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LAUSUNTO MUKKULAN MATKAILUALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOSLUONNOKSESTA
Lahden kaupunginmuseo esittää kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallion 3.6.2015 päiväämästä Mukkulan matkailualueen asemakaavamuutosluonnoksesta pyydettynä lausuntonaan seuraavan:
Mukkulan kartanon historia alkaa 1400-luvulta. Kartanoympäristön nykyinen asu alkoi muotoutua 1700-luvun lopussa kapteeni Arndt Johan von Hausenin hankittua tilan
haltuunsa. Hän rakennutti uuden päärakennuksen ja istutti puiston, jotka vieläkin, tosin muuttuneina, ovat olemassa. Niin kutsuttu Insinöörskän talo rakennettiin 1840luvulla ja Tiilimestarin talo 1800-luvun lopulla, tosin osa rakennuksesta saattaa olla
vanhempikin. Näiden rakennusten ohella kartanovaiheen rakennuksista ovat jäljellä
vielä 1910-luvun porttirakennukset sekä 1930-luvun sauna.
Kartanovaihe päättyi 1959, jolloin Lahden kaupunki osti tilan. Rakennukset ja puisto
muuttuivat julkisiksi. 1960- ja 1970-luvulla kartanon nyt puretussa tallissa ja puistossa
järjestettiin Suomen ensimmäisiin kuuluvia kesätaidenäyttelyitä, ja vuosina 1963–
2009 Mukkula toimi Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen tyyssijana. Uutta
merkittävää kulttuurihistoriaa on siis syntynyt kartanovaiheen jälkeenkin, mutta pääosin kartanon rakennukset ja puisto ovat kokeneet kovia uuden omistajan hallinnassa.
Nykyisen Lahden kaupungin alueella on kolme kartanoa, joista Mukkula on vanhin.
Sen rakennuskantaa on säilynyt jonkin verran, ennen kaikkea vanha pihapiiri on rakennusten ansiosta hyvin hahmotettavissa. Oleellinen osa kartanotilaksi käsitettävästä
kokonaisuudesta on kuitenkin hävinnyt. Sen sijaan puisto on kohtalaisen hyvin säilynyt. Se on niin ikään vanhin lajissaan nykyisen Lahden alueella ja ylipäänsä vanhin
Lahden puistoista. Kartanopuistoa on kunnostettu vuosina 2013–2015 osittain kartanovaiheen 1900-luvun alun asuun palauttaen.
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Mukkulan kartanoalue sisältyy Päijät-Hämeen maakuntakaavan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden luetteloon. Se on myös Lahden yleiskaavan arvokohde.
Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2002 kartanon rakennukset on suojeltu:
päärakennus, Insinöörskän talo ja porttirakennukset sr-1-merkinnällä, Tiilimestarin talo ja sauna sr-2-merkinnöin. Puisto on suojeltu merkinnällä VP/s-1.
Nämä samat merkinnät ja määräykset on ehdotettu puistolle ja rakennuksille asemakaavamuutosehdotuksessa. Museo esittää VP/s-1:n määräysosaa täsmennettäväksi historiallisen puiston luonteeseen ja entistämiseen viittaavin määräyksin, jotka sitovat
puiston tulevat muutos- ja hoitotyöt Mukkulan puistosta vuonna 2001 laadittuun inventointiin ja soveltaen myös vuonna 2013 laadittuun käyttöohjeeseen ja yleissuunnitelmaan.
Museo esittää lisäksi, että puiston tärkeän keskiakselin edustalla oleva vesiliikennealue WL varustetaan suojelumerkinnällä, joka vaalii puistonäkymää, puistokäytävän
pääteaiheita ja rantaa. Museo esittää WL:n alueelle ennallistusmääräyksiä W-1määräyksen tapaan.
rmr-alueen vieressä sijaitsevien paikoitusalueiden siirtäminen pois keskeiseltä puistoalueelta tai ainakin niiden pienentäminen tukisi historiallisen puiston arvopiirteitä.
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