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TIIVISTELMÄ 
 
 
Lahdessa on viime vuosina käyty julkista keskustelua kylpylähotellihankkeista 
Teivaanmäelle ja Mukkulan matkailualueelle. Molemmat kohteet ovat Vesijärven 
rannalla, maisemallisesti arvokkailla paikoilla. Etenkin Salpausselän jyrkkään 
rinteeseen luonnosteltu Teivaan kylpylähotelli on herättänyt joillain tahoilla 
kritiikkiä, ja tällä hetkellä kaavoitus on jäissä Kouvolan hallinto-oikeuteen 
tehtyjen valitusten vuoksi. Mukkulan matkailualueen kehittämistä puolestaan on 
jarruttanut kaupungin ja matkailuyrittäjän tekemä vuokrasopimus, joka päättyy 
vasta vuonna 2024. Sopivasta korvaussummasta sopimuksen purkamiseksi 
käydään neuvotteluja. 
 
Näistä kahdesta päätin ottaa suunnittelukohteekseni Mukkulan matkailualueen. 
Olen lapsena asunut kilometrin päässä alueesta, joten tuttu paikka tuntui 
helposti lähestyttävältä. Kylpylähotellin ei mielestäni ole oltava kaupungin 
keskustan välittömässä läheisyydessä, ja luonnonkaunis ympäristö tarjoaisi 
hyvät puitteet lepo- ja virkistystoiminnoille. Myös Mukkulan hiljentynyt kartano 
saisi uutta elämää ympärilleen, ja sen käyttö varmasti elpyisi. Kun 
tulevaisuudessa Lahteen todennäköisesti rakennetaan matkakeskus, ei 
kauempaa tulevillekaan liene ongelma päästä julkisilla kulkuneuvoilla perille 
Mukkulaan. 
 
Rakennussuunnitelman lähtökohtana on ollut Lahden kaupungin 
tiedotustilaisuudessa 3.11.2010 julkaistu selvitysmateriaali (nähtävillä 
http://lahti.fi/www/images.nsf/files/D123F95DEA0154ADC22577D0003072DF/$fi
le/Mukkula_esitys_03112010.pdf ) , mutta suunnitelma tilaohjelmineen on tehty 
täysin itsenäisesti. Kylpylähotelli on suunniteltu puurakenteiseksi, jotta se sopisi 
luontevasti ympäristöönsä ja samalla vahvistaisi Lahden vaalimaa mainetta 
puuarkkitehtuurikaupunkina. 
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ABSTRACT 
 
 
In Lahti there has been discussion about two spa hotel projects recently: in 
Teivaanmäki and at Mukkula camping area. Both of them are situated by the lake 
Vesijärvi in a beautiful landscape. Some sketches about Teivaanmäki spa hotel 
have aroused criticism because the place is environmentally delicate and thus the 
city planning concerning this project has been paused at the moment. In turn 
Mukkula spa hotel is waiting for the year 2024 when the lease between the city 
of Lahti and a camping entrepreneur will expire. Alternatively a compromise 
might be achieved about Lahti paying compensation to the entrepreneur. 
 
Between these two cases I chose Mukkula camping area. During my childhood I 
used to live nearby the location so being a familiar area it seemed easier to 
approach. I think it's not necessary for a spa hotel to situate in close vicinity to a 
city center and the scenery would make a great place for resting and relaxing. 
Also there would be a good opportunity to reactivate the Mukkula Manor which 
has been without any activity for a couple of years. In the future there will 
probably be a new travel center in Lahti so it won't be a problem to arrive to 
Mukkula even from a longer distance. 
 
This construction plan is partly based on the material published in a briefing by 
the city of Lahti on 3rd of November 2010. The material can be found at 
http://lahti.fi/www/images.nsf/files/D123F95DEA0154ADC22577D0003072DF/$fi
le/Mukkula_esitys_03112010.pdf . Nevertheless the plan has been made 
independently. The spa hotel has a wooden construction so that it would fit in the 
natural scenery and also strengthen Lahti´s image as a city of wooden 
architecture. 
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Lähipiirille kiitos myötäelämisestä, tuesta ja patistelusta. 
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1. MUKKULAN MATKAILUALUE 
 

 

Mukkulan kartano 2012 

 
 
1.1 NYKYTILANNE 
 
Mukkulan kartano, joka on olennainen osa matkailualuetta, toimi viime vuosiin 
asti tilausravintolana ja -hotellina, mutta edellisen yrittäjän konkurssin jälkeen 
toiminta on ollut katkolla kesästä 2009. Alueelle on viime vuosina alettu kaavailla 
tehokkaampaa matkailukäyttöä ja mahdollisesti asuinrakentamista, jolla alueen 
kunnostusta voitaisiin osin rahoittaa. Selvitystyötä on tehty Lahden kaupungin, 
Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKESin, Vanajanlinna Oy:n ja konsulttina 
toimineen GSP Group Oy:n kesken. 
 
Lahden kaupungin kanta tiedotustilaisuudessa Mukkulan kartanolla 3.11.2010 oli, 
etteivät Teivaanmäen ja Mukkulan mahdolliset kylpylähotellihankkeet sulje 
toisiaan pois, vaan kaupunki tarjoaa edellytykset, joiden perusteella tulevat 
sijoittajat ja yrittäjät tekevät omat ratkaisunsa. 
 
Julkisuudessa on esitelty luonnoksia 10 000 neliön hotellista huviloineen, 
näköalatorneineen ja kelluvine sviitteineen. Kartanossa tehdään parhaillaan 
kunnostustöitä kaupungin toimesta, jotta edellytykset yritystoiminnan 
harjoittamiselle paranisivat. 
 
Kartanon ympäristössä voi nykyisin harrastaa muun muassa tennistä, 
rantalentopalloa, veneilyä, surffausta, uintia, avantouintia, mäenlaskua ja 
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laituritansseja. Alueella on myös koirapuisto entisen minigolf-radan paikalla. 
 
Suurin tapahtuma viime vuosina on ollut Summer Up -festivaali, joka on 
kerännyt yhteen vuosi vuodelta kasvavan joukon urbaanin musiikin ystäviä. Myös 
Runomaraton vetää edelleen väkeä tammien katveeseen. On hyvä, että näin eri 
kohderyhmille suunnatut tapahtumat voivat toimia samassa paikassa. 
 

 

Kuva 1. Summer Up 2011. 
 
 
1.2 RITAMÄEN LUONNONSUOJELUALUE 
 
Matkailualue rajautuu Vesijärven ja Niemenkadun lisäksi Ritamäen 
luonnonsuojelualueeseen, joka on valtakunnallisesti arvokas lehtoalue. Metsä on 
niin tiheä, että sen siimeksestä ei näe suunnittelualueelle juuri lainkaan. 
 
Metsäinen mäki rauhoitettiin vuonna 1962, minkä jälkeen se on saanut kasvaa 
rauhassa umpeen, eikä se enää ole kartanomaista ympäristöä näköala- ja 
oleskelupaikkoineen. Aiemmin Ritamäeltä – entiseltä nimeltään Kellarinmäki – 
avautui näkymä kartanolle ja sen yli Vesijärvelle (Wilkman 2006, 53-55). 
Luonnonsuojelulliset arvot ovat tässä tapauksessa ohittaneet historialliset arvot, 
kun kartanomaisemaan oleellisesti liittyneen, historiallisen viheralueen on 
annettu villiintyä. Mäen korkeimmalle kohdalle kiivettyään olisi edelleenkin 
hienoa nähdä kauas järvelle. 
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Näkymä luonnonsuojelumetsän reunasta kohti suunnittelualuetta. Olemassa olevat 
vuokramökit sijaitsevat rinteen juurella, josta metsä alkaa. 
 
 
1.3 LEIRINTÄALUE 
 
Kartanon vieressä sijaitsee leirintäalue, jolla on ollut pitkäaikaisia 
asuntovaunuvieraita. Osa vaunuista seisoi samalla paikalla kesät talvet. Kaavan 
vastaisesti karavaanarit olivat rakennelleet vaunujensa ympärille kiinteitä 
varastoja, aitoja, terasseja ja laitureita, sekä vallanneet rantaviivaa omaan 
käyttöönsä, mikä kiukutti lähialueen asukkaita. Leirintäalue oli muuttunut 
osittain kesämökkialueeksi, jolta hienon järvenrantatontin sai vuokralle halvalla, 
läheltä kaupungin keskustaa.   
 
Kiinteät rakennelmat määrättiin viranomaisten tarkastuksen jälkeen purettaviksi 
vuonna 2010. Rakennustarkastajan mukaan jotkut vaunuista olivat käytännössä 
rakennuksia, ja nekin määrättiin poistettaviksi. Osa leiriytyjistä vei viranomaisten 
vaatimukset rakennelmien 
purkamisesta Kouvolan hallinto-
oikeuteen. Kun sieltä ei hellinnyt 
valitusoikeutta, he veivät asian 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
keväällä 2011. Lopulta he kuitenkin 
väsyivät taistelemaan asian puolesta, 
ja kesällä 2012 rakennelmat 
purettiin. 
 
Kuva 2. Asuntovaunu kaavan vastaisine 
rakennelmineen Mukkulan leirintäalueella. 
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Asia on lehtiuutisoinnin mukaan hiertänyt leiriytyjien ja maanomistajan välejä - 
etenkin, kun kävi ilmi, että leirintäalue saisi väistyä kokonaan mahdollisen 
hotellihankkeen toteutuessa. Ongelmana on, että leirintäalueen vuokrasopimus 
jatkuu vuoteen 2024, eikä vuokralainen ole ollut halukas purkamaan sopimusta. 
Sopivasta korvaussummasta käydään keskusteluja. 
 
 
1.4 ALUEEN HISTORIAA 
 
Mukkulan ja Jalkarannan kylien asutuksen arvellaan olevan vanhempaa kuin 
Lahden kylän. Vesijärven tuntumassa oli kolme taloa, joista nämä kylät ovat 
keskiajalla kasvaneet. Kehitystä on tulkittu vanhan veromitan eli koukkujen 
määrän perusteella. Mukkulan ja Jalkarannan kalavesioikeudet olivat 
huomattavasti suuremmat kuin Lahden, joten niiden arvellaan olevan 
vanhempia, ja sen myötä myös asutusta lienee ollut näissä kahdessa kylässä 
kauemmin kuin Lahden kylässä. Myös maastonmuodot tukevat tätä käsitystä: 
alue, jolle Lahden kylä alkoi kehittyä, oli vielä kauan ajanlaskumme alun jälkeen 
vesijättömaata, joten asutus on tuolloin todennäköisemmin sijoittunut ensin 
harjujen rinteille (Järvinen 1965). 
 
Mukkulan kartanon päärakennus on todennäköisesti 1700-luvun lopulta, minkä 
jälkeen rakennukseen on tehty muutoksia ainakin vuosina 1898 ja 1937.  
Keskiosaa on korotettu 1800-luvun alussa. Sivurakennus ja osa 
talousrakennuksista ovat 1800-luvulta (Lahden kaupunkisuunnitteluvirasto 1983, 
8). Mukkulan kartanon osti vuonna 1795 kapteeni Arndt Johan von Hausen, 
mistä alkoi kartanon kukoistuskausi. 
 

 

Kuva 3. Vanha piirros kartanosta 1800-luvun alusta. Rakennuksen keskiosaa ei ole vielä 
korotettu. Vasemmalla puolella näkyvä piharakennus on sittemmin purettu, ja 
oikeanpuoleinen on ilmeisesti osin purettu ja laajennettu. 
 
Kartano siirtyi kaupungin omistukseen vuonna 1960 von Hausen –suvulta, minkä 
jälkeen rakennuksissa toimi hotelli- ja ravintolakoulu vuoteen 1981 saakka. 
Tämän jälkeen päärakennuksen toinen kerros ja piharakennukset kunnostettiin 
Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen käyttöön. Päärakennuksen 
alakerta jäi tuolloin ravintolakäyttöön (Lahden kaupunkisuunnitteluvirasto 1983, 
8). 
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Kartanon pihalla, nykyisessä uimareitten ja oleskelijoitten 
”auringonottorinteessä”, sijaitsi puutarha kasvihuoneineen. 
 
Vuonna 1975 Lahden kaupungin purkamat kartanon tallit olivat aiemmin tärkeä 
paikallisen kuvataiteen kohtaamispaikka. Tallien 300 neliön tiloissa järjestettiin 
kesäisin, vuosina 1968-1972, Mukkulan talli ja puisto -näyttely. Tallit 
kunnostettiin talkoovoimin näyttelykuntoon, ja näyttelyt toivatkin näkyvyyttä 
Mukkulalaisille ja Lahtelaisille taiteilijoille (Enlund 2003, 62-63). Tapahtuma 
täydensi Mukkulan kulttuuritarjontaa, jonka oleellisia osia olivat myös 
kansainvälinen kirjailijakokous ja Runomaraton. On sääli, että kulttuuritarjonta 
on kuihtunut; jäljellä on enää Runomaraton kirjailijakokouksen muutettua 
Messilään. 
 
Kartanon tiilitehtaan perusti William von Hausen vuonna 1896 nykyisen 
Haapalankadun varrelle, ja lähes kaikki rakentaminen tehtiinkin oman tehtaan 
tuotteilla. Tehdas tuotti muuri-, seinä- ja kattotiiliä sekä salaojaputkia, kunnes 
1950-luvulla elementtiteollisuus syrjäytti tiilen rakennusaineena, ja tehtaan 
toiminta lopetettiin (Anttila 1980, 371). Tehdas paloi saman vuosikymmenen 
lopulla, ja huhujen mukaan kyseessä oli tahallinen teko (Enlund 2003, 62). 
 

 
Kuva 4. Mukkulan kartanon tiilitehdas. 
 
Vuodesta 1963 alkaen alueella järjestettiin joka toinen vuosi Lahden 
kansainvälinen kirjailijakokous, mutta Mukkulan kesähotellin toiminnan loputtua, 
ja majoitusongelmien alettua, tapahtuma siirrettiin paikallisten harmiksi Hollolan 
Messilään vuonna 2009. 
 
Kartanomiljöö on arvioitu aluekokonaisuudeksi, joka on paikallisesti arvokas, 
ympäristöön voimakkaasti vaikuttava kohde (Lahden kaupunkisuunnitteluvirasto 
1983). 
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2. MATKAILUALUE OSANA LAHDEN KAUPUNKIRAKENNETTA 
 

 
 
Kuva 5. Matkailualueen sijainti Lahden kartalla. 
 
 
2.1 MUKKULAN KAUPUNGINOSA 
 
Mukkulan kaupunginosa on rakentunut pääosin 1960- ja 70-luvuilla. Sen selkeän 
keskuksen ympärillä on enimmäkseen korkeita kerrostaloja harvakseltaan, 
viheralueitten keskellä, minkä tähden Mukkulaa on kutsuttu 
puutarhakaupunginosaksi. Keskustassa on peruskoulu, ostoskeskus ja hieman 
sivummalla kirkko. Lukio on lakkautettu, ja ostoskeskus näivettyy hiljalleen 
palvelujen siirtyessä Holman markettialueelle. Mukkulaan ei ole panostettu 
vuosikymmeniin, joten alueen houkuttelevuus on kärsinyt. 
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2.2 LIIKENNEYHTEYDET 

 
Mukkulan ranta sijaitsee viisi kilometriä 
pohjoiseen Lahden keskustasta. 
 
Kuva 6: Google Maps, Auotilijan reitti keskustasta 
(A) suunnittelualueelle (B). 
 
Pyörällä ja jalkaisin alkumatkan voi taittaa 
miellyttäviä Ankkurin järvenrantateitä 
puikkelehtien, mutta maisemareitti tyssää 
Niemen teollisuusalueen kohdalla. Hiljattain 
käytöstä poistettujen UPM:n 
tehdasrakennusten tilalle kaavaillaan 
asuinkerrostaloaluetta, joka mahdollistaa 
myös yleisen rantaväylän toteutuksen. Näin 
ranta saataneen tältä osin paremmin kaikkien 
käyttöön ja tunnelmaltaan viihtyisämmäksi. 
 
Teollisuusalueen jälkeen jalankulkijan erottaa 
Vesijärvestä vielä rähjäinen satama-alue, 
joka ei myöskään ole kovin miellyttävä 
ympäristö ohikulkijalle. Tämän jälkeen 
saavutaan kauniiseen Mukkulan rantaan. Olisi 
hienoa, jos keskustasta pääsisi viherkäytävää 
pitkin aina Ritamäen luonnonsuojelualueelle 
asti. 
 
Talvisin matkan voi kulkea myös jäätä pitkin kävellen tai hiihtäen. Kaupunki 
tekee jääladut sääolosuhteiden salliessa Mukkulan rantaan kolmesta 
ilmansuunnasta – etelästä Teivaan satamasta, pohjoisesta Karjusaaresta ja 
lännestä Rautakankareelta. 
 
Linja-autolla matka torilta taittuu vartissa, ja pysäkki on kartanon liittymän 
kohdalla. Seuraavaksi lähin linja-autoreitti jatkaa Mukkulankatua eteenpäin, ja 
jättää saapujan puolen kilometrin päähän kartanoalueesta. 
 
Omalla autolla tulija löytää helpoiten perille Niemenkatua pitkin. Halutessaan 
rantaan voi ajaa keskustasta myös Mukkulankatua pitkin, joskin 
Ritaniemenkadulle kääntymisen jälkeen Mukkulan koulun kohdalla on alhainen 
ajonopeus, ajohidasteita ja liikennevalot. 
 
Mukkulan rantaan voi saapua myös vesitse. Vesireitti jatkuu Vesijärveltä 
Päijänteelle ja sitä pitkin Jyväskylän kautta Keiteleelle ja Pielavedelle asti. 
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Kuva 7: Lahden liikunta- ja virkistyspaikat, ote 
 
 
 
 
2.3 NÄKYMÄT 
 
Mukkulan rannasta avautuu hyvät näkymät laajalti ympäri kaupunkia: 
maisemasta erottuvat Lahden tunnusomaiset rakennelmat - hyppyrimäet, 
radiomastot ja Oululaisen leipomo. Koilliseen katsottaessa näkymät rajoittuvat 
metsärinteeseen. Ritaniemen kärjestä näkyy Enonsaareen, Karjusaaren 
kaupunginosaan ja Hollolaan. 
 
Kesäisin kartanon nurmirinne erottuu lahden toiselle puolelle tasaisen vihreänä 
alueena. 
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Näkymä lounaaseen, nykyiseltä leirintäalueelta kohti Lahden keskustaa. 
 

 

 
Näkymä luoteeseen. Oikealla Karjusaari, vasemmalla takana Enonsaari. 
 

Kuvaa ei voi näyttää nyt.
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Näkymä koilliseen, leirintäalueelta Ritamäen luonnonsuojelualueelle. 
 
Kuva 8: Maiseman arvokkaat piirteet, ote 
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3. KYLPYLÄ OSANA MAISEMAA 
 

Maailmalla kylpylöitä ja hotelleja on rakennettu mitä erilaisimpiin ympäristöihin - 
niin vuoristoon kuin tehdasalueellekin. Ennakkoluulottomat esimerkit osoittavat, 
että ympäristö voi inspiroida hyvin erityyppisiin ratkaisuihin, toimintojen ollessa 
samoja. 
 
3.1 ESIMERKKIKOHTEITA 
 
 
Mario Botta: Tschuggen Bergoase kylpylä (Arosa, Sveitsi, 2006) 

 

Kuva 9. 
 
Pinta-ala: 5300 m²  
Tilavuus: 27000 m³  
Materiaalit: vaalea graniitti, kanadanvaahtera, lasi 
 
Tschuggen Bergoasen kylpylä on rakennettu suuren hotellin kylkeen, jylhään 
vuoristomaisemaan. Kylpylän toiminnallinen massa on pääosin rinteen sisällä 
piilossa, ja näkyviin jäävät valokuilut, ”keinotekoiset puut”. Suunnitelman 
lähtökohta oli kunnioittaa luontoa ja ympäröivää kylää, sekä samalla herättää 
kävijöiden mielenkiinto.   
 
Kuva 10 . Leikkaus 
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Kuva 11. Asemapiirros 
 
Pimeällä valokuilut viestivät ympäristölleen rinteen sisällä olevasta elämästä, ja 
luovat taianomaista tunnelmaa ulkotilaan. Osa valokuiluista toimii myös 
ikkunoina, joista aukeaa epätyypillisiä näkymiä vuoristomaisemaan. Valokuilut 
ovat suunnittelijan mukaan puiden ja hotellirakennuksen välimuoto. 
 

Sisätilat on terassoitu 
neljään tasoon siten, että 
rinnettä on tarvinnut 
kaivaa mahdollisimman 
vähän. Yläkerran 
allastasolta pääsee ulos 
terassille, saunalle ja 
altaalle. Hotellin ja 
kylpylän välillä on 
sisäreitti lasikäytävää 
pitkin. 
 
 
 
 
 

Kuva 12. Allastila 
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Kuva 13. 
 
Büro Wehberg: Summer Spa (Autostadt Wolfsburg, Saksa, 2005) 

 
Pinta-ala: 800 m² 

 

Kuva 14. Pohjapiirros 
 
 
 
Hotelli Ritz-
Carltonin 
kuntosalin 
yhteydessä 
olevasta, satama-
altaassa 
ponttoneilla 
kelluvasta 
kylpylästä avautuu 
rumankaunis 
näkymä 
Volkswagenin 
tehdasalueelle 
parkkipaikkoineen 
ja 
voimalaitoksineen.  
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Kylpyläterassille pääsee maista pientä siltaa pitkin. 7,6m x 2,0m x 3,8 metrin 
kokoisista moduuleista koostuvan rakennuksen sisällä on hoitola- ja 
pukeutumistiloja sekä tekniset tilat. Suihkut ovat terassilla kylmä- ja 
kuumavesialtaitten yhteydessä. Puhdasvetinen, lämmitetty ulkoilma-allas on 
kooltaan 40x9 metriä. 
 
 

 
4. KYLPYLÄHOTELLISUUNNITELMA 
 
 
4.1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 
 
4.1.1 Lähialueen muut uintipaikat 
 
Lahdessa on kolme uimahallia: Lahden, Kivimaan, ja Saksalan uimahalli. 
Halleissa on usein perin tiivis tunnelma, ja uiminen tapahtuukin monesti jonossa. 
Uutta uimahallia tai Kivimaan hallin laajennusta onkin mietitty jo vuosikaudet. 
Kesäisin uimarit voivat suunnata hyppyrimäkimontussa sijaitsevaan 
maauimalaan, jossa on Lahden ainoa 50 metrin rata. Suunnitelman kylpylä on 
tarkoitettu ennemmin virkistys- kuin urheilukäyttöön; 50 metrin sisärata sopisi 
paremmin uimahalliin. 
 
Nykyään lähin kylpylä on Aulangon Rantasipi Hämeenlinnassa: sinne on matkaa 
80 kilometriä. 
 
4.1.2 Asiakaskunta 
 
Lahdessa ei ole liikaa matkailuvaihtoehtoja lapsiperheille. Launeella on ilmainen 
perhepuisto, jonne kannattaisi tulla kauempaakin. Perhepuisto on kuitenkin 
melko tuntematon Lahden ulkopuolella, enkä ole nähnyt sitä koskaan 
mainostettavan. 
 
Mukkulan matkailualuetta kannattaa kehittää suuntaan, joka tarjoaa 
monipuolista tekemistä myös lapsille. Jo olemassa olevat liikuntamahdollisuudet 
olisivat hyvä pohja kylpylähotellille, jonne voisivat tulla niin nautiskelijat kuin 
kuntoilijatkin. 
 
Suunnitelmani pyrkii tarjoamaan monipuoliset majoitustilat niin perheellisille kuin 
yksin majoittuville. Hotellin alakerrassa on rivitalomaisia huoneistoja omalla 
pihalla, sisäänkäynnillä, saunalla ja keittiöllä. Kahdessa ylemmässä kerroksessa 
on perinteisempiä hotellihuoneita sisäyhteydellä kylpyläpuolelle ja 
ravintolatiloihin. Kaikista huoneista on järvinäköala. Suurimmalla osalla huoneita 
on oma näköalaparveke, ja osalla on oma pihaterassi. 
 
Liikuntaesteisille on tarjolla alakerrassa kaksi erityisvarusteltua huoneistoa, joista 
oman sisäänkäynnin lisäksi on myös sisäyhteys kylpyläpuolelle. Myös 
hotellihuoneista osa on varusteltu liikuntaesteisiä silmällä pitäen. Kylpyläpuolella 
liikuntaesteisille on varattu omat pukutilat ja tilavat pesunurkkaukset sekä 
allasnostin monitoimialtaaseen. 
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Hotellin palveluita voisivat käyttää myös satunnaiset ohikulkijat: esimerkiksi 
hiihtäjät voisivat talvisaikaan pistäytyä kuumalle kaakaolle sivakoituaan 
Enonsaaren ympäri. 
 
4.1.3 Luontoarvot 
 
Viereinen luonnonsuojelumetsä ei saisi olemassaolollaan näivettää 
matkailualueen toimintaa, mutta kaupallisten arvojenkaan ei tule tuhota 
arvokkaan lehdon tunnelmaa. Suunnittelutyössäni olen miettinyt, kuinka sovittaa 
kylpylähotelli historiallisesti ja luontoarvoiltaan tärkeälle paikalle kumpaakaan 
näkökohtaa turmelematta. 
 
4.1.4 Topografia ja ilmansuunnat 
 
Alueen maastonmuodot tarjoavat sekä suojaa että laajoja näkymiä, myös toiselta 
puolelta Vesijärveä katsottuna. Varsinainen suunnittelualue nykyisenä 
leirintäalueena on perin tasainen, mutta viereinen luonnonsuojelumäki ja 
leirintäalueeseen kuuluva, metsäinen kukkula peittävät tehokkaasti näkymiä. 
 
Suunnitelmassa esitetty rantaviivan muokkaus pieneksi lahdeksi varmistaisi sen, 
että kylpylähotelli asiakkaineen ei varaisi nykyistä rantalinjaa itselleen, vaan 
niemen ympäri pääsisi ulkoilemaan ilman, että tuntisi kulkevansa toisen 
pihamaalla. Samaan ajatukseen perustuu hotellin koillispuolen pengerrys. 
 
 
4.2 TILAOHJELMA 
 
Kylpylärakennus: 
 
1. KRS 
 
aula       169,5 
lipunmyynti      5 
vastaanotto      17 
kioski       6,5 
varasto      9 
aulan yleisöwc:t (n+m+le)   13 
henkilökunnan taukotila    10 
   
allastilat (vesipinta-alaa)    488 

allastilat (tasanteet)    524 
pesutilat n+m     62+60  
pesutilan wc:t n     12,5 
pesutilan wc:t m     12 
saunat n      12,5+12,5 
saunat m      14,5+10,5 
höyrysaunat n+m     6+6 
valvomo      10 
ensiaputila      8 
allasvarasto      9,5 
siivoustilat      9+6 



21 

 

pukutilat n+m     94,5+96 
pukutilojen le-wc:t n+m    11 
 
2. KRS 
 
ravintola (80 asiakaspaikkaa)   155 
baari (38 paikkaa)     81 
keittiö       80 
yleisöwc:t (n+m+le)    13 
toimistotilat      10+9 
 
3. KRS 
 
kokous/juhla/näyttelytila (jaettavissa)  266 
kabinetti      19,5 
yleisöwc:t (n+m+le)    13 
 
iv-konehuone     106 
iv-konehuone     84 
 
KELLARIKRS. 
 
henkilökunnan sosiaalitilat n+m   37+37 
huolto- ja varastotilat    90 
jätehuone      41 
vedenkäsittelytila     201,5 
kemikaalitilat     40 
 
sähköpääkeskus     15 
lämmönjakohuone     20 
muuntamo      17 
 
huonealat yhteensä:    3029 
liikennetilat (tuulikaapit, käytävät, 
porrashuoneet, hissit, huoltoreitit):  564,5 
 
Hotellirakennus: 
 
Hotellissa on 10 huoneistoa ja 45 huonetta, yhteensä 132 henkilölle 
 
1.KRS 
 
3 hengen huoneisto     45 
4 hengen huoneisto liikuntaesteisille 2kpl 62,5+ 58,5 
4 hengen huoneisto 7 kpl    á 52 – 61,5 
huoneistot yhteensä 10 kpl:   551,5 
 
aula       47 
välinevuokraus     17 
 
pesula      24 
siivouskeskus     24 
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siivousvälinevarasto    16,5 
henkilökunnan wc     3,5 
varasto / väestönsuoja    94,5 
sähköpääkeskus     12,5 
lämmönjakohuone     16 
muuntamo      13,5 
 
2.KRS 
 
1 hengen huone  4 kpl    á 17,5 
2 hengen huone le 2 kpl    22,5+37,5 
2 hengen huone  10 kpl    á 24– 45,5 
3 hengen huone  3 kpl    á 34,5 – 47,5 
4 hengen huone  3 kpl    á 51 – 54,5 
huoneet yhteensä 22kpl:    698,5 
 
aula       73 
pelihuone      35,5 
siivouskomero     3,5 
 
3.KRS 
 
1 hengen huone  4 kpl    á 17,5 
2 hengen huone  17 kpl    á 24– 39,5 
3 hengen huone  2 kpl    34,5 + 37 
huoneet yhteensä 23kpl:    579 
 
aula       73 
siivouskomero     3,5 
 
4.KRS / iv-kh      87,5 

 
huonealat yhteensä:    2373,5 
 
liikennetilat (tuulikaapit, käytävät, 
porrashuoneet, hissit, huoltoreitit):  474,5 
 
Bruttoalalaskelma 
  

hotelli  kylpylä Yht. 
 
kellari  -  717  717 
1.krs  1063  1979  3042 
2.krs  1191  666  1857 
3.krs  944  570  1514 
4.krs  121  106  227 
Yht.  3319  4038  7357 

 
 
 
 
 
 



23 

 

5. LÄHDELUETTELO 
 
5.1 PAINETUT LÄHTEET: 
 
Anttila, Olavi ym. (1980): Lahden historia 
 
Enlund, Urho ja Viitanen, Kalle (2003): Mukkula ennen ja nyt, Mukkula-seuran 35-
vuotisjuhlajulkaisu 
 
Järvinen, Olli (1965): Lahti ennen meitä 
 
Lahden kaupunki. Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kaupunginmuseo (1983): Lahden 
kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita 
 
Niskanen, Riitta. Lahden kaupunginmuseo (2000): Selvitys Lahden kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaista kohteista 
 
Paasikivi, Irmeli (1995): Lahti, Arkkitehtuurikohteita 
 
Perälä, Tuula ym. (2010): Lahden maisemarakenne ja viheralueet. Lahden tekninen ja 
ympäristötoimiala / Maankäyttö 
 
Hellsten, Anneli ym. (2006): Tusina täynnä rakennusperintövuosia, Lahden ERP-
toimintaryhmän juhlakirja 
 
5.2 VERKKOLÄHTEET: 
 
Lahden kaupunki (3.11.2010): Mukkulan kartanoalueesta suunnitteilla vanajanlinnamainen 
vetonaula. Kartanoalueen suunnitelmia esittelevä aineisto. Saatavilla www-muodossa: 
http://lahti.fi/www/images.nsf/files/D123F95DEA0154ADC22577D0003072DF/$file/Mukkula_esitys
_03112010.pdf (luettu 19.4.2012) 
 
YLE Lahti (10.6.2009): Mukkulan kartanon alennustila harmittaa Lahdessa. Saatavilla: 
http://yle.fi/alueet/lahti/2009/06/mukkulan_kartanon_alennustila_harmittaa_lahdessa_794659.ht
ml (luettu 19.4.2012) 
 
YLE Lahti (3.8.2009): Lahti yrittää löytää jatkajan Mukkulan kartanon toiminnalle.  
http://yle.fi/alueet/lahti/2009/08/lahti_yrittaa_loytaa_jatkajan_mukkulan_kartanon_toiminnalle_9
03762.html (luettu 19.4.2012) 
 
YLE Lahti (6.4.2010): Mukkulan kartano pysyy kiinni. 
http://yle.fi/alueet/lahti/2010/04/mukkulan_kartano_pysyy_kiinni_1571748.html 
(luettu 19.4.2012) 
 
YLE Lahti / Heikki Ahonen (26.5.2010): Leirintäalueella riita laitureista ja vaunupaikoista.  
http://yle.fi/alueet/lahti/2010/05/leirintaalueella_riita_laitureista_ja_vaunupaikoista_1714018.html 
(luettu 19.4.2012) 
 
YLE Lahti / Hanna Poikolainen (3.11.2010): Mukkulan kartanomiljöö täysin uusiksi.  
http://yle.fi/alueet/lahti/2010/11/mukkulan_kartanomiljoo_taysin_uusiksi_2107692.html 
(luettu 19.4.2012) 
 
YLE Häme (4.11.2010): Vanajanlinna tähyilee Mukkulan suuntaan.  
http://yle.fi/alueet/hame/2010/11/vanajanlinna_tahyilee_mukkulan_suuntaan_2114235.html 
(luettu 19.4.2012) 
 
YLE Lahti (4.3.2011): Mukkulan visiot miellyttävät päättäjiä. 
http://yle.fi/alueet/lahti/2011/03/mukkulan_visiot_miellyttavat_paattajia_2407898.html   
(luettu 19.4.2012) 
YLE Lahti (3.5.2011): Kiista Mukkulan leirintäalueen rakennelmista jatkuu.  



24 

 

http://yle.fi/alueet/lahti/2011/05/kiista_mukkulan_leirintaalueen_rakennelmista_jatkuu_2557480.
html (luettu 19.4.2012) 
 
YLE Lahti (4.5.2011): Mukkulan kartano pitää ovet kiinni.  
http://yle.fi/alueet/lahti/2011/05/mukkulan_kartano_pitaa_ovet_kiinni_2560343.html (luettu 
19.4.2012) 
 
YLE Lahti (21.11.2011): Leirintäalue ei suostu lähtemään Mukkulan jättihankkeen alta. 
http://yle.fi/alueet/lahti/2011/11/leirintaalue_ei_suostu_lahtemaan_mukkulan_jattihankkeen_alta_
3036283.html (luettu 19.4.2012) 
 
http://www.architonic.com/aisht/wellness-centre-tschuggen-bergoase-mario-botta-
architetto/5100643 (luettu 18.5.2012) 

 

Büro Wehberg: http://www.buero-wehberg.de (luettu 18.5.2012) 

 

5.3 KUVALÄHTEET: 
 
Kuva 1: Summer up. Fiiliksiä vuodelta 2011. Kuva 57/60. Saatavilla www-muodossa: 
http://www.summerup.fi/galleria/2011/ (luettu 19.4.2012) 
 
Kuva 2: YLE Lahti / Heikki Ahonen (26.5.2010): Leirintäalueella riita laitureista ja 
vaunupaikoista. Saatavilla www-muodossa: 
http://yle.fi/alueet/lahti/2010/05/leirintaalueella_riita_laitureista_ja_vaunupaikoista_171
4018.html (luettu 19.4.2012) 
 
Kuva 3: Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto / Lahti-seuran kokoelma. Kopioitu 
kirjasta Lahden kaupunki. Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kaupunginmuseo (1983): Lahden 
kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, s.8 

 
Kuva 4: Tupala, Unto ja Hammar, Pertti (1997). Niin oli ennen, entäs nyt - kuvia 
Lahdesta, s.117 

 
Kuva 5: Lahden karttapalvelu (2012). http://kartta.lahti.fi/ (luettu 4.10.2012) 
 

Kuva 6: Google Maps (2012). http://maps.google.fi/ 
 

Kuvat 7 ja 8: Perälä, Tuula ym. 2010, Lahden maisemarakenne ja viheralueet. Lahden 
tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö, s.64 ja 80 

 

Kuvat 9: Urs Homberger / ArchitectureWeek. http://www.architectureweek.com/cgi-
bin/awimage?dir=2007/0207&article=design_1-1.html&image=13366_image_2.jpg 
(luettu 18.5.2012) 
 

Kuvat 10 ja 11: Architonic. http://www.architonic.com/aisht/wellness-centre-
tschuggen-bergoase-mario-botta-architetto/5100643 (luettu 18.5.2012) 
 
Kuva 12: Enrico Cano / Architonic. http://www.architonic.com/aisht/wellness-centre-
tschuggen-bergoase-mario-botta-architetto/5100643 (luettu 18.5.2012) 
 
Kuva 13: http://www.trendir.com/ultra-modern/floating-spa-by-architect-max.html 
(luettu 18.5.2012) 
 
Kuva 14: Büro Wehberg. http://www.buero-wehberg.de  
 

Muut kuvat tekijän. 
 

 



25 
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