilynyt. Se on raken-

edustaja.Tyyli ilmenee muun muassa persoonallisesti

nustaiteell isesti arvokas. Sen tunnusomaisia piirteitä

muotoilluissa ullakon ikkunoissa, jotka koristavat po ikki-

kuten koko pihapiir iä on syytä vaalia. Vuonna 1996

päätyjä. Kuistin pylväät ovat niin ikään taiten muotoillut.
Taloon kuuluu ulkorakennus, joka on osin yli satavuotias. Lisäksi pihapiiri in kuuluu runsaasti vanhoja puita ja

laaditussa yleiskaavassa kartano mainitaan arvokkaana
kohteena. •

SYLVIA-KOTI

Kyläkatu 140

S

ylvia-koti muutti Hyvinkääitä Lahteen vuonna 1970.

rakennuksen 1984, koulun laajennuksen 1985, Sylvia-

Kaupunki tarjosi kodille maata Ristolan tilalta Ren-

talon 1986 sekä kolme asuintaloa ja työpajan 1987.

komäestä, jonne vähitellen kohosi kehitysvammaisten

Asuinrakennukset on tarkoitettu henkilökunnan ja hoi-

kuntoutukseen tarkoitettu kyläyhteisö. Nimensä se sai

dokkien yhteisiksi kodeiksi.

Sakari Topeliuksen lapsenlapsenlapselta Sylvia Nybergiltä, erityislahjakkaalta tytöltä, joka kuoli nuorena vaikeaan sairauteen. Hänen serkkunsa Carita Stenbäck perusti Sylvia-kodin 1957.
Ristolaan uutta kyläyhteisöä alettiin rakentaa vuonna

Näiden lisäksi kylässä on kutomatyöpaja, joka on
hirsinen valmistalo, sekä Ristolan vanha lato.
1990-luvun lopulta lähtien rakennuksia on peruskorjattu tamperelaisen arkkitehdin Maarit Holttisen suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on ollut arkkitehtuurin

1969. Ensimmäiset viisi rakennusta, koulu kellotornei-

monipuolistaminen esimerkiksi niin, että mustan ja

neen, työpaja sekä kolme asuintaloa, valmistuivat seu-

valkoisen ohelle on lisätty muita värejä, taloihin on ra-

raavana vuonna. Niiden lähtökohtana oli Skotlannissa

kennettu kuisteja ja niitä on korotettu.

asuvan unkarilaisen arkkitehdin Gabor Tallon rakennustaide. Helsinkiläinen arkkitehti Pertti Luostarinen laati

Sisäarkkitehtuuri perustuu paljolti puun käytölle ja
runsaalle päivänvalolle. Seinät on käsitelty laseeraamal-

piirustukset Tali on suunnitelmien pohjalta. Tavoitteena

la. Erityisen vaikuttava on Sylvia-talon Joutsen-sali, jonka

oli avaruus ja valoisuus.

tilavaikutelma on lähes sakraali.

Vuosina 1974- 1975 pystytettiin jälleen viisi taloa,
työpaja-koulu, navetta, kasvihuone ja kaksi asuinraken-

Kylän rakenne perustuu ympyrän muodolle. Rakennuksen kiertävät suojaisia pihoja. Maastoa on käsitelty

nusta lahtelaisen arkkitehdin Erik Liljebladin suunnitel-

niin, että pihan keskellä on kumpare. Pihat tarjoavat

mien pohjalta.Vuonna 1981 valmistui lahtelaisen arkki-

virikkeellisiä leikkipaikkoja, joissa on erilaisia luonnon-

tehdin Jorma Salmenkiven piirtämä soitintyöpaja ja

muotoja sekä runsaasti kasveja.

1983 asuinrakennus, niin ikään Salmenkiven käsialaa.
Hän suunnitteli vielä kolme asuinrakennusta ja huolto-

Alkuperäiset suunnitteluperiaatteet ovat vaalimisen
arvoisia. •

LAUN
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ASEMANTAUSTA

A

nttilanmäen alue on saanut nimensä Anttilan talosta, joka oli Lahden kylän kantataloja. Se siirrettiin Lahden kylän vuoden 1877 palon jälkeen rautatien
eteläpuolen korkeille kallioille. Alue oli vuoteen 1933
saakka Hollolaa.
Anttilanmäki syntyi työväestön ja maaseudulta
muuttaneiden hakeutuessa huokeille kaavoittamattomille tonteille taajaman ulkopuolelle . Se oli vuosisadan alkupuolella suurin kaava-alueen ulkopuolelle
syntyneistä yhdyskunnista. Alkuperäinen Anttilanmäki
on rakennettu ennen sotia.Talot ovat pääosin asukkaiden itsensä pystyttämiä mökkejä. Rakentamistapa
on ollut vapaa mutta materiaaleiltaan ja massoittelultaan suhteellisen yhtenäinen. Melko pienikokoiset
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asuin- ja ulkorakennukset, tontteja kiertävät aidat,
kapeat mutkittelevat tiet, jyrkät kalliot ja vehmas kasvullisuus muodostivat harvinaisen idyllin.
Aluetta uhkasi purkutuomio, mutta vuonna 1975
se kuitenkin sai osittain säilyttävän asemakaavan ja
rakentamisohjeistot, joita 1984 täydennettiin. Museovirasto ja ympäristöministeriö julkaisivat 1993 valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuurihistoriallisten kohteiden luettelon, johon Anttilanmäki sisältyi. Alueen
alkuperäinen luonne on kuitenkin nopeasti murentunut, kun vanhoja rakennuksia on purettu, teitä on
levennetty ja asfaltoitu ja puutalomiljööseen sopimaton paikoitusalue ja liikenneympyrä on rakennettu.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana alueelta on

ANTTILANMÄEN

KOULU

Leantie 2a

E

teläisen kansakoulun, nykyisen Anttilanmäen kou-

lun suunnitteli lahtelainen arkkitehti Uno Alaneo
vuonna 191 0. Rakennus valmistui 19 1 1. Se edusti alunperin jugendia. Ulkomuodosta saa selvän käsityksen
tarkastelemalla Lahden kansanopiston itäistä siipeä.

Koulurakennukseen tehtiin lisäsiipi 1967 arkkitehti
Erik Liljebladin suunnitelmien mukaan.Tätä siipeä on
jatkettu ja muutettu useaan otteeseen. Myös vanhan
koulurakennuksen vesikattoa on muutettu vuonna

Alaneo suunnitteli kansanopistoa samaan aikaan, ja

1990.
Alkuperäisen koulurakennuksen ja vuoden 1934

näiden kahden rakennuksen jugendasussa on suuria

lisärakennuksen klassistista ilmettä on syytä vaalia. Uu-

yhtäläisyyksiä.
Vuonna 1934 koululle tehtiin lisärakennus ja merkit-

dempien lisäysten muuttamista vanhaan paremmin

täviä muutostöitä arkkitehti Erkki Nupposen suunnitelmien mukaan . Koulun ulkoasu muuttui klassistiseksi .

nee säilynyt alkuperäisiä koristemaalauksia maalikerros-

sopiviksi ol isi tutkittava.Vanhan koulun sisätiloissa lieten alla. N äiden palauttamista olisi myös syytä tutkia. •

NÄKYMÄ PELTOTIELLE

hävinnyt runsaat viisikymmentä
rakennusta, joiden tilalle on raken nettu lähes vastaavasti uusia, jotka
poikkeavat mittakaavaltaan, materiaaleiltaan ja ilmeeltään olennaisesti alkuperäisistä. Määrä merkitsee noin neljännestä vanhasta rakennuskannasta. Anttilanmäki
onkin menettänyt valtakunnall isen
suojeluarvonsa.
Alkuperäisiä asuin- ja ulkorakennuksia, aitoja, pihamiljöitä vanhoine kasveineen, maisemapiirteitä
ja teitä on syytä vaalia.
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1
VARASTORAKENNUS

Moisiankatu 4

K

eskusosuusl iike Hankkija avasi sivuliikkeen Lahteen
1921 . Se rakennutti vuonna 1928 rautatien var-

teen varastorakennuksen, joka suunniteltiin liikkeen
piirustuskonttorissa Helsingissä.
Makasiini on valkoiseksi rapattu basilikamainen L:n
muotoinen tiilirakennus, joka edustaa 1920-l uvun
klassismia. Rakennuksessa on tyylille luonteenomaisesti voimakkaat porrastetut räystäslistat sekä hienopiirteisesti koristellut ikkunanpuitteet nyt tosin osittain tuhoutuneet. Se on säilynyt suhteellisen hyvin
sekä sisältä että ulkoa. Sisätilojen suurin muutos on

1957 toteutettu nestekaasuvaraston rakentaminen
kylmävarastoon sekä polttoainevaraston ja lämmityshuoneen rakentaminen entiseen trittelisitomoon.
Tässä vaiheessa purettiin vanha lämmitysuuni.
Rakennus on toiminut myös Keskon varastona.Viime vuodet se on ol lut tyhjillään, mutta vuonna 2000
siihen on muuttanut peruskorjauksen jälkeen moottoripyörävarasto. Sen oheen tehdään myös kerhotiloja.
Hankkijan makasiini on viimeinen Lahden aseman
vanhoista varastorakennuksista. Sen tyylinmukaisia piirteitä on syytä vaalia. Myös lastauslaituri on arvokas. •

PIENTALOALUE Kerintie 1-31, Leantie 4-22

K

erintien lounaispuo li ja Leantien koillispuoli raken tuivat 1940- ja 1950-luvun kuluessa alueen saatua asemakaavan 1945. Kerintiellä rakennukset ovat

keskelle tonttia. Rakennukset ovat puolitoistakerroksisia ja harjakattoisia, Kerintiellä pääasiassa rapattu ja,
Leantiellä myös lautaverhottuja. Katunäkymät ovat

lähellä katulinjaa orapihlaja-aitojen takana, ja puutarhat jäävät talojen taakse. Leantiellä istutusvyöhykettä

yhtenäiset ja viihtyisät. Vanhat pihapuut ja kasvit lisäävät kodikkuutta. Näitä ominaisuuksia kannattaa

on myös talojen edessä, ja rakennukset on sijoitettu

vaalia.•

KERINTIETÄ
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KITTELÄN
PIENTALOALUE

>-

Linjakadun pohjoispuoli, Kittelänkatu,
Harjantekijänkatu,
Saunapellonkatu

HARJ ANTEKI] ÄNKATUA
VUONNA

1974

K

ittelän. alue on saanut nimensä alueella aikaisemmin SIJainneen K1ttelän talon mukaan.Talo oli yksi

Huovilankatu

Lahden kylän kantataloja.
Alueen alkuperäiset talot ovat peräisin 191 0 1930-luvulta. N e rakenn ettiin Lahden kaupungin ulko-

ahden Vientikermatehtaat Oy vuokrasi

puolelle, koska työväestö hakeutui asumaan kaavoitta-

vuonna 19 13 runsaan 600 neliömetrin

mattomille alueille tonttihintojen ja -vuokrien edulli-

L

maapalan rautatien eteläpuolelta omaa vedenpumppaamoaan varten. Meijeri osti maan

suuden takia. Päinvastoin kuin esimerkiksi viereisellä
Anttilanmäen alueella, Kittelän talot sijaitsevat säännöl-

vuonna 1935. Pumppaamo rakennettiin toden-

listen suorien katulinjojen varsilla katonharja useimmi-

näköisesti vuonna 19 13 tai heti sen jälkeen.

ten kadun suuntaisesti.Talot liitettiin Lahden kaupun-

Pumppu sijoitettiin maan alle ja maanpäällisessä
rakennuksessa toimi pieni maitokauppa. 1980-

kiin osana vuoden 1933 suurta aluel iitosta.
Kittelän alkuperäisestä alueesta on jäljellä noin puo-

luvun lopussa pumppuhuone korjattiin perus-

let. Uudenmaankadun linjauksen alle ja kadun länsipuo-

teellisesti, ja silloin muun muassa ikkunat muu-

lelle jääneet talot purettiin 1980-luvun loppupuolella ja

rattiin umpeen. Pumppu on kuitenkin edelleen

1990-luvun alussa. 1970-luvulta lähtien alueelle on
noussut jonkin verran uutta rakennuskantaa, jonka ark-

käytössä.
Pumppuhuone on rakennustyyppinä ja kult-

kitehtuuri on paikoin ristiriidassa alueen alkuperäisten

tuurihistoriallisesti arvokas. Se on myös uuden

ominaispiirteiden kanssa.

asuinalueen varhemmista kerroksista viehättä-

Kittelässä on suojelukaava, jossa ympäristö säilytetään. Kittelään on myös laadittu rakentamisohjeisto.

vällä tavalla muistuttava maamerkki.

Asemakaava ja ohjeisto ovat vuodelta 1985. •
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ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN

Neljänkaivonkatu 47

M

arola on yksi Lahden kylän vanhoista kantataloista. Kylän palon jälkeen se siirrettiin rautatien

eteläpuolelle, kuten monet muutkin kantatalot Isäntä
Juho Alfred Marola ja emäntä Tyyne Maria Marola rakensivat talonsa ja siihen kuuluvat rakennukset omin käsin.
Nykyinen päärakennus on vuodelta 1925. Sen on
suunnitellut lahtelainen rakennusmestari August Nieminen. 1940- ja 1950-luvun vaihteeseen saakka hirsirakennus oli käsittelemätön, ainoastaan yläkerta oli laudoitettu
ja maalattu keltaiseksi. Sen jälkeen talo rapattiin. Sisätilat
ovat säilyneet melko hyvin, erityisesti sali ja keittiö. Ullakolle rakennettiin huoneet 1930-luvun alussa.
Talon pihapii ri on poikkeuksellisen ehjä. Siihen kuuluu
muun muassa vuodelta 1905 peräisi n oleva navetta,
1930-l uvun alussa rakennettu lato sekä aitta, joka on
entinen avorinteli. Talon riihet paloivat vuoden 1918
sodassa, mutta rakennettiin heti sen jälkeen uudelleen.
Mallassauna on purettu, uusi sauna on pystytetty 1930luvulla.
Rakennukset ja kotipellot myytiin Rakennusliike B &
K:lle 1983. Nyt Marola on kaupungin omistuksessa.
1990-luvun puolivälistä talossa on pidetty kotieläinpihaa
virkistys- ja matkailutarkoituksessa.
Marolan talo on harvinainen mu isto Lahden kylän
historiasta. Se on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas. Taloa ja sen pihapiiriä on syytä vaalia
kokonaisuutena ja sen omista alkuperäispiirteistä käsin.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa Marola mainitaan
arvokkaana kohteena. •
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LAUNEEN KIRKKO

H

Tapparakatu 22

elsinkiläinen arkkitehti Erik Lindroos suunnitteli

telaisen arkkitehdin Satu Päivärinteen 1994 suunnitte-

nykyisen Launeen kirkon alunperin seurakunta-

lemia alttari- ja saarnatuolimuutoksia. Salin teemana

taloksi vuonna 1952. Rakennus valmistui vuonna 1953.

on tiimalasin muoto, jota arkkitehti Lindroos on käyt-

Se on nykyisin Lahden vanhin kirkkorakennus.

tänyt muun muassa penkeissä ja alttarikaiteessa. Kalus-

Launeen seurakunta perustettiin 1954.Vuoden
1956 suuren alueliitoksen myötä sen jäsenmäärä kas-

teet on toteuttanut Nupposen huonekaluliike vuonna
1953. Alttariseinällä on yksinkertainen puuristi, sekin

voi huomattavasti, ja seurakuntatalo kävi ahtaaksi. Lind-

aikakaudelle tyypillinen ratkaisu. Salissa ja sivukäytäväs-

roos suunnitteli laajennuksen vuonna 1958. Sen yhtey-

sä on myös kauniita 1950-luvun kupari- ja messinkivalaisimia.

dessä kirkkosalia levennettiin etelän suuntaan ja rakennuksen vieressä ollut suuri metalliristi korvattiin kello-

Vuosina 2000 - 200 1 kirkossa toteutetaan laajat

tapulilla. Laajennuksen valmistuttua seurakuntatalo

arkkitehti Satu Päivärinteen suunnittelemat korjaus-

vihittiin kirkoksi.

työt, joilla muun muassa muutetaan kellaritiloja ajan-

Launeen kirkko on Lahden ensimmäinen työkeskukseksi suunniteltu kirkko. Siinä on paitsi kirkkosali, myös

mukaisiksi kokoontumishuoneiksi. Liikennejärjestelyjä
muutetaan niin ikään. Kirkko on ympyröity tiiliele-

raamattupiiri-ja kerhotiloja sekä työntekijäin asuntoja.
Kirkkorakennus ilmentää 1950-luvun hienopiirteistä

ristössä liian raskaalta.

intiimiä arkkitehtuuriaVaalea rappaus, erilaiset tiilet,

menttimuurilla, jonka luonne vaikuttaa herkässä ympä-

liuskekivet sekä muutamat harkiten sijoitetut puut

Kirkon sisustus, kuten sen ajalleen tyypillinen arkkitehtuuri kaikkineen on harvinaista ja erittäin merkittä-

henkivät ajattomuutta ja hartautta. Kirkkosalin sisustus

vääVuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa kirkko mai-

on säilynyt lähes alkuperäisenä lukuun ottamatta lah-

nitaan arvokkaana kohteena. •

LAUNEEN KIRKKO VUONNA 1961

157

ASUINKERROSTALOT

Tapparakatu 2-8

lamellista, joissa kussakin o li
ko lme pientä huoneist oa.
Viimeksi rakennetun talon
puoli ksi maan alla olevaan
pohjakerrokseen tuli kaksi
myymälähuoneistoa. Rakennusten massoittelu ja materiaalit olivat hyvin samantapaiset ku in Helsingin Olym-

L

ahden kaupunki päätti rakennuttaa neljä lähin nä

piakylässä, jonka suunnittelussa Ekelund oli mukana

siirtoväen asuntopulaa helpottamaan tarkoitettua

samaan aikaan.

perhetaloa vuonna 1941.Talot suunniteltiin rakennetta-

Ekelundin käsiala on äärimmäisen eleetönt ä ja näen-

viksi teol lisuusalueiden lähelle. Helsinkiläinen arkkitehti

näisen vaati matonta. Sen teho muodostuu materiaalien

Hilding Ekelund piirsi talot 1941 - 1946, ja ne toteutet-

taitavasta yhteensovittamisesta ja tarkasta suhdetajusta.

tiin 1944 - 1947.Talot tunnetaan Miljoonakylänä tai

Tästä syystä arkkitehti Risto Linkovuoren vuonna 1980

Milkin taloina.
Kaikki neljä taloa olivat samanlaisia, kolmikerroksisia,

alkuperäisestä poikkeavine materiaali- ja värivalintoi-

julkisivu iltaan vaaleiksi rapattuja paitsi sisäänkäyntien

neen ei o le ollut rakennuksill e edu ksi.

kohdalta keltaista tiiltä. Sokkel it olivat betonia ja katot

suunnittelema peruskorjaus lisälämmöneristeineen ja

Rakennukset ovat rakennustaiteellisesti ja kulttuuri-

sementtitiiltä. Myös pohjaratkaisut olivat samanlaiset:

historiallisesti merkittäviä. Ne mainitaan vuonna 1996

talot koostu ivat kolmesta vierekkäisestä identtisestä

laaditussa yleiskaavassa arvokkaana ko hteena. •

Kansakoulukatu 5-13
ja8-14
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LÄNSIHARJUN
KOULU

Helsingintie 52

L

äntinen koul u, myöhemmi n Länsiharjun koulu rakennettii n vuonna 1932 kaupungi narkkiteht i Kaarlo

Koulu kärsi ilmapo mmituksissa huomattavia vaurioita sodan aikana.Tuo lloin ko ulussa toimi myös sotasai-

Könö sen 1930 laatimien suunnitelmien mukaan. Hanke

raala. Suuret korjaukset on tehty kuitenkin vasta 19 80-

valmisteltii n erittäin huolelli sesti, ja su unnittelut oimikunta

luvulla ja sen jälkeen. Lahtelainen rakennusarkkitehti

matkusteli laajalti tutkimassa uusia kou lurakennuksia en-

Heikki Sipponen laati vuonna 1988 suunnitelmat laa-

nen su unnitelmien t ekemi stä. Ko ulu saati in aikaan Lahden

jennusta ja peruskorjausta var ten. Laajennus tot eutet -

kaupungin ja Hollolan kunnan yhteisin ponnistuksin, kos-

tiin jatkamalla koulurakennusta etel ään noi n 12 metriä.

ka koul ull e aiottu alue, Vähäntalon tilasta lohkottu tontti,

Työt valmistuivat 1992. Muutokset tehtiin alkuperäis-

kuulu i H ollolaan ja liitettiin vasta vuonna 193 3 Lahteen.

arkkiteht uu r in hengessä.

Rakennus oli aikanaan hämmästyttävän kookas ja

Länsiharjun koulu sai suojelukaavan 1995. •

vaikuttava. Se n klass istinen ilme henki tarko ituksenmukaisuutta ja juhlavuutta.

K

ansakoulukatu sai muotonsa ja nimensä professori Carolus Lindbergin

vuonna 1936 suunnittelemassa Lahden
eteläisten osien asemakaavassa. Pienen
suoran kadun varteen muodostui pientaloalue, joka rakentui 1930-luvun lopussa ja
1940-luvun alussa. Suunnittelijoina olivat
muun muassa lahtelaiset rakennusmestarit
Pauli Leiskallio ja Artturi Ekström.
Rakennukset ovat suurehkoja useamm an perheen pientaloja. Niissä on vielä
pi irteitä klassismista, kuten alaskääntyviä
räystäitä ja pyöreitä ikkunoita, mutta esimerkiksi ikkunajaot viittaavat jo selvästi
modernismiin.
Katunäkymän yhtenäisyyteen ja raken nusten alkuperäisten t yylipiirteiden säilymiseen on syytä kiinnittää huomiota.
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MYT ÄJÄISTEN PIENTALOALUE

Väinönkatu ja Varikonkatu
tehtaiden työläisiä. Asuinalue on pienentynyt muun
muassa ympäröivien teiden rakentamisen vuoksi. Alkuperäisestä alueesta on jäljellä vain Mytäjärven länsipuolella oleva osa.
Aluetta yritetti in säännellä eril aisin määräyksin, mutta se on ku itenkin rakentunut melko vapaasti.Talot
ovat lahtelaisten rakennusmestareiden käsialaa, pienehköjä satula- tai mansardikattoisia lautaverhotluja hirsirakennuksia, joissa on paikoin käytetty vuosisadanvaihteen koristeaiheita. Monissa taloissa on kaunis lasiveVARIKONKADUN JA VÄINÖNKADUN KULMA

ranta. Talousrakennuksia on runsaasti jäljellä. Pihoissa
on vanhoja puita ja koristekasveja.

M

kaikki osatekijät asuinrakennukset talousrakennukset

ta kaavoitettiin useissa jaksoissa.Vuonna 19 1 1 vahviste-

aidat, puutarhat ja kadut ovat o lennaisia. Suoje lukaavat

ytäjäisten alue liitettiin Lahden kauppalaan 190 1,

kun isonjaon järjestelyt saati in päätökseen. Aluet-

Mytäjäisten pientaloalue on tiivis kokonaisuus, jossa

tussa kaavassa on nähtävissä lopullinen tonttijako.

vuosilta 1979 ja 1998 eivät riittävästi ota huomioon

1930-luvulle mennessä Mytäjärven ympärille oli synty-

alueen kokonaisluonnetta.Vuonna 1996 laad itussa

nyt pien i vuokratonttialue, jolle asettui etupäässä lähi-

yleiskaavassa alue mainitaan arvokkaana kohteena. •
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MYTÄJÄISTÄ VUONNA

VARIKKOALUE

1968

Mytäjäinen

S

uomen toisen rataosuuden, Riihimäen ja Pietarin

välisen yhteyden rakentamisesta tehtiin päätös
vuonna 1867. Rata avattiin liikenteelle 1870.
Mytäjäisiin syntyi pieni kolmionmuotoinen varikkoalue, jota rajaavat Mytäjärvi, päärata sekä siitä eroava
Vesijärven satamaan johtava rata, joka valmistui 1869.
Varikolla asu i ja työskenteli run saasti ihmisiä, ja heitä
varten rakennettiin muun muassa asuintalo, koulu,
sauna sekä lukuisasti talousrakennuksia.
Alueen vanhin säilynyt rakennus on alunperin viisi-,
myöhemm in kahdeksanpaikkainen, kaareva tiiliornamentiikalla koristettu veturitalli, jonka ensimmäiset
osat ovat vuodelta 1868.Vuonna 1900 rakennettiin
koulu ja suuri asuintalo. Koulu antoi opetusta sekä
suomen- että ruotsinkielellä. Se oli toiminut varikolla
jo vuodesta 188 1 lähti en. Maassamme on ainoastaan
kolme säilynyttä rautateiden koulua, joista Lahden
koulu on yksi, muut ovat Riihimäellä. Rautatiet siirsi

koulunsa kuntien hoitoon 19 10.Varikon koulu on nykyään asuinrakennuksena.Vuonna 1900 rakennettiin
myös talousrakennuksia, muun muassa kookkaita
maakellareita. Mytäjärven rannassa olevan saunan rakennusvuotta ei ole saatu selville, kuten ei myöskään
pääradan eteläpuolella sijaitsevan ratavartijan asuintalon ja talousrakennusten syntyajankohtaa.Varikkokokonaisuuden nuorin rakennus on tiilinen vesitorni
vuodelta 19 57. Se perustuu Valtionrautateiden arkkitehdin Jarl Ungernin aikaisemmin, mahdollisesti vuonna 1948 laatimiin tyyppipiirustuksiin.Torni on mittasuhteiltaan erityisen kaunis.
Varikkoalue on Museoviraston ja ympäristöministeriön luokituksessa valtakunnallisesti arvokas kokonaisuus, ja Museovirasto on valinnut sen yhdeksi valtakunnallisesti arvokkaista rautatieasema-alueista. Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa alue mainitaan
arvokkaana kohteena. •
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MYTÄJÄINEN JA SaPENKORPI vuoNNA

1958

SOPEN KORVEN TEOLLISUUSALUE

L

venkatu 8:ssa. Rakennukset piirsi kaupungininsinööri

se teollisuudelle. Arkkitehti Carolus Lind berg kaavoitti

suunnitelmien pohjalta. Osittain suunnitelmissa käytettiin

alueen 1922 teollisuuskortteleiksi ja työväen asuin-

hyväksi paikalla valmiina olleita tehdasrakennuksia sekä

alueeksi. Sapenkorven teollisuutta kuvaava katunimistä

entisen puuken kätehtaan asuin rakennusta. Teurastamon

ahden kaupunki hankki Sapenkorven alueen omistukseensa vuonna 19 12 tarkoituksenaan osoittaa

Kaarlo Tavast lään inarkkitehti Henrik Helinin laatimien

on suureksi osaksi peräisin tästä kaavasta. Alue rakentui

rakennuksia on laajennettu ja muuteltu huomattavasti

kuitenkin vasta kaupunginarkkitehti Kaarlo Könösen

vuosien myötä, erityisesti 1940-luvun ja 1960-luvun väli-

vuonna 1937 laatiman kaavan pohjaltaVuoteen 1950

senä aikana, jolloin helsinkiläinen arkkitehti Frans August

mennessä kaikki tontit oli varattu.

Virta piirsi kaikki teurastamon muutokset ja lisäraken-

Tehtaiden siirryttyä rakennemuutoksen ajamina pois
keskustasta Sapenkorven teollisuuskorttelit ovat ainoa

nukset
Nobel Standardin pienellä myymälähuoneistolla va-

esimerkki laajasta ja monipuolisesta tehdas- ja verstas-

rustettu asuinrakennus sekä piharakennus valmistuivat

alueesta Lahdessa.

vuonna 1935 Hämeenl innantien ja Sapenkorvenkadun

Sapenkorven ensimmäisiä tuotantolaitoksia oli vuonna 1914 rakennettu teurastamo ja karjapörssi Sopenkor-

kulmaan. Päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa
oli autovaja ja myymälä, toisessa kerroksessa yhtiön

Okeroistentie ja Vuohtiankatu
PIRJ O KA A RKOSKI

S

openkorven pientaloalueen kaavoitti kaupunginarkkitehti Kaarlo Könönen vuonna 1937. Rakennuspii-

rustukset ovat lahtelaisten rakennusmestarien käsialaa.
Alue rakennettiin pääasiassa 1939 - 1941.
Alue on hyvin säännöllinen, symmetrinen ja yhtenäinen. Kadut ovat suoraviivaiset Vanhat puutarhat sekä
alueen pohjoispuolella oleva korkea harju antavat maisemal le luonnetta.
Asuinrakennukset ovat yhden tai kahden perheen
taloja. Ne ovat oman aikansa tyypillisiä puolitoistakerroksisia pientaloja.Vaihtelua tuovat erilaiset julkisivuma-

0KEROISTENTIEN ETELÄPUOLTA

teriaalit Talousrakennukset on pystytetty kiinni tontin

lemmat liittyvät luontevasti alueen muuhun arkkiteh-

rajoihin.

tuuriin.

Alueella on myös 1940-luvun tyypillinen osuuskaup-

Rakennusten ja alueen alkuperäisiä suunnittelupe-

parakennus, joka tosin ei enää palvele alkuperäistä teh-

riaatteita on syytä vaalia. Vuonna 1996 laaditussa yleis-

täväänsä, sekä vuonna 1947 rakennettu päiväkoti. Mo-

kaavassa alue mainitaan arvokohteena.
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johtajan asunto. Piharakennuksessa oli laskuhuone.
Vuonna 1950 piharakennukseen tehtiin säiliöautojen
täyttökatos. Päärakennuksen aukotuksissa on tehty
muutoksia 1950 ja 1986.
Esko Järvisen suksitehdas siirrettiin vuonna 1939
Takajankatu 5:een, joka tuolloin oli Pajakatu.Tehtaan
alku oli 1932 perustettu urheiluliike, jossa valmistettiin
myös urheiluvälineitä.Tehdas sijaitsi Vapauden kadulla.
Lahtelaisen arkkitehdin Kaarlo Könösen suunnittelemaa tehdaskompleksia on laajennettu ja korotettu
alkuperäisen arkkitehdin piirustusten mukaan useita
kertoja, mutta tiilinen kokonaisuus on edelleen edusta-

SOK:N

VILJASULO

va näyte Könösen funktionalistisesta teollisuusarkkitehtuurista.Vuonna 1979 osa tehtaasta siirtyi Hitachi
Oy:lle, jolloin siinä toteutettiin rakennusarkkitehti Seppo Soudon suunnittelemat sisäiset muutokset. Toinen
osa muutettiin myymäläksi rakennusarkkitehti Kari 0.

taan suomalaisia työkoneita.Tuotanto käsitti huoneka-

Parikan piirustuksin.

luja. Sapenkorvenkatu 13:ssa sijaitsevaa, Erkki Bäckströ-

Vakiopuu Oy:n huonekalutehdas perustettiin 194 3.

min piirtämää alunperin yksikerroksista tehdasta on

Arkkitehti Tauno Niemiojan 1945 suunnittelema tehdas-

laajennettu useita kertoja, mutta nykyisen osittain neljä,

rakennus valmistui Ahjokatu 4:ään vuonna 1946. Samana

osittain viisikerroksisen muotonsa se saavutti vuoden

vuonna yritys myytiin SOK: IIe, jonka rakennusosastolla

1954 muutosten yhteydessä. Muutokset suunnitteli

seuraavat muutos- ja laajennust yöt suunniteltiin. Vuoteen

pääasiassa lahtelainen insinööri Jouko Louhio.

1960 mennessä punatiilinen tehdas rakentui nykyisek-

Sapenkorven maamerkki on valkoinen viljasiilo

seen. Yksinkertaista teollisuusarkkitehtuuria eläväittävät

Mestarinkatu 22:ssa. Sen on suunnitellut vuonna 1970

muutamat hienostuneet detaljit, kuten pääsisäänkäynnin

arkkitehti Pauli Lehtinen SOK:n rakennusosastolla.

hiotut muodot ja valoramppi, jotka ovat peräisin Niemi-

Kymmenkerroksinen siilo valmistui 1972. Se on

ojan alkuperäissuunnitelmasta.

SOK:n hienojen funktionalististen myllyrakennusten

Sapenkorpi Oy, myöhemmin Sope Oy, perustettiin
vuonna 1945. Se oli Rautateollisuus Oy:n sisaryhtiö,
joka toimi koetehtaana päämääränään käyttää ainoas-

perinteenjatkaja.
Sapenkorven teollisuusalueen luonnetta kannattaa
vaalia. •

0KERO!STENTIEN
POHJOISPUOLTA
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HENNALA

Hennala

V

uonna 19 10 Pietarin Sotilaspiirin Viides Sotilasra-

den suunnittelijana ja johtajana oli pääasiassa majuri

kennuskommissiooni r yhtyi etsimään kasarmin

Väinö Arvid Mikkola.

paikkaa Lahdesta, jonne jo edellisenä vuonna oli sijoi-

Vuonna 1924 Lahden sotilaskotiyhdistys sai hallin-

tettu venäläisiä sotilaita. Kaupungin sijainti oli strategi-

taansa kasarmin ortodoksikirkon, joka muutettiin soti-

sesti tärkeä erityisesti rautatien ansiosta. Kommissiooni

laskodiksi arkkitehti Carolus Lindbergin suunnitelmien

osti perustettavaa varuskuntaavarten Jylisevän eli Met-

mukaan. Muutostyöt valmistuivat jo samana vuonna.

sä-Hennalan tilan jo samana vuonna. Hennalasta tuli

Talosta tuli klassistinen, matala kartanotyylinen raken-

Helsingin ja Viipurin jälkeen Suomen suurin venäläinen

nus, jonka ulkoarkkitehtuurin tunnusmerkkeinä ovat

varuskunta.

pilasterit ja rakennuksen alkuperäiset kapeat kaari-

Rakennustyöt alkoivat 191 1. Mukkulan ja Oitin tiiliruukit saivat suuret t ilauksetVenäläiset

ikkunat. Nykyinen pääovi lienee ollut kirkon sivuovi.
; Alkuperäinen alttarikoroke oli

"

0

pystyttivät kolme kasarmirakennusta,

:~

• jäljellä aina 1999 - 2000 tehtyi-

kymmenen henkilökunnan asuintaloa,

hin purku- ja korj austöihin asti.

joista jotkut jäivät kesken, esikunta- ja

Kasarmialueella on tehty

huoltorakennuksia, kaksitornisen kirkon,

muutoksia ja korjauksia vuosi-

joka niin ikään jäi kesken, sekä pienen

kymmenten kuluessa. 1962 so-

kappelin hautausmaineen. Pyhän N ikola-

t ilassairaalaan tehtiin lisäraken-

uksen kirkon piirustukset laadittiin to-

nus, ja 1967 sen henkilökunta

dennäköisesti Lahden insinöörikomennuskunnassa,

sai asuinrakennuksen. Aluetta on täydennetty myös

muutoin rakennukset edustivat tyypillistä venäläistä

muilla asuintaloilla, ensin 1950-luvulla, jolloin rakennet-

punatiilistä sotilasarkkitehtuuria.

tiin neljä sotilasrakentamisen tyyppiarkkitehtuuria edus-

Vuoden 1918 sodan jälkeen Hennalaan perustettiin
punavanki leiri, ja vuonna 1920 siellä toimi venäläinen
keskitysleiri.
Tampereen Rykmentti sai vuonna 1920 hallintaansa
Hennalan kasarmialueen.Tuolloin alkoivat perusteelli-

tavaa vaaleaa kerrostaloa, sekä 1970-luvulla, jolloin käytettiin punatiiltä ympäristöön paremmin sopivana.
Alueella on suojelukaava vuodelta 1983. Se koskee
venäläisten toteuttamaa rakennuskantaa. Hennala rakennuksineen ja puistomiljöineen sisältyy ym päristömi-

set kunnostustyöt. Varuskunta-alueen puisto käytävi-

nisteriön ja Museoviraston valtakunnallisesti arvokkai-

neen on peräisin tältä ajalta. Alueelle rakennettiin myös

den kulttuurihistoriallisten kohteiden luetteloon vuo-

uusia huoltotiloja, kuten pesu Ia ja käymälät. Korjaustöi-

delta 1993. •
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Rykmentinkatu

PuusEPÄNTEHDAS

A

ktiebolaget Tornator perustettiin Heikalan tilan
maille vuonna 1887. Paikan valintaan vaikuttivat

Vuonna 1945 rullatehtaan eteläpuolelle perustettiin
punatiilinen puusepäntehdas. Sitä laajennettiin sekä itä-

hyvät kuljetusyhteydet sekä koivupuun saatavuus. Yh-

että länsipäädystään 1948. Rullatehtaan ja puusepän-

tiön latinankielinen nimi tarkoittaa sorvaajaa.Tehdas

tehtaan väliin rakennettiin 1946 höyrykeskus molem-

valmisti lankarullia.
jo vuoden

1

887 lopussa uusi kaksikerroksinen tuo-

tanto laitos konehuoneen ja korjauspajan sisältävine
siipirakennuksineen, tehtaanjohtajan asunto sekä joitakin työväenasuntoja oli pystyssä. ja tuotanto alkoi

pia tuotantolaitoksia varten. Sen vieressä on tiilinen
jätekuljetinkanava- ja hakkurirakennus sekä teräsbetoninen kurusäiliö.
Tehdasalueen pohjoispuolelle syntyi puistomainen
miljöö, jossa sijaitsee isännöitsijän asunto talousraken-

seuraavan vuoden alussa.Tornator oli ensimmäinen

nuksineen. Yksikerroksinen paneloitu hirsinen asuintalo

tii lirakenteinen rullatehdas Suomessa; ru llatehtaat

valmistui 1888. Sitä korotettiin lautarakenteisella kerrok-

o livat tuolloin puurakenteisia. Lahden tehdas on siis

sella 1935.Tuolloin rakennettiin myös autotalli. Hirsisau-

ollut avainasemassa uuden tehdastyypin kehittä-

na on tehdasalueen alkuperäisiä rakennuksia.Tiiliset maa-

misessä.

kellarit on tehty 1888 ja 1947. Nämä ovat ainoat jäljellä

1880-luvun lopussa rakennettiin blokkausosasto ja
sorvausosasto rullatehtaan eteläpäätyyn.Vuosien 1902
ja 1907 välisenä aikana tehdasta pidennettiin länteen

olevat niistä lukuisista asui n- ja talousrakennuksista, joita
tehdasalueelle pystytettiin eri aikoina.
Suomessa oli kaiken kaikkiaan 24 rullatehdasta, joista

päin. 1920- ja 1930-luvun vaihteessa pystytettiin erilli-

Hämeessä toimi seitsemän.Tornator on ainoa Hä-

nen kaksikerroksinen sorvaamon pintakäsittely- ja he-

meessä säilynyt. Muualla Suomessa on säilynyt neljä.

lojen kiinnitysosasto. Kompleksin pohjoispuolelle ra-

Tornatorin tehdasrakennukset ovat nykyään Enso

kennettiin 1948 hiomo, joka yhdisti kaksi erillistä teh-

Oyj:n omistuksessa.

dasosaa, sekä kuivaamo, joka sijoitettiin alkuperäisen
tehtaan itäkylkeen. Eri aikoina on rakennettu runsaasti

Tehdasalueen ti ilirakennukset sekä isännöitsijän
asuintalo talousrakennuksineen ja puistoineen on mer-

puisia ja peltisiä varastoja ja halleja, jotka peittävät tiili -

kittävä osa suomalaista lankarullatehtaiden historiaa

rakennuksia.

sekä paikall isesti että valtakunnall isesti. Kokonaisuus on

Tehdas on kärsinyt pahoin vuosien saatossa. Sitä on

teollisuus- ja sosiaalihistoriallisesti sekä rakennustaiteel-

tuhonnut tuli 1917 ja 1935. Vuoden 1918 sota vau-

lisesti merkittävä.Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa

rioitti laitosta myös.

se mainitaan ar vokkaana kohteena. •

ASUINRAKENNUKSET

Hennalankatu 290

E

nso-Gutzeit Oy, joka oli ostanut Tornator Oy:n

vuonna 1932, rakennutti työntekijöilleen runsaasti

asuntoja sodan jälkeen. Uuden puusepäntehtaan rakentaminen Lahteen sekä Ensossa sijainneiden tehtaiden menettäminen ja niiden työntekijöiden siirtäminen
yhtiön muille tuotantolaitoksille oli aiheuttanut suuren
asuntopulan.
Helsinkiläinen arkkitehti Antero Pernaja suunnitteli

Rakennukset muodostavat kiinteän tasapainoisen
ryhmän, joka on ympäröity aidoin. Ne ovat jälleenrakennuskaudelle tyypillisiä yksinkertaisia, puolitoistakerroksisia, satulakattoisia omakotitaloja. Pohjamuoto on
neliö. Katteena on käytetty punaista savitiiltä. Sisäänkäynnin edessä on avokuisti. 1960-luvun lopulla asukkaat asensivat ikkunoihin kiinteät luukut
Jälleenrakennuskauden tyyppitaloille ominaista elee-

vuonna 1945 Karhu 3 -nimisen tyyppitalon, jollaisia

töntä muotokieltä ja rakennusten alkuperäismateriaale-

pystytettiin neljä Hennalankadun varteen vuonna
1946.Talot rakennettiin yhtiön tehtailla Säynätsalossa.

ja on syytä vaalia.Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa
talot mainitaan arvokkaana kohteena. •

ASUINRAKENNUS

Hennalankatu 282

E

nso-Gutzeit Oy rakennutti henkilöstölleen asuin-

kerrostalon tehdaskorttelinsa viereen vuonna
1945. Suunnitelmat ovat helsinkiläisen arkkitehdin Antero
Pernajan käsialaa vuodelta
1944.
Kolmikerroksinen rapattu
rakennus on julkisivuiltaan
äärimmäisen yksinkertainen.
Ainoastaan eteläpäädyssä on
pieni parvekerivistön korostama polveke. Asunnot ovat
pienehköjä, lähinnä keittosyvennyksellä varustettuja kaksioita. Joidenkin huoneistojen
kohdalla myöhempi laajennusmahdollisuus oli jo suunn itteluvaiheessa otettu huomioon.
Rakennuksen niukkaa arkkitehtuuria on syytä vaalia.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa talo mainitaan arvokkaana kohteena. •
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JOKIMAA

RAVI KESKUS

Jokimaankatu 6

Helsingintie 283

L

J

ahden seutu on vanhastaan tunnettua hevoskasvatuksestaan. Jo kauppalan ajalla lahtelaiset vi ih-

tyivät raveissa, ja hollolalaism iesten sanottiin syntyneen piiskanlovi kainalossa. Lahden Hevosystäväin
Seu ra perustettiin 1908. Seura järj esti raveja maan -

okirannan huvilaksi kutsuttu talo rakennettiin 1930-

luvun alussa Nikulan tilan silloisen isännän sisarille .
Saunan, saunakamarin ja liiterin käsittävä ulkorakennus

on samalta ajalta.
Asuinrakennus on tyypillinen 1930-luvun talo pieni-

t eillä sekä talvella jääl lä. Ravirata rakennettiin Sal-

ruutuisine ikkunoineen ja lasiverantoineen. Pihapiiriin

pausselän harjulle kaupungin länsipuolelle vuonna

kuuluu myös Porvoonjoki, jonka uoma virtaa syvällä

1908.
U usi moderni ravikeskus per ustettiin Jokimaalle

kasveja on runsaasti jäljellä. Pihapiir in ja alkuperäisen

1980-luvun taitteessa vanhan radan käytyä ahtaaksi .

ulkonäkönsä säilyttäneiden rakennusten ominais-

Keskus on lahtelaisen rakennusarkkitehdin Jorma

piirteitä on syytä vaal ia.

Teerenmaan käsialaa. Hän suunnittel i vuosina 1980
ja 198 1 katsomorakenn uksen, valmen nustallin, huoltorakennuksen, valjastuskatoksen, myyntikatoksen ja
lipunmyyntikojut. H evostallin pi irustukset ovat vuodelta 1983 ja uuden valjastuskatoksen vuodelta
1987. Lo unaskahvi o ja ulkototo rakenn us suunniteltiin vuonna 1990.
Katsomo ja lounaskahvio on rakennettu ti ilistä,
sen sijaan pienemmissä rakennuksissa on tavoiteltu
maalaismiljöö n tu nn elmaa puurakentei ssa ja punam ultavärityksessä.
Ravikeskus on rakennuksineen ja rakenteineen
ar vokas tyyppinsä ainoana edustajana Lahdessa. •

saunarakennuksen takana. Vanhaa puustoa ja koriste-

KAIJPUNI:
VARASTI

Metsä-Pietilä

OKEROINEN
PATlOKALUO

OKEROINEN
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MYLLY YMPÄRISTÖINEEN

LINTULANTIEN JA LINTULANKOJAN RISTEYS

L

ahden kaupungin alueella Kyläkunnantien luoteispäätä hallitsee Okeroisten mylly lampineen. Se on

vanha myllyn paikka, joka on syntynyt notkelmaan voimakkaan lähteen ansiosta. Mylly tunnetaan ainakin jo
1600-luvun alusta. Nykyinen mylly on 1930-luvun lopulta. Sen on rakennuttanut mylläri Matti Haven.

Nostavantie Ojansuuntielle saakka,
Ojansuuntie, Lintulankuja,
Lintulantie Lintulankujalta koilliseen,
Kunnantie, Syrjäläntie, Komolantie,
Tikkakalliontie

Myllyn läheisyydessä on myllärin 1930-luvun lopulla
rakennettu asuintalo talousrakennuksineen.
Myllylammen viereen, Erviänjoen, Kyläkunnantien ja
rautatien risteykseen on syntynyt idyllinen taloryhmä,
johon eriaikaisten rakennusten lisäksi kuuluu vanha
kapea silta. Pohjoiseen vievä, vuosisatainen Kunnantie

risteävine teineen muodostaa niin ikään rauhallisen
tienvarsimaiseman, johon on sijoittunut eri ikäisiä, vanhoille peltoaukeille hyvin sopeutuvia rakennuksia.
Arvokkaan miljöön tasapainoa on syytä vaalia kokonaisuutena sekä yksityiskohdiltaan. •

ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN

Kotipellontie 10

M

otin eli Pelto-Kauppilan talo on vanha sukutila,
joka on ollut samalla suvulla vuodesta 1697

lähtien.
Kun lähes 200-vuotias päärakennus 1952 purettiin,
siitä jätettiin länsipääty puuliiterin osaksi. Uusi päärakennus on tilan silloisen isännän Uuno Nikolai Matin
ja hänen työmiehensä suunnittelema. Piirustukset laati
hoiloialainen rakennusmestari Anijärvi. Harmaakivinavetta on vuodelta 1897, ja se on ensimmäisiä uudenaikaisia kivinaveto ita Hollolassa.Talli on rakennettu 1914.
Pajarakennus ja kivikellari ovat 1800-luvun lopulta. Pihapiirissä on lisäksi kaksi aittarakennusta.
Peltojen keske llä olevaa tilakeskusta rakennuksineen
ja pihapuineen on syytä vaalia. •

OKfROINfN
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ASUINRAKENNUS
PIHAPIIREINEEN

Tilakatu 4

T

ila on saanut nime nsä Abel ja
Matilda Koivulalta, jotka o livat

ti lan ensimmäiset Koivula-nim iset
haltijat Päärakennus on peräisin
1800- ja 1900-luvun vaihteesta.
Veranta on rakenn ettu 1930-luvulla. Pihap iirissä o n lisäksi päärakennuksen kanssa samo ihin aikoihin pystytetty navetta ja aitta sekä
1920-luvulla rakennettu talli.
Rakennusten ja pihapiirin alkuperäispiirteitä on syytä vaalia. •

Lasitie 17

T

urunäyräs on Yli-Sippalan talon entinen torppa.

19 1 1, ja yhdistetty lato ja liiteri on myös 1900-luvun

Kuorma-ajuri Otto Thelen rakensi 1902 tuvan ja

alusta. Navetta rakennetti in 1959.

kamarin käsittävän mökin, jota vuonna 1954 laajennettiin ja uudistettiin rakennusmestari Leo Vesasen suunnitelmien mukaan.Vuonna 1978 arkkitehti Tauno Niemioja piirsi rakennukselle lisäsiiven. Puimala on vuodelta
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Pihapiirissä on vanhoja pihapuita, muun muassa yli
satavuotias koivu sekä kookkaita mäntyjä.
Rakennuksia ja pihapiiriä on syytä vaalia niiden
omilla ehdoilla.

ASUINRAKENNUS
PIHAPIIREINEEN

Ala-Okeroistentie 151

Y

li-Sippalan talo on vanha sukutila, jonka historia
ulottuu aina vuoteen 1628. Nykyiselle paikalleen

talo siirrettiin 1899.Tuolta ajalta ovat peräisin tilan vanha päärakennus, sauna ja aitta, jotka ovat säilyneet.
Lahtelainen rakennusmestari August Nieminen piirsi
tilalle uuden hirsisen päärakennuksen vuonna 1930.
Tiilinen navetta on vuodelta 1906, ja perimätiedon
mukaan sen tiilet valmistettiin paikanpäällä Yli-Sippalassa. Uusi sauna on vuodelta 1924.
Lahden seudun maamieskoulu to imi vanhassa päärakennuksessa vuokralla 1909 - 1925. Rakennusta laajennettiin tätä varten lu okkahuoneen verran. Vuoden
1918 sodan aikana tila ja sen rakennukset kärsivät suuresti punaisten pidettyä sitä hallussaan.
Rakennuksia ja satavuotiasta pihapiiriä on syytä vaalia niiden omista lähtökohdista käsin . •

ASUNTOLARAKENNUS PIHAPIIREINEEN

YLI-SIPPALAN VUODELTA 1930 PERÄISIN OLEVA PÄÄRAKENNUS

Kolmenkorttelinkatu 2

Y

li-Sippalassa vuonna 1909 toimin-

tansa aloittanut Lahden seudun maa-

mieskoulu osti koulun vierestä maapalan
oppilasasuntolaa varten vuonna 19 1 1 .
Asuntola suunniteltiin Itä-Hämeen Maanviljelysseurassa. Suunnittelija oli mitä todennäköisimmin lahtelainen rakennusmestari August Nieminen, seuran rakennusneuvoja. Asuntolaan sijoitettiin
huoneita oppilaille ja emännöitsijälle sekä
ruokala.Toimelaksi nimitetty jugendtyylinen mansardikattoinen hirsitalo valmistui
1913.
Vuonna 1926 kauppias HjalmarTuominen osti asuntolan, mutta möi sen 1931
rouva Vilma Pekkariselle. Rakennus muutettiin asunnoksi, ja puuseppä August Pekkarinen rakensi taloon verstaan.Talossa
tehtiin perusteellinen korjaus 19541955, jolloin muun muassa ikkunamuodot
ja -ruudutukset vaihdettiin, verannat purettiin ja mansardikatto vaihdettiin satulakatoksi. Vuonna 1994 pihan puolelle tehtiin uusi veranta.
Talon pihapiirissä on myös vuonna 1931 rakennettu
navetta, pihakaivo sekä maakellari, joka on rakennettu
1946. Puutarha on rehevä.
Rakennus pihapiireineen on kulttuurihistoriallisesti
arvokas. •
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Metsä-Pietilä
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elsinkiläinen Waldemar Baeckmanin ja Helmer

SALPAUSSELÄN KIRKKO

Löfströmin arkkitehtitoimisto suunnitteli Salpaus-

Petsamonkatu 10

selän kirkon vuonna 197 1. Piirustukset on allekirjoittanut arkkitehti Löfström. Kirkko valmistui 1972.
Kirkon ja kirkkopihan suunnittel u perustuu suorakulmion rauhalliseen muotoon. Kirkko, kerhohuonerakennus, kellotapuli ja tiilimuuri muodostavat suljetun suorakulmaisen pihan, jonka muotoa toistetaan ja varioidaan läpi koko sommitelman. Kirkko on matala,
äärimmäisen eleetön ja alistuu ympäröivälle luonnolle,
vanhalle mäntykankaalle.
Sisätila koostuu samoista muotoelementeistä ja materiaaleista kuin ulkoarkkitehtuurikin. Alttariseinässäkin
on ainoastaan keltatiiltä ja lasia sekä taustan mäntymetsä. Kokonaisuus kehittyy pienimmästä mahdollisesta määrästä ainetta ja muotoja, jossa seurakuntaelämä
saa tilaa ja suojaa. Rakennuksen hienopiirteistä arkkitehtuuria on syytä vaalia.Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa kirkko mainitaan arvokkaana kohteena. •
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Kasakkamäentie 1

A

pulaiskaupunginarkkitehti Irma Kolsi piirsi Kärpä-

seinässä on taiteilija Pentti Melasen suunnittelema hir-

sen koulun vuonna 1949. Koulu valmistui 1950.

viaiheinen mosaiikkirelieti, joka perustuu kaupungin

Si ihen sovellettiin joitakin yksityiskohtia lukuun otta-

Lahden Kuvaamataiteilijain Kerhon jäsenille 1950 jär-

matta Kivimaan koulun piirustuksia, mutta Kolsi piirsi

jestämän kilpailun voittajaehdotukseen.

Kärpäsen kouluun lisäksi yksikerroksisen siipirakennuk-

Koulun aulatiloissa on säilynyt alkuperäisiä somia

sen, johon sijoitettiin muun muassa kotitalousluokka ja

sisustusyksityiskohtia, kuten tähtiaiheiset patteriritilät,

poikien käsityötiloja. Kouluun tehtiin myös kaupungin

sekä joitakin valaisimia.

ensimmäinen uima-allas.
Rakennus ja sen pihapiiri muodostavat varsin miellyttävän ympäristön. Koulu on sijoitettu maastoa myötäillen mäntykankaalle, jonne sen tasapainoiset mittasuhteet ja keltainen hahmo sopeutuvat kauniisti. Ulko-
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Rakennusta laajennettiin kansalaiskoulua varten
vuonna 1967. Piirustukset laati kaupunginarkkitehti
Valter Karisalo vuonna 1965.
Alkuperäisen koulurakennuksen. myös sisustuksen,
ominaispiirteitä on syytä vaalia.

PIENKERROSTALOT

Päivärinteenkatu 17-21

K

aupunki rakennutti vuonna 1947 Kärpäseen kol me pienkerrostalo a asuntopulan lieventämiseksi.

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton arkkitehti Pauli Salomaa on allekirjoittanut rakennuspi irustukset
Rakennukset ovat os in kaksi-, osin kolmikerroksisia.
N e ovat symmetrisiä ja äärimmäisen pelkistettyj ä muodoltaan, ja niiden ainoina tehosteina ovat sirot ovikatokset. Rakennukset ovat ar vokkaita esimerkkejä sodanjälkei seisestä sosiaalisesta rakennusto iminnasta. Talojen alkuperäisiä ominaispiirteitä kannattaa vaalia. •

KÄ RPÄSEN LA STENTALO

Kiekkostenkatu 3

L

astentarhapaikoista oli suuri pula sotien jälkeen.
Kenraali Man nerheimin Lastensuoj eluliito n Lahden

Osasto otti vastatakseen Kärpäsen lastentalon rakentamisesta, koska kau pungin varat eivät siihen r iittäneet.
Päiväkoti on ed ell een liiton omistuksessa.
Lahtelainen arkkit ehti Unto Ojonen piirsi 1954 suunnitelmat taloa vart en. Se valmistui 1957. Rakennus on
ajal leen tyypil lisesti kodikkuutta henkivä, suhteiltaan sopusointuinen, kelt aiseksi rap attu, tiilikatteinen taloVuosien varrella siihen on tehty joitaki n sisäisiä muutoksia,
mutta ulkoasultaan rakennus on säi lynyt erittäin hyvin,
mihi n on syytä tulevaisuudessaki n kiinnittää huomiota. •

KÄR P ÄS ENMÄE N P IE NTALOALUE

Harjunalustankatu, Kaivotontinkatu, Näköharjuntie,Kiekkostenkuja, Sukulaistentie,
Sääskenkatu, Turhalankatu, Piennarpolku, Takalankadun pohjoispuoli, Kalliorinteenkatu, Sääskenkuja, Sääskenpolku, Lepistönkatu, Salilankatu, Salilanpolku,
Sippolankatu, Kaunismaantie
Vaupungin liepei lle kehittyi 1900-luvun alkupuolella

~ökkiasutusta, joka o li sijoittunut vapaasti maasto n

SÄÄS K EN KADUN AL KUPÄÄTÄ

muotoja mukaillen. Näiden alueiden asukkaat nauttivat
kaupungin palveluista, mutta ol ivat vapaita asemakaavoituksesta ja sen määräyksistä. Lukuisia tällaisia alueita
liitetti in Lahteen vuo nna 1933, mukana Kärpäsenmäki.
Kärpäsenmäel lä on vielä jäljellä vanhaa rakennuskantaa. Teiden linjaus on suureksi osaksi säilynyt, muun
muassa Sääsken katu, joka on ikivanha jalkarantaan johtava maantie . Sen sijaan katuleveydet ovat muuttuneet,
ja uudisrakentamisen mittakaava on myös paikoin rikkonut miljöötä.Vehmaat puutarhat ja kauniisti etelään
viettävä rinne tekevät kuitenkin alueesta viihtyisän .
Uu disrakentamisen mittakaavaan on syytä kiinnittää
huomiotaVuonna 1996 laaditu ssa yleiskaavassa Kärpäsenmäki main itaan ar vokkaana kohteena •
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ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN

sa rakennettu aitta, hieman myöhemmin pystytetty

Vanha -Ri iheläntie

sementtitiilinen kuivuri, maakellari, vanha aitta, joka on

iihelä on vanha perintötila, josta on tietoja jo

R

köisesti 1800-luvun loppupuolelta. Lisäksi pihassa on

1500-luvulta.Tila oli vuoteen 1885 Riihelän suvun

vanhoja puita, erityisesti vaahteroita, omenapuita sekä

siirretty muualta, sekä hirsinen paja, joka on todennä-

hallussa. Asikkalalainen maanviljelijä Esa Uotila osti tilan

suuri kuusi.

1910.
Hirsinen päärakennus on vuodelta 1878. Sitä korjat-

Päärakennuksessa toimi kenttäsairaala vuoden 1918
sodan aikana.

tiin ja laajennettiin vuonna 1920 rakentamalla osin kol-

Rakennukset ja pihapi iri ovat säilyneet hyvin. Päära-

mikerroksinen siipi sekä terassi. Suurikokoinen sement-

kennuksessa ei ole tehty 1920-luvun jälkeen oleellisia

titiilinen navetta on vuodelta 1929. Pihapiirissä on

muutoksia. Vuosikymmenien kuluessa syntynyttä tasa-

myös todennäköisesti 1920-luvun lopussa rakennettu

painoista kokonaisuutta on syytä vaalia näistä lähtö-

sementtitiilinen autotalli, 1930- ja 1940-luvun vaihtees-

kohdista käsin. •

ASUINALUE Käpykylä, Riihe lä

L

ahden kaupunki osti Riihelän alueen vuonna 1974,
jolloin päätettiin myös sen toteuttamisesta asunto-

messukohteena.
Riihelän asuinalueen perusrakenne päätettiin kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehdin Raimo Airamon
vuonna 1974 laatimassa osayleiskaavassa sekä kaava-

.1::

rungossa, josta järjestetyn kutsukilpailun voitti arkkitehti Tuomo Hahl. Suunnitelma valmistui 1976. Siinä edellytettiin myös maisemasuunnitelmaa, jonka laati arkkitehtiylioppilas Ulla Pr iha. Lopullinen asemakaava
valmisteltiin kaupungin asemakaavoitusosastolla vuonna 1976. Käpykylä on rakentunut loivasti viettävään

uuden arkkii

rinteeseen kahden ristikkäisen pääkadun varteen. Alu-

sijoitettu rin

eella on sekä omakotitaloja että rivitaloja. Niiden lo-

kattomuoto

maan on kehitetty pieniä yhteispihoja.
Talojen ja korttelirakenteen suunnittelusta järjestet-

sä
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tiin arkkitehtikilpailu vuonna 1976.Voittaneet arkkiteh-

kupuolella. Alueen alkuperäisluonnetta kannattaa vaa11a.

dit Kari Virta ja Matti Rotko suunn ittelivat Puu-Käpylän

Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa Käpykylä on mai-

modernin version, JOSsa puurakentaminen on nostettu

nittu arvokkaana kohteena. •

179

{

SALPAUSSELKÄ

180

ASUINRAKENNUS

Jalkarannantie 24

R

auhalan huvila lienee rakennettu 1870-luvun lopulla. Vuoden 1877 karttakonstruktiossa huvilaa ei

näy. Mikäli ajoitus pitää paikkansa, rakennuttaja on ollut
kapteeni August Fellman. Rauhalan tila kuului Kartanon
maihin, jotka Fellman osti Theodor Sederholmilta 1868.
Sederholmin suku omisti maat kahdeksan vuotta, mutta ne vaihtoivat omistajaa suvun kesken useaan otteeseen.
Fellman perusti Vesijärven uuden höyrysahan PikkuVesijärven rantaan vuonna 1874. Sahan hoitajana oli
Mathias Löfström, jonka kerrotaan asuneen Rauhalassa
ja perustaneen sinne puutarhan 1870-luvulla. Myöhemminkin huvilassa asui Fellmanin tehdaslaitosten
johtoa. Lahden kaupunki osti Rauhalan 1960-luvulla, ja
sen jälkeen huvila alkoi rappeutua. Sitä käytettiin muun
muassavarastonaja työmaaparakkina.
Rauhalassa on alunperin ollut risti pääty, joka on purettu lahonneena 1970-luvun puolivälissä. Huvilaa on
jatkettu ja sen yläkertaan on rakennettu huone 1900luvun ensikymmenellä Pihaterassi ja kuisti lienee rakennettu samassa yhteydessä.
Lahtelainen arkkitehti Pauli Lindström osti Rauhalan
vuonna 1988 ja alkoi korjata sitä suurelta osin entistäen.Työt valmistuivat 1990. Osia vanhasta sisustuksesta on edelleen jäljellä, muun muassa kaksi uunia sekä
kattomaalauksia, jotka on entistetty 1999.
Rakennuksella on suuri kulttuurihistoriallinen arvo.
Se on ikänsä puolesta harvinaisuus Lahdessa. Vuonna
1996 laaditussa yleiskaavassa rakennus mainitaan arvokkaana kohteena. •
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STADIONIA VUONNA I

98 I

URHEILUKESKUS

Suomalaiset urheilijat saavuttivat kaksoisvoiton Holmenkelienin kisoissa No~assa 1922.Voitonhuumassa
perustettiin jo samana vuonna Lahden Hiihtoseura,

Stadionin alku peräisistä rakennuksista on jäljellä
enää arkkitehti Carolus Lindbergin vuonna 1922 suunnittelema sauna. Se siirrettiin vuonna 1976 stadionin

joka ryhtyi professori Lauri "Tahko" Pihkalan rohkaise-

itälaidalle. Sauna on kärsinyt vuosien saatossa taitamat-

mana kehittämään hiihtokeskusta Lahteen. Paikka valit-

tomista korjauksista ja muutoksista. Lindberg piirsi

tiin otollisen maaston vuoksi - Salpausselän rinteet
muistuttivat Holmenkollenia. Ensimmäiset Salpausselän

myös kauniin kisaportin, joka purettiin 19 58. Vuonna
1947 valmistui insinööri Urho Kaipasen suunnittelema

hiihdot järjestettiin vuonna 1923, ja varsinaisesti Sal-

toimisto- ja kilpailukeskusrakennus, josta tehtiin kopio

pausselän kisat alkoivat 1926.

vuonna 1997 alkuperäisen osoittauduttua korjauskel-

Lahden ensimmäinen hyppyrimäki valmistu i joulukuussa 1922 norjalaisen insinöörin Robert Pehrsonin
piirustuksen mukaan. Sen jälkeen hyppyreitä on raken-

vottomaksi .
Urheilualueen käyttösuunnitelma on vuodelta
1975. Siinä arkkitehdit Sulo Järvinen ja Erik Liljeblad

nettu useita, ja niiden paikatkin ovat vaihdelleet. Nykyi -

määrittelivät alueen yleispiirteet ja toiminnalliset yh-

sen suurmäen K 115 suunnittelivat arkkitehdit Sulo

teydet. Arkkitehtien Esko Koivisto ja Pekka Salminen

Järvinen ja Erik Li lj eblad. Se valmistui 1972 ja palkittiin

sekä rakennusarkkitehti Juhani Siivolan yleissuunnitel-

vuoden 197 1 betonirakenteena.Vieressä olevat pie-

ma on vuodelta 1977. Siinä hahmoteltiin stadionin

nemmät mäet K 90 ja K 64 suunnitteli arkkitehti Väinö

toiminnot talvi- ja kesäkäytössä. Samojen suunnitteli-

Castren 1977 ja 1978. Suurmäen monttu toimii kesällä

joiden piirtämä pääkatsomo rakennettiin 1977. Kat-

maauimalanaja sen katsomo auringonottorinteenä.

somon alla on muun muassa 140 metrin juoksurata.

Montussa on myös kaupungin toiseksi suurin vedenottama.

palkinnon.
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Pääkatsomo sai vuoden 1977 betonirakenne-

Hämeenlinnantie 57

L

äntisen hautausmaan kappelin suunnitteli lahtelainen arkkitehti Tauno Niemioja vuonna 1955. Kap-

peli valmistui samana vuonna.
Rakennus toimi myös kirkkona ennen Salpausselän
kirkon valmistumista. Se edustaa 1950-luvulla suosittua
jy1·kkälappeista, keskiajan kivikirkoista muotoaineksia
saanutta kirkkotyyppiä, joista Lahdessa on useita esimerkkejä. Ajalle tyypillisiä ratkaisuja ovat myös ulkoseinien karkea roiskerappaus, keltainen tiili ja musta liuskekivi sekä tiilikatto. Rakennus sijoittuu kauniisti ympäröivälle kirkkomaalle mäntyjen lomaan. Sisäarkkitehtuurissa on korostettu valoa ja pelkistyneisyyttä.
Alttariseinä avautuu metsään.
Kappelia on ko~attu 1976 ja 1998.
Rakennuksen alkuperäispiirteet ovat vaal imisen arvoisia. Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa kappeli on
mainittu arvokkaana kohteena.

Stadionin pohjoislaidalla olevan vuonna 1981 valmistu neen suurhallin piirsi arkkitehti Kosti Kuronen vuonna
1978. Sen konstruktio perustuu teräskaariin. Hallin laajennuksen suunnitteli arkkitehti Erik Liljeblad vuonna 1994.
Mäkihyppykatsomon jatkeeksi rakennettiin vuonna
1989 hiihtomuseo arkkitehti Esko Hämäläisen suunnitelman pohjalta. Rakennukseen sijoitettiin myös tv-ja radiokeskus ja selostamot. Pekka Salmisen piirtämä museorakennuksen laajennus valmistui 2000. Siihen sijoitettiin
matkailu info, kahvila ja ravintola. Museon sisäänkäynti
siirrettiin laajennukseen aikaisempaa näkyvämmälle paikalle. Laajennusosa sai puuverhoilun, jolla haluttiin erottaa rakennus stadionin massiivisesta betoniarkkitehtuurista.
Hiihtostadion on Museoviraston ja ympäristöministeriön luokituksessa valtakunnall isesti arvokas. Se on merkittävä myös rakennustaiteellisesti sekä osana lahtelaista
kulttuuri- ja urheiluhistoriaa. Stadion on kaupunkikuvallisesti tärkeä kaupunkirakenteen läntisenä rajaajana. Sen
sijainti pääkadun visuaalisena jatkeena on ainutlaatuinen.
Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa stadion mainitaan
arvokkaana kohteena. •
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ahtelainen arkkitehti Uno

L

Alaneo suunnitteli 1907

perustetulle Lahden Purjehdusseuralle paviljonkirakennuksen

PURJEHDUSSEURAN
PAVILJONKI

Myllysaari

PAVILJONKI VUONNA 1910

~,

vuonna 1909. Se rakennettiin
Vesijärven Myllysaareen, joka jo
vanhastaan oli lahtelaisten kesänviettopaikka. Paviljonki valmistui 191 0. Rakennus syntyi
lahjoituksin, joita tekivät lahtelaiset teollisuusmiehet Esimer-

••

kiksi puutavaran luovuttivat
tehtailija Ferdinand Frign§n ja
isännöitsijä Lennart Fellman.
Rakennusta muutettiin jonkin
verran jo 1920-luvulla, muun
muassa lasittamalla pohjoinen

.

i

avoveranta. Väinö Louhion

-

(j

-

suunnitelmien mukaan lasitettiin
eteläinen veranta vuonna 1934.
Lahtelainen arkkitehti Juhani
Boman laati seuraavan korjaussuunnitelman vuonna 1985, ja
rakennustyöt saatiin päätökseen 1986.Tuolloin muun
muassa paviljongin länsipuolelle
tehtiin kapea lisätila laitoskeittiölle. Korjaukset noudattivat
talon alkuperäistä henkeä. Saareen rakennettiin silta

1915. Saarelta on löytynyt myös rautakautinen hauta.

1980.

Seuran kommodori Johan Kemp istutti 1930-luvulla

Rakennus edustaa Lahdessa harvinaista puujugen-

paviljongin ympärille kaikki Suomessa viihtyvät jalo-

dia. Se on myös rakennustyyppinä kaupungissamme

puulajit. Kempin puita on vieläkin löydettävissä Mylly-

ainutlaatuinen. Purjehdusseuran paviljonki oli Lahden

saaresta. Nekin ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

ensimmäinen kesäravintola ja ainoa lajissaan aina

Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa Myllysaari mai-

Enonsaaren ravintolan perustamiseen saakka vuonna

nitaan arvokkaana kohteena. •

ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN

A

Köllinkatu 5

la-Köllin tila on syntynyt Köllin kantatilan jakaannuttua 1800-luvun puolivälissä.Talo oli 1800-lu-

vun loppupuolelta aina vuoteen 1915 asti Evert Virralla, joka rakennutti vuonna 1900 nykyisen päärakennuksen. Kalle Villehard Kölli osti tilan takaisin sukuun 1915.
Tilan vanha päärakennus oli samanlainen kuin Ylä-Köllin
vanha, nyt Hollolan kotiseutumuseossa oleva päärakennus.
Talon maat myytiin Lahden kaupungille 1970. Jäljellä
on päärakennus ja navetan kivijalka. 1800-luvun lopulta
peräisin oleva vilja-aitta on siirretty 1975 Padasjoen
Virmailaan.
Päärakennus on säilynyt hyvin. Sen ikkunat on vaihdettu vanhan mallin mukaan. Alkuperäinen väri lienee
ollut valkoinen punaisin nurkkalaudoin. Rakennuksen
alkuperäispiirteet ovat vaalimisen arvoisia. •

K
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Jalkarannantie 71

ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN

tiin Ylä-Köl lin palvelutaloa rakennettaessa. Jäljellä on Kö llin perheenjäsenen hallussa edelleen
oleva· Oma koti, Suomen Kuvalehden vuonna 1927 tilaajiensa
kesken arpoma talo, jonka voitti
Ylä-Köllin silloinen isäntä Sakari
Kölli. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Elias Paalanen. Se
käsittää keittiön ja kolme huonetta.Talon edessä on kuisti , joka on
alunperin ollut avoin, mutta se on
myöhemmin lasitettu.
Suomen Kuvalehti lahjoitti
talon yhteydessä myös runsaasti

Y

sisustusta, mutta se on väistynyt uudemman tieltä.

ta. Kölli jaettiin kahdeksi tilaksi 1800-luvun puolivälissä.

vanhoista jalkarantalaistaloista. Ylä- Kölli muistetaan

lä-Köllin talo on vanha sukutila. Sen ensimmäiset
Kölli-sukuiset omistajat tunnetaan 1600-luvun lopul-

Ti lan vuodelta 1863 peräisin oleva päärakennus on
Hollolan kotiseutumuseossa.Talousrakennukset puret-

ASUINRAKENNUS PIHAPIIREINEEN

Rakennus pihapiireineen on arvokas muisto
myös lahtelaisesta monitoimimiehestä, opettaja
Villehad Vuorisesta, joka syntyi tilalla vuonna 1849. •

Jalkarannantie 75 ja 79
aakkola on vanha sukutila, jonka

J

menneisyyttä voi seurata 1600-

luvun lopulta saakka. Nykyinen päära-

kennus on vuodelta 1900. Sitä on
rakennettu useassa vaiheessa, viimeksi
sodan jälkeen. Navetta on vuodelta
1916, mutta sen talliosa on vanhempi.
Pihassa on myös luhtisolalla varustettu aitta, jonka vanhimmat osat saattavat olla peräisin 1700-luvulta, myöhäisimmät vuodelta 19 16. Rannassa on
1950- ja 1960-luvun taitteessa rakennettu sauna, jonka on suunnitellut
maanviljelijä Uolevi Jaakkola.

}AAKKOLAN PÄÄRAKENNUS
ENTINEN KAUPPATALO

Aikaisemmin samassa pihapiirissä,
mutta nyt eri osoitenumerossa sijaitsee rakennus, jossa vuodesta 1923
aina 1950-luvun lopulle toimi sekatavarakauppa ja alussa myös puhelinkeskus. Rakennus on pystytetty 19 181920. Pihapiirissä on myös vanha
saunarakennus. Jaakkolan päärakennuksen ja kauppatalon välissä on
vuonna 1975 rakennettu ti il inen
asuintalo.
Jaakkolan vanhan pihapiirin ja
kauppatalon alkuperäispiirteet ovat
säilyneet hyvin, ja niitä on edelleenkin syytä vaali a. •
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ASUINRAKENNUKSET

Sammalsuonkatu 8 ja 8a

S

ammalsuonkadun kaksi yksilöllistä omakotitaloa

kitehtuurin aktivoivat voimakkaat puiset räystäskaaret,

suunnitteli helsinkiläinen arkkitehti Juhani Kivikoski

joiden muoto toistuu parvekkeissa. Talot eivät ole aivan

vuonna 1966.
Talot on sijoitettu jyrkkään rinteeseen osittain yksi-,

identtiset, vaan niiden elementtejä on hieman varioitu.
Rakennukset ovat esimerkkejä 1960-luvun korkeata-

osittain kaksikerroksisina. Pintamateriaaleina ovat pu-

soisesta omakoti rakentamisesta, ja niiden alkuperäisiä

natiili ja betoni. Rakennusten muuten eleettämän ark-

suunnitteluperiaatteita kannattaa vaalia. •

Tarjantien alku Sammalsuonkadulle asti, Tapanilankadun loppupää, Asevelikatu, Vauhtikankaankatu, Paimenpolku, Hiihtäjäntie

TAPANILAN PIENTALOALUE

L

ahden kaupunki sai vuonna 1940 Ruotsista lahjoituksena 27 asuintaloa. Ne pystytettiin entisen Tapa-

nilan tilan pelloille. Rakennukset suunniteltiin Suomessa
yliarkkitehti Urho Orolan ja arkkitehti Jalmari Peltosen
johdolla, mutta kokoonpano- ja työpiirustukset laadittiin Ruotsissa. Alueelle sijoitettiin lisäksi arkkitehtiopiskelija Paavo Salmisen suunnittelemia taloja. Alue rakentui 1940 - 1941 ja se osoitettiin karjalaisille. Kun osa
heistä palasi kotiseuduilleen, tyhjät talot luovutettiin
aseveliperheille ja sotainvalideille.
Alueen rakennuskanta on pienimittakaavaista ja
maastoon luontevasti istuvaa.Tiestö mukailee Ioivia
rinteitä. Alunperin peltomaalle rakennettu alue on nyt
sangen rehevä ja viihtyisä.
Rakennusten ja ympäristön alkuperäistä ilmettä,

ta, Vauhti kankaankadun pohjoispuolelle, Asevei ikadu Iie,
Tapanilankadulle ja Tarjantielle on laadittu suojelukaava

tyyppitalojen vaatimatonta luonnetta, pientä mittakaa-

1983.Aiueelle on samana vuonna tehty myös rakenta-

vaa ja säännöllistä rytmiä kannattaa vaalia. Osalle aluet-

misohjeisto. •
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TAPANILAN KUNNALLISKOTI

T

Sammalsuonkatu 17

apanilan kunnalliskoti perustetti in vuonna 1931,

rakennuksen, jolle arkkitehti Irma Kolsi kaupungin

jolloin Launeen kunnalliskoti lakkautettiin. Uuden

suunnitteluosastolta suunnitteli kolmikerroksisen jat-

kunnalliskodin käyttöön saatiin kaupungin vuonna 1930

ko-osan vuonna 1954. Se valmistui seuraavana vuon-

ostaman Tapanilan tilan päärakennus, talousrakennuksia

na. Rakennusosia yhdistää Kolsin piirtämä käytävä.
Könösen suunnitelma on vielä klassistinen rakennus,

sekä puutarha ja pellot. Näistä on jäljellä päärakennus
ja pieni aitta, muut rakennukset purettiin vuonna 1965.

joka muodollaan viestii julkista tehtäväänsä. Kolsi piirsi

Kunnalliskoti o li osittain luonteeltaan työ laitos, ja pelto-

selvästi kodikkaamman, kerrostaiomaisen hoito-

ja puutarhaviljely muodosti hoidokeille työvelvoitteen.

rakennuksen.

Tilan päärakennus on pystytetty kahdessa vaiheessa.
Vanhempi osa on todennäköisesti 1800-l uvun lopulta.
Sitä jatkettiin 1920-luvun alussa kookkaalla poikittaisella siivellä.Tämän osan avokuisti suljettiin kunnalliskodin
muuttaessa taloon.
Kunnall iskodin uudisrakennus valmistui 1937. Kau-

Tapanila-kotia on laajennettu huomattavasti myöhemminkin, ja vanhin rakennus on poistettu vanhusten
käytöstä. Vuonna 1974 Tapanilan tilan vanhaan päärakennukseen siirtyi Steiner-päiväkoti.
Ennen 1960-lukua valmistuneet rakennukset muodostavat mielenkiintoisen, ajallisesti kerrostuneen ko-

punginarkkitehti Kaarlo Könönen suunnitteli vuonna

konaisuuden, joka on rakennustaiteellisesti, kulttuuri- ja

1936 osin kaksi-, osin kolmikerroksisen rapatun lisä-

sosiaalihistoriallisesti arvokas. •

Hiihtomajantie 98

K

aupunginarkkitehti Valter Karisalo suunnitteli vuon

na 1964 ulkoilumajan Tapanilaan. Se valmistui seur·aavana vuonna.
Ulkoilumaja on edustava esimerkki aikansa betoniarkkitehtuurista. Se on matala, hallitusti muotoiltu kaksikerroksinen rakennus, jonka ensimmäinen kerros on
varattu suurelle eteisaulalle sekä saunoille ja pukuhuoneille ja toinen kerros ravintolalle keittiöineen. Rinteeseen sommiteltu rakennusmassa maastoutuu kauniisti
mäntymetsään.
Vuonna 1978 kaupunginarkkitehti Erik Liljeblad
suunnitteli majan luoteispuolelle pienen asunnon käsittävän laajennuksen.
Rakennus on arvokas rakennustaiteellisesti ja
rakennustyyppinä.

HUVILARAKENNUS

Honkapirtinkatu 9

A

inolan nimellä tunnettu
huvila rakennettiin Vesijär-

ven rantaan vuosien 1906 ja
191 0 välillä. Suunnittelijaa ei ole
kyetty selvittämään. Rakennus
tehtiin ns. pikkuhuvilaksi arkkitehti Eliel Saarisen vuoden
190 1 paikkeilla suunnitteleman
Merilä-nimisen huvilan kaakkoispuolelle. Merilä tunnettiin myöhemmin myös nimellä Honkapirtti. Se paloi 1948.
Vuodesta 1904 tila kuului
professori Jaakko Karvoselle,
josta myöhemmin tuli arkkiatri. Hän rakennutti pikkuhuvilan todennäköisesti vastaanottotiloiksi puolisolleen,

Arjamo ensin vuokrasi ja sitten osti pikkuhuvilan. Hän

1920-luvun alussa toimitusjohtaja Gunnar Åhfelt-

hammaslääkäri Anna Robina Karvoselle, joka oli ensim-

antoi huvilalle nimen Ainola ensimmäisen, varhain

mäisiä Lahden seudulla hammashoitoa tarjonneita lääkäreitä. Huvilaan tehtiin alunperin ainoastaan olohuone ja

edesmenneen vaimonsa mukaan.
Ainola on rakennettu aikansa tyypilliseen huvila-

keittiö sekä ui lakko makuutiloineen. Järven puolella oli

tyyliin. Siinä on havaittavissa vaatimattomia jugend-

avokuisti. Rakennusta on myöhemmin laajennettu ja

piirteitä. Alkuperäisarkkitehtuuri on vaalimisen

kuistin päälle on rakennettu parveke. Kuisti on lasitettu.

arvoista. •

HUVILARAKENNUS

H

Kiikkulankatu 33

elsinkiläisen rakennusmestarin Vilho Lekmanin

ja detaljoinniltaan hieman hapuilevaa. Kansallisroman-

suunnittelema Korpikoti-niminen huvila valmistui

tiikka on ilmeisempää sisätiloissa. Suuri kaksikerroksi-

1905. Lekman työskenteli tuohon aikaan Nyström -

nen sali takkasyvennyksineen, hirsiseinineen, portaik-

Petrelius- Penttilän arkkitehtitoimistossa. Huvilan

koineen ja toisen kerroksen sisäparvineen on erityi-

rakennutti helsinkiläinen tuomari Anton Wuorinen,

sen komea. Rakennus on huvilaksi poikkeuksellisen

joka lahjoitti sen jo vuonna 19 1 1 Pikku- ja Kiertokou-

suurikokoinen.

lujen opettajain ja opettajatarten Liitolle, nykyiselle
Alkuopetuksen Opettajain Liitolle, jonka omistuksessa se on edelleen.
Huvilassa oli kaksi kerrosta
sekä mansardikerros. Vuonna
19 15 Vilho Lekman suunnitteli
mansardikerrokseen huoneita,
ja katonlappeeseen puhkaistiin
ikkunat. Rakennuksen itäsivulla
ja pohjoispäädyssä on suuri
terassi. Alunperin rakennus on
ollut punamullattu, mutta jo
ainakin 1920-luvulla se maalattiin vaaleaksi. Ulkoarkkitehtuurissa on viittauksia kansallisromantiikkaan. Se on verraten
yksinkertaista, massoittelultaan

Huvila on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. •

P

ajurinteen huvila-asutus Jalkarannantien molemmin

rakennusmestarin Oiva Kolsin vuonna 1932 laatimin

puolin on rakentunut pääasiassa 19 1 0- luvun ja

piirustuksin.Tuolloin rakennettiin muun muassa suur-i

1930-luvun välisenä aikana. Se syntyi kaavoittamatto-

lasiveranta sekä suurennettiin kamarin ikkunaa. Samalla

malle maalle Vesijärven tuntumaan jyrkkään pohjoisrin-

tehtiin talon lautaverhous. Kolsi suunnitteli samassa

teeseen. Alueen alkuperäisiä asukkaita ja rakentajia

yhteydessä lisäksi saunarakennuksen sekä uimakopin,

olivat lähinnä läheisen Osakeyhtiö Pallaksen työläiset

jotka ovat säilyneetVanhojen puiden ja perennojen

mutta järvenrantaan pystytettiin myös muun muassa

valtaamaan puutarhaan kuuluu myös aurinkoportti,

kesähuvi loita. Jalkaranta liitettiin Lahden kaupunkiin

joka on arkkitehti Annikki Kärenmäen alkuperäisen

vuonna 1933. Se kaavoitettiin 1950, mutta kaava ei

mukaan suunnittelema kopio.

toteutunut.
Vanhan, suhteellisen pienikokoisen ja vaatimattoman
r-akennuskannan sekaan on 1980-luvulta lähtien pystytetty uudisrakennuksia. joiden mittakaava poikkeaa

Mäkelän huvilan vieressä on heidän puutarhurilleen
todennäköisesti 1932 ostama hirsimökki, jossa on harvinaisen näyttävät vuorilaudat.
Nummisen huvila on valmistunut 1921. Sen rakensi

usein suurestikin alkuperäisestä. Myös piharakennuksia

uunimuurari, myöhemmin kunnallisneuvos Kalle Num-

on hävinnyt lukuisasti. Jalkarannantien ja Vesijärven ran-

minen veljensä, riihimäkeläisen rakennusmestarin Hjal-

nan välistä huvila-asutus on lähes kokonaan kadonnut

mar Nummisen piirustuksin.Tontilla oli jo tuolloin sau-

lukuun ottamatta kuutta Pajurannankadun, Nummisen-

na, joka on valmistunut heti vuoden 19 16 jälkeen.

kujan ja Urheilutien huvilaa.

Asuinrakennuksessa on sangen kauniit mittasuhteet ja

Alueen ehjin ja autenttisin miljöö lienee Nummisenkujan ja Pajurannankadun risteyksen tienoilla, jossa on
Mäkelän ja Nummisen huvilat sekä ns. Puutarhurin

se on säilynyt hyvin.Tontilla on runsaasti vanhoja koivuja. lehmuksia, koiranheisipuita, leppiä ja tuomia.
Pajurinteen alkuperäisilmettä, rakennusten ja tiestön

mökki. Tukkukauppias Uuno Mäkelän ja kauppias Anna

mittakaavaa, piharakennuksia sekä vanhaa kasvullisuutta

Mäkelän häälahjaksi saama huvila on rakennettu ennen

kannattaa vaalia. Alueelle laadittiin suojelukaava vuonna

vuotta 1920, ja sitä on laajennettu 1933 lahtelaisen

1986 ja rakentamisohjeisto 1984.

1
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L

ahtelainen arkkitehti Kaarlo Könönen suunnitteli

HIIHTOMAJA

Lahden hiihtoseuran majan Rautakankareelle 1950.

Rautakankare

Majasta tuli perinteinen turvekattoinen hirsimökki pikkuruutuisine ikkunoineen. Siinä oli t upa, makuuhuone,
keittiö ja sauna pesu- ja pukuhuoneineen.
Vuonna 1965 lahtelainen arkkitehti Lauri Saarinen
piirsi laajennus- ja muutossuunnitelmat Tupaa laajennettiin kolme metriä etelään päin. Katemateriaali muutettiin huovaksi ja ikkunat yksiruutuisiksi. Sisätiloja muutettiin myös jonkin verran
Rakennus on tyyppinsä harvinainen edustaja Lahdessa. Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa se mainitaan arvokkaana kohteena. •
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Tulitikkutehdas 61
Tuominiemi 94
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Valtatie 12 125
Vanamontie 147
Vanha Ahtialantie 93 1 15
Vanha Koiskalantie 1 13
Vanha-Riiheläntie 179
Vapaudenkatu 9, 22, 23, 163
Vapaudenkatu 2 2 1
Vapaudenkatu 4 22
Vapaudenkatu 8 22
Vapaudenkatu 9 23
Vapaudenkatu 1 0 23
Varikonkatu 160
Vartio-oja 1 39
Vaskirannankatu 13 94
Vaskirannankatu 15 93
Vauhtikankaankatu 187
Veljeskoti 1 8, 69
Venetsia 1 39
Vesijärven rautatieasema 61
Vesijärvenkatu 9, 40, 41, 4 3, 44,

Viipuri 9, 13, 25, 28, 31 , 56, 165
Viipurintie 122, 123
Viipurintie 16 123
Viipurintie 16- 30 123
Viipurintie 18 123
Viipurintie 22 123
Viipurintie 26 123
Viipurintie 30 123
Vilhola 126
Villa Niemenmaa 101
Virkapirtti 94
Virmaila 185
Vuoht1ankatu 162
Vuoksenkatu 9 73
Vuorenrinteentie 99
Vuorikadun koulu (ala-aste) 26
Vuorikatu 27, 36, 37
Vuorikatu 13 26
Vuorikatu 27 27
Vuorikatu 29 30
Vuorikatu 3 1 37
Vuorikatu 37 27
Vähäsaari 79
Vähätalo 159
Väinönkatu 1 60
Välimäki 145
Västerås (Ruotsi) 1 1, 86
Västerås (Lahti) 86
Vääksyn kanava 61
Y hdyskatu 120
Yhdyskatu 23 120
Yhdysvallat 23
Yli-Mäkelä 140, 141
Ylinen Viipurintie 9
Yli-Sippala 172, 173
Yläkatu 147
Ylä-Kokkola 109
Ylä-Kölli 185, 186
Ä estäjänkatu 147
Ämmäiänkatu 133
Ämmäiän kyläkeskus 137, 142
Ämmäiän tila 1 27

6 1, 76,77
Insinööritoimisto Zitting & Co 43
Instrumentarium Oy 127
Isku Oy 63, 81
Itä-Hämeen Maanviljelysseura 24,

107, 13 1' 135, 173

46, 47
Vesijärvenkatu 3 124
Vesijärvenkatu 7 4 1
Vesijärvenkatu 1 1 42
Vesijärvenkatu 1 3 4 3
Vesijärvenkatu 16 42
Vesijärvenkatu 20 17
Vesijärvenkatu 21 - 25 44
Vesijärvenkatu 27 46
Vesijärvenkatu 31 47
Vesijärvenkatu 38 45
Vesijärvenkatu 40 47
Vesijärvenkatu 40-48 47
Vesijärvenkatu 42 47
Vesijärvenkatu 44-46 47
Vesijärvenkatu 48 47
Vesijärvenkatu 52 48
Ves ijärven satama 61, 79, 161
Vesijärvi 61, 93, 94, 95, 185,

189, 190
Vesitorni 82
Vesitorninkatu
Vesitorninkatu
Vesitorninkatu
Vesitorninkatu
Vesitorninkatu
Vierula 145
Viherkatu 1 15
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64
1-17 64
2-14 64
16- 20 64
19- 21 64

Arkkitehtuuritoim isto Rudolf
Lanste 36
Arkkitehtuuritoimisto Paatola &
Lindroos 63
Asko Oy 124, 125
Asunto-osakeyhtiö Asematori 41
Asunto-osakeyhtiö Hämeennurkka 37
Asunto-osakeyhtiö Karihovi 47, 48
Asunto-osakeyhtiÖ Karinportti 48
Asunto-osakeyhtiö Kotila 22
Asunto-osakeyhtiö Kulmala 17
Asunto -osakeyhti ö Lahti 1 3
Asunto-osakeyhtiö Naapuri 18
Asunto -osakeyhtiö Pellonkulma 55
Asunto-osakeyhtiö Perhetalo 24
Asunto -osakeyhtiö Saimaankulma 68
Asunto-osakeyhtiö Salpaus 26
Asunto-osakeyhtiö Suojalinna 56
Asunto -osakeyhtiö Veljeskoti 69
B röderne Hermann 44
Eiri Oy 119
Enso-Gutzeit Oy 167
Enso Oyj 166
Esko Järvinen Oy 1 63
Esso 41
Etelä-Suomen Sanomat 24
F ennia Faneri Oy 76, 78
H arjulan setlementti 78
Hau litehdas Ilmarinen 63
HelmiVuorelma Oy 43
Hel singin Osakepankki 1 6
Helsingin yliopiston tutkimus- ja
koulutuskeskus 33
Hitachi Oy 1 63
Hollolan kotiseutumuseo 185, 186
Hollolan Säästöpankki 14, 22
Häkli Oy 46
Hämeen piirirakennustoimisto 131
I matran Voima Oy 145
Insinööritoimisto Louhia ja Aatila

YRITYKSET, YHDISTYKSET JA

YHTEI·so-r· ....... .. .. ..... .. .... ...
A ktiebolaget Tornator 166
Alkuopetuksen Opettajain Liitto 189
Arkkitehtitoimisto Aalto &
Kokko 26
Arkkitehtitoimisto Baeckman &
Löfström 175
Arkkitehtitoimisto von Essen Kallio - Ikäläinen 3 1
Arkkitehtitoimisto Lappalainen 19
Arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä &
Martas 81
Arkkitehtitoimisto Nyström Petrelius - Penttilä 19, 189
Arkkitehtitoimisto OjonenS1pponen- Teerenmaa 81
Arkkitehtitoimisto Salmenkivi &
Havas 68,69
Arkkitehtitoimisto Salminen &
Varala 27

Itä-Hämeen maatalousseura 1 3 1
Johannes Granathin Pelti- ja Vaskisepänliike 4 3
Joutjärvi Oy 123, 127
Jovi Oy 127
K ansallis-Osake-Pankki 15, 29
Kauppahotelli 3 1
Kauppiaitten Teollisuus Oy 61
Kenraali Mannerheimin Lastensuojelul iitto 177
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Suoja 56
Kesko Oy 117, 154
Keskusosuusliike Hankkija 1 54
Kontiotuote Oy 94
Kouluhallitus 58, 142
Kuivalainen, P konepaja 44
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto

42, 57, 75, 177
Kumpulainen, T. J., puusepänl iike 1 19
Kutomo ja Neulomo Oy 8 1
Käsi- ja pienteollisuustalo OY 45
L ahden Auto Oy 46
Lahden evankelis-luterilainen
seurakunta 20, 24
Lahden helluntaiseurakunta 29
Lahden Hevosystäväin Seura 169
Lahden Hiihtoseura 182, 191
Lahden Hyväntekeväisyysyhdistys 120
Lahden insinöörikomennuskunta 165
Lahden kau pungin kansakoulunopettaji en asuntotoimikunta 49

Lahden kaupunginmuseo 27, 51,
58, 118
Lahden Keskinäinen Puhelinyhdistys 29
Lahden Kunnallisvirkailijat ry 94
Lahden Kuvaamataiteilijain Kerho 176
Lahden Lasitehdas 61, 112
Lahden Li ikeapulaisyhdistys 121
Lahden luterilainen evankeliumiyhdistys 27
Lahden mieskuoro 25
Lahden NNKY 22
Lahden Osuuskauppa 4 2, 120,
145, 147
Lahden Paita- ja Esiliinatehdas 117
Lahden Polttimo Oy 77, 79
Lahden Puqehdusseura 185
Lahden Puukalusto Oy 81
Lahden Puuseppätehdas 124
Lahden Rauta- ja Metalliteollisuustehdas Oy 44
Lahden Rautateollisuus Oy 44,
45, 163
Lahden Rintamamiesveteraanit ry 9 3
Lahden Ruumisarkkutehdas 63
Lahden Saha Oy 83, 120
Lahden Sahan VPK 61
Lahden Seudun Meijeriosuuskunta 73
Lahden sosialidemokraattinen
työväenyhdistys 68
Lahden sotilaskotiyhdistys 165
Lahden Suoje luskunta 3 3
Lahden Säästöpankki 39
Lahden Talo Oy 42
Lahden teatteri 34
Lahden Teollisuusseura 17, 18
Lahden Tunnustuksellinen
Luterilainen Seurakunta 49
Lahden Työväentalo Oy 95
Lahden Urheilutalo-Säätiö 60

Lahden Uusi Apteekki 3 1
Lahden Vanhainkotiyhdistys 53
Lahden Ves isamoilijat 79
Lahden Vientikermatehtaat (myöh.
L. Vientikerma Oy) 34, 155
Lahti (lehti) 34
Lahti Energia 81
Lahti Oy 61
Lahtis Bränneri Aktiebolag 77
Lahtis Persienne & Markisfabrik 63
Lahtis Ångsåg - Lahden Höyrysaha 61
Launeen seurakunta 157
Lehmann & Co 35
Lehti , K.Y 47
M atiasjuoma Oy 44, 77
Merivaara Oy 127
Metsähallitus 93
Missio-kauppa 20
Mukkulan tiiliruukki 165
Museovirasto 35, 40, 152, 161,
165, 183
Niemen oluttehdas 76
Niemen Saha Oy 75, 79
Nobel Standard Oy 4 1, 162
Nupponen, huonekaluliike (Mikko
& Pojat Oy) 157
O itin tiiliruukki 165
Orimattilan Kutomo 12, 13
Osakeyhtiö Pallas 190
Oskari Rajanen Oy 38
P elastakaa Lapset ry 103
Pietarin Sotilaspiirin 5. Sotilasrakennuskommissiooni 16S
Pikku- ja Kiertokoulujen opettajain
ja opettajatarten Liitto 189
Postipankki 13
Postivirkamiesliitto 49
Putkiteos Oy 127
Puutalo Oy 61, 83, 87
Päijät-Hämeen konservatorio 12
Päijät-Hämeen koulutuskonserni 59

R akennusliike B & K 156
Rakennustoimisto V1lho Rekola 22
Raute Oy 44, 45
Ravintola Keula 69
Ravintola Tirra 35
Ravintola Torvi 35
Saarion Virvoke Oy 25
Schauman Wood Oy 76
Seurahuone 17, 18, 3 1
Shell Oy 41
Sinuhe Ky 16
SOK 163
Sope Oy 163
Sapenkorpi Oy 163
Sosiaaliha llitus 72
Splintfabrik Hjalmar Lohtander 44
Starckjohann Oy 13, 14, 21
Suomen kommunistisen puolueen

Lahden piiriJärjestö 97
Suomen Kuvalehti 186
Suomen Pankki 23
Tampereen Osake-Pankki 23
Tampereen rykmentti 165
Teatteriravintola 34
Tehdastalo-yhtymä 87
Tielaitos 107
Toritalo Oy 23
Tornator Oy 167
Työväenyhdistysten Keskusliitto 68
U PM Kymmene 76
Upo Oy 124, 125, 134
Uusi Paita- ja Esili inatehdas 25
V akiopuu Oy 163
Valio 73
Valtion Koskivoimatoimisto 145
Valtionrautatiet 40, 108, 124, 161
Vesijärven uusi höyrysaha 180
Viipurin Musiikkiopiston
Omakotisäätiö 12
Y mpäristöministeriö 35, 40, 152,
161' 165, 183
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