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LAPPEENRANNAN RAATIHUONEEN KORTTELIN ASEMAKAAVAMUUTOS,
EHDOTUSVAIHE, LAUSUNTO
Lappeenrannan kaupunki on pyytänyt Etelä-Karjalan museon
lausuntoa ehdotusvaiheeseen edenneestä Raatihuoneen korttelin
asemakaavamuutoksesta. Asemakaavamuutos käsittää noin kaksi
kolmasosaa Raatihuoneen korttelista, jota rajaavat lännessä
Kauppakatu, pohjoisessa Raastuvankatu, idässä Kirkkokatu ja
etelässä Koulukatu. Korttelin itäreuna Kirkkokadun varrella ei kuulu
kaavamuutosalueeseen.
Kaavamuutoksessa mahdollistetaan vanhan seurakuntakeskuksen
korvaaminen uudisrakennuksella. Museo on edellisen kerran
lausunut asiasta luonnosvaiheessa 24.7.2020. Kaavamuutoksen
sisältöä ja museon yleistä kantaa muutoksiin on käsitelty laajemmin
edellisessä lausunnossa.
Museo on tutustunut kaupunkisuunnittelun luonnosvaiheen jälkeen
esittämiin vastineisiin. Lisäksi kaavaratkaisusta on keskusteltu
museon ja kaupunkisuunnittelun kesken luonnosvaiheen kuulemisen
jälkeen. Museon näkökulmasta keskeinen huolenaihe on edelleen
kaavamuutoksen vaikutukset viereiseen RKY-alueeseen ja sen
herkkään mittakaavaan. Uusi kaava mahdollistaa rakennuskannan
korvaamisen tavalla, joka muuttaa ympäristöä vielä rajummin kuin
1970-luvulla toteutettu uudisrakentaminen.
Suunnitellun uudisrakennuksen käyttöiän osalta kaupunkisuunnittelu
on todennut vastineessaan: ”Uuden rakennuksen elinkaaren tulee
luonnollisesti olla mahdollisimman pitkä ja sen tulee rakenteellisesti
kestää tuleville sukupolville. Tavoite toteutuu, kun uuden
rakennuksen pääkäyttötarkoitus on asuminen.” Museo ehdottaa, että
käyttötarkoituksen lisäksi uudisrakentamisen pitkäikäisyyteen
kiinnitettäisiin
erityistä
huomiota
korttelin
myöhemmissä
suunnitteluvaiheissa. MRL 12 § mukaisesti rakentamisen ohjauksen
tavoitteena on edistää rakentamista, joka perustuu kestäviin,
sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin, kulttuuriarvoja edistäviin
ratkaisuihin. Kaupungin paraatipaikalle rakennettaessa nämä arvot
ovat erityisen korostuneita, etenkin kun ollaan korvaamassa
rakennusta, joka kaavaselosteenkin (s. 34) mukaan ”edustaa
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korkealaatuista aikansa arkkitehtuuria, ja on edelleen lähes
alkuperäinen sekä ulko- että sisäarkkitehtuuriltaan”. Kaupungin
luonne muodostuu sen eri-ikäisten rakennusten kokonaisuudesta, ja
purettua
historiallista
kerrostumaa
ei
saa
takaisin.
Seurakuntakeskuksen edustaman 1970-luvun arkkitehtuurin arvostus
todennäköisesti nousee tulevina vuosikymmeninä. Mikäli rakennus
asemakaavamuutoksen seurauksena puretaan, tulisi korvaavan
rakennuksen olla kaikilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman
korkeatasoinen.
Rakennusten
julkisivuja
koskevia
kaavamääräyksiä
on
kaavaehdotuksessa täsmennetty seuraavasti: ”Julkisivujen tulee olla
vaalean sävyisiä ja toteutettu ilman näkyviä elementtisaumoja.
Rakennuksen Koulukadun ja raatihuoneen suuntaan avautuvat
julkisivut tulee jäsentää vertikaalisesti kolmeen osaan värisävyjen
vaihdoksilla.” Museo katsoo edelleen, että raatihuoneen puolella
julkisivuvärityksen tulisi tukeutua RKY-alueella käytettyihin sävyihin,
mutta Koulukadun puolella värien ja materiaalien käyttö voisi olla
vapaampaa. Arkkitehtuurikilpailun voittajatyössä julkisivuja oli esitetty
jäsenneltävän myös rappauksen vaihtelevan raekoon avulla, ei
pelkästään värityksen avulla. Tällaisia elävöittäviä yksityiskohtia olisi
hyvä hyödyntää jatkosuunnittelussa.
Lopuksi museo toteaa, että käytännön syistä suunnitellun uuden
kaupunkitilan
luonne
on
kaavaehdotuksessa
muuttunut
arkkitehtuurikilpailun voittajatyöhön verrattuna, mm. asuntojen
määrää pohjakerroksessa on lisätty ja liiketiloja vähennetty.
Yksityisen tilan osuudesta pohjakerroksessa on tullut merkittävämpi
kuin
alkuperäisessä
ideassa.
Kaupungin
keskustan
kulttuuriympäristön kehitystä ja vetovoimaa ajatellen museon katsoo,
että tällaisten ratkaisujen sosiaalinen kestävyys kannattaa
jatkosuunnittelussa
punnita
huolellisesti
ja
harkita
vielä
pohjakerroksen tilojen pitämistä vähintään puolijulkisina, tarpeen
mukaan käyttötarkoitukseltaan muunneltavina.
Museolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

ETELÄ-KARJALAN MUSEO

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet sähköisesti intendentti Leena Räty ja
amanuenssi Noora Gherghel.

