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VIITE: KAAVASELOSTUS 2.3.10
UUDENKYLÄN MUINAISMUISTOT  historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännöset
Kaavaluonnoksesssa muinaismuistoja koskeva asiakohta on kuitattu epäolennaisella tiedolla
kohteesta, mikä ei edes sijaitse kaava‐alueella. Sen sijaan kaavaluonnoksesta puuttuu –
ilmeisesti asiantuntemattomuutta tai ehtimättömyyttä tms. – kokonaan kaksi ylivoimaisesti
merkittävintä historiallisen ajan muinaismuistoa sekä lukuisia muita kohteita.
Ilmeisesti kaavan laatijoiden tiedossa ei ole ollut muinaismuistolain periaate, että rauhoitus
on automaattisesti voimassa, samoin kielto puuttua kohteeseen ilman ao. lupaa. Ilmeisesti on
katsottu, että vain erikseen rauhoitetut ja luetteloidut muinaismuistokohteet ovat relevantteja
kaavaluonnokseen merkittäviksi. Näin ei ole, ja tämä väärä käsitys tässä oikaistaan.
Samaa automaattisen suojelun oikeusperiaatetta sovelletaan muussakin lainsäädännössä.
Esimerkiksi metsälaissa määritellyt erityisen tärkeät elinympäristöt on automaattisesti
suojeltu, vaikka niitä ei olisikaan kartoituksissa luetteloitu, ja niiden vahingoittamisesta on
säädetty rangaistus.
Kaavoitusalueella esiintyvät ainakin seuraavat historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset:
1. Valtakunnallisesti merkittävä Suomen pisin Pietarinradan kiviaita Uusikylä–Mankala
(radan kahden puolen yhteensä noin 20 km).
2. Pietarinradan rakennusaikainen Luuradan kalmisto Uudenkylän Arolassa.
3. Kiviholvikaivo Uudenkylän Arolassa Kuurinportin entisen vahtituvan luona.
4. Vankitie Uudenkylän itäosassa välillä Kuurinportti – Arola – Kivinenportti – Punainenportti.
5. Uudenkylän Asemanpuisto, matkustajalaiturimuuri ja asemapäälliköntalon ratakiskoaita,
missä Pietarinradan alkuperäiset kiskot vuodelta 1869.
6. Vuoden 1918 tapahtumien historiamerkit Piiankallion kallioleikkauksen (km 148+500)
pohjoispuoliskossa Uudenkylän ensimmäisen vesitornin alueella Pietarinradan korkeimmassa
kohdassa, korkeuskiintopiste 120,785 m mpy, sekä Uudenkylän taistelussa kaatuneiden
saksalaisten sotilaiden hautamuistomerkki Uudenkylän asemalla.
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Kaikki edellä mainitut ovat muinaismuistolain automaattisesti suojaamia kohteita, joita
selostetaan seuraavassa. Täydentäviä tietoja ja kuvia on runsaasti asiantuntijayritys
Tieokkaan hallussa.
Kaikki tekstit ja valokuvat Tieokas Markku Sakari Meriluoto, ellei erikseen mainita.
Ystävällisin tervehdyksin
Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

®

– itsenäinen, riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys ja rekisteröity tavaramerkki.
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Pietarinradan kiviaita Uusikylä–Mankala
Pietarinradan kiviaita rakennettiin radanrakennustyön yhteydessä 1868‐1870. Tarkastin ja
dokumentoin kiviaidan kunnon välillä Uusikylä – Kuurinportti ennallistamista varten 1998‐
08‐23 (tarkastuskertomus kuvineen erikseen).
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LÄHDE: TOPPAROIKKA 2003
Markku Sakari Meriluoto
Suomen pisin kiviaita kuntoon!
Ensimmäisellä Salpausselällä, Pietarinradan osalla Uusikylä – Mankala, sijaitsee Suomen pisin
kiviaita, noin 9 km molemmin puolin rataa. Kiviaita on yhtä vanha kuin Pietarinratakin, 143
vuotta (2013). Sen rakensivat naiset ja lapset nälkävuosien hätäaputyönä harjumetsän
suojaksi torjumaan veturinkipinöiden sytyttämiä kuloja. Arvokas kiviaita on lailla suojeltu
historiallisen ajan muinaismuistokohde, joka tarvitsee säilyäkseen pikaista kunnostusta.
Kiviaidan rakenne on paikoin säilynyt hyvin, paikoin vaurioitunut ja paikoin hävinnyt
erilaisten maankäyttötoimien seurauksena. Kunnostukseen kuuluisi toimenpiteiden
suunnittelu, aita‐alueen metsänhoitotyöt, sortuneiden osien korjaaminen ja hävinneiden
osien ennallistaminen. Vankka kiviaita voidaan vielä kohtuullisin ponnistuksin kunnostaa
alkuperäiseen tilaansa merkittäväksi perinnenähtävyydeksi ja ainutlaatuiseksi käytännöllisen
metsänsuojelun muistomerkiksi.
Kiviaita rajaa Liikenneviraston omistaman rautatiealueen yksityismaista, joiden omistajia
rataosalla lienee useita kymmeniä. Kiviaita sijaitsee pääosin Nastolan kunnan (Metsäkeskus
Häme‐Uusimaa) ja osin Iitin kunnan (Metsäkeskus Kaakkois‐Suomi) alueella. Kiviaidan
vieressä kulkee alkumatkasta Uudenkylän kyläyhdistyksen perustama luontopolku.
Muuallakin kohteen tavoittaa helposti lukuisia polkuja ja tieyhteyksiä pitkin. Luonnollisesti
rakenne näkyy hyvin junaan.
Suunnilleen rataosan puolivälissä kiviaita rajaa useita merkittäviä luonnon‐ ja
kulttuurinähtävyyksiä: radanrakentajien laajan kalmistoalueen, jonka omistaa Metsäkeskus
Häme‐Uusimaa Nastolan kunnan ja seurakunnan asettamine muistomerkkeineen, entisten
Kuurin ja Kivisen vahtitupien sijaintipaikat arvokkaine ketokasvustoineen ja
kiviholvikaivoineen, Salpausselän reunamuodostuman eräät komeimmat näköalat pohjoiseen
ja etelään Uudenkylän päässä muutaman askelen päässä kiviaidasta sekä lähellä Mankalaa
Yoldiameren massiivisen rantakivikon reunamuodostuman korkealla laella.
Kiviaidan rakenteen kunnostuksen lisäksi laajahkon kalmistoalueen nuori metsä tarvitsee
metsänhoitotoimia puistometsänhoidon tavoittein ja pienet kedot ennallistavia
luonnonhoitotoimia. Luontomatkailua varten on jo ideoitu Uudestakylästä Mankalaan
”Luuradan vaellus”. Luurata viittaa Pietarinradan ja kiviaidan syntyhistoriasta kertovaan
lahtelaisen kirjailija Seppo Jääskeläisen samannimiseen näytelmään Sitä voitaisiin esittää
autenttisilla tapahtumapaikoilla Uudenkylän aseman ja kiviaidan välittömässä
lähiympäristössä, esimerkiksi Uudenkylän seurojentalolla, jota parhaillaan kunnostetaan
kylän monitoimitaloksi.
Kiviaidan ja sen ympäristön kunnostuksen lähtökohta voisi olla Metsäkeskus Häme‐Uusimaan
käynnistämä ja hallinnoima luonnonhoitohanke. Sen suunnittelu ja toteutus vaatisi
monitahoista yhteistyötä ja asiantuntemusta esimerkiksi Museoviraston,
ratahallintokeskuksen sekä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Toimintamalli
palvelisi valtakunnallisena pilottina vastaavien tienvarsi‐ ja pellonreunakiviaitojen
perinnemaisemien kunnostuksessa.
Itse kunnostustyö on luonteeltaan verraten yksinkertaista, joskin työmäärä on suuri. Toteutus
soveltuu erinomaisesti työllisyystyökohteeksi, jonka rahoituslähteinä voisivat olla esimerkiksi
valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset maaseudun kehittämis‐ ja työllisyysvarat.
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Hankkeeseen voidaan soveltaa osallistavaa suunnittelua ja työssä käyttää paikallista
työvoimaa ja maaseutuyrittäjien työpanoksia. Kunnostuksen yhteydessä olisi mielenkiintoista
tutkia esimerkiksi kiviaidan kulttuurihistoriaa sekä kivipintojen epifyytti‐ ym. lajistoa sekä
ketojen kasvillisuutta ja radanvarren tulokaslajistoa.
Hankesuunnitteluun kannattaisi sisällyttää opastettu ja omatoiminen luonto‐ ja
kulttuurimatkailu, jolloin se niveltyisi Uudessakylässä 2001‐2004 toimivaan, ETPÄHÄ‐
rahoitteiseen Sammalsillan perinnemaiseman hoitohankkeeseen. Sen yhteydessä
luontomatkailumahdollisuuksia on jo ideoitu varsin pitkälle mm. arkeologiselta pohjalta,
mihin kontekstiin kiviaita kuuluu. Nastolassa on selvä tarve luoda lisää kiinnostavia
matkailuhoukuttumia, joten myös kunnan voi ennakoida osallistuvan kunnostushankkeeseen
ja sen tulosten hyödyntämiseen.
Kiviaidan eräiden osien säilymistä uhkaavat Uudenkylän – Mankalan rataosan suunnitellut
oikaisut rataosan Lahti ‐ Luumäki tason noston yhteydessä sekä valtatien 12 suunniteltu uusi
linjaus rautatien pohjoispuolelle välillä Kotterontie – Sitikkalan ylikulkusilta Uudenkylän
itäpuolelta Mankalan itäpuolelle. Näissä kohteissa tarvitaan yhteistyötä rata‐ ja tiehallinnon
kanssa.
Viranomaisyhteyksiä
Alla radan varressa olevaa kiviaitaa koskeva osuus Hämeen ympäristökeskukselle vuonna 2004 menneestä lausunnosta.
Muinaisjäännösten hoidosta Nastolan alueella vastaa Museoviraston muinaisjäännösten hoitoyksikön tutkija Olli Soininen, p. 050 428
5556.
Marianna Niukkanen
-----------------Intendentti
Museoviraston rakennushistorian osasto
PL 169, 00511 Helsinki
p. 09-40509471, gsm 0400 356257
marianna.niukkanen@nba.fi
002/304/2004 Valtatien 12 parantaminen tieosuudella Uusikylä-Jokue,
Nastola, Iitti.
Toimija: Hämeen ympäristökeskus
Tiedoksi: maakuntamuseo
Laatinut: 24.02.2004 Timo Kantonen
Ratkaisija: Mikko Härö
RHOn osuus:
Arkeologian osastolle on toimitettu seuraava teksti liitettäväksi rakennushistorian osaston osuutena lausuntoon:
Muinaismuistolain säädökset koskevat myös rautatien varressa sijaitsevaa kiviaitaa ja radanrakentajien hautausmaata. Molemmat ovat
historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä ja siten lain rauhoittamia. Nastolan Haarankylässä sijaitseva hautausmaa ja
Uudestakylästä Mankalaan ulottuva kiviaita ovat peräisin Helsingin - Pietarin radan työmaalta vuosilta 1868 - 1870. Lähes alkuperäisessä
kymmenen kilometrin pituudessaan säilynyt kiviaita yhdistyy nälkävuosien uhrien muistoon hautausmaan tavoin. Eri linjausvaihtoehtojen
vaikutukset kiviaitaan ja entiseen hautausmaahan eivät vielä arviointiohjelman perusteella ole vertailtavissa. Laadittavassa
arviointiselostuksessa tulee esittää tarkoin kohdennettuina mahdolliset tarpeet kajota kiviaitaan tai sen lähiympäristöön.

FT RIITTA NISKANEN, LUENTO PIETARINRADASTA MYTÄJÄISTEN VARIKON VESITORNILLA LAHDESSA
2008‐08‐28:
Pietarinradan kiviaidan kunnostusasioissa yhteystaho on Lahden kaupunginmuseo‐maakuntamuseo / Päivi
Siikaniemi.
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Nastolan kipinäaitaa saa purkaa
12.08.2008
Museovirasto sallii aukon rautatien vanhaan kipinäaitaan Nastolan Uudessakylässä.
Aukko hyväksytään, koska se ei museoviraston mielestä vähennä merkittävästi Lahti-Luumäki rataosuutta
leimaavien kipinäaitojen kokonaisuutta.
Kipinäaitaan Ratahallintokeskus tarvitsee aukon rataosuuden vierelle rakennettavaa huoltotietä varten.
Kipinäaitoja tehtiin 1800-luvulla erottamaan rata muusta ympäristöstä, ja ne ovat suojeltuja muinaisjäänteitä.
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Luuradan kalmisto Uudenkylän Arolassa
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Kiviholvikaivo Uudenkylän Arolassa Kuurinportin luona
Kuurinportin entisen tasoylikäytävän (entinen Kouvolantie, valtatie 12, nykyinen Ylämaantie)
puominvartijan vahtituvan kiviholvikaivo sijaitsee rautatiealueella, suunnilleen ratakilometrin
154 ajojohdinpylvään 154‐1 kohdalla, korkean ratapenkereen pohjoistyvellä, ratapenkereen ja
kiviaidan välissä, kauniissa mäntymetsikössä suuren hieskoivun kohdalla.
Kaivo on peitetty ratapölkyillä ja täytetty kiviaidasta puretulla kiviaineksella, mutta metrin
verran kiviholvausta näkyy. Betonia käytettiin Suomessa ensi kerran Saimaan kanavan
rakennustyössä. Kaivo on ilmeisesti peräisin Pietarinradan rakennusajalta 1868‐70. Kaivoa
voidaan tyhjentää maa‐aineksesta johonkin mittaan ja kiviaita korjata, jolloin metsikköön
muodostuisi kiintoisa nähtävyys. Kuurin entisen puominvartijan vahtituvan tontilla on
maakellarin jäännöskuoppa ja sen penkassa ilmeisesti rakennusajalta peräisin oleva komea,
kolmihaarainen hieskoivu. Tonttia reunustavan kiviaidan sisäpuolta kiertävät puiset aitatolpat
piikkilankoineen ilmeisesti puominvartijan kotieläinten pitimiksi, suojaten myös viljelypalstaa,
mikä kuului rautatieläisen luontoisetuihin.
Lähde: tutkimusretken 2005‐04‐20 raportti Markku Sakari Meriluoto.
Uudenkylän Asemanpuisto, matkustajalaiturimuuri ja asemapäälliköntalon
ratakiskoaita
Asemanpuisto ja matkustajalaiturimuuri
Uudenkylän aseman (nykyisen tavara‐aseman) alkuperäinen puisto näyttävine
matkustajalaiturimuureineen ja niihin liittyvine historiatietoineen muodostavat keskellä
asemataajamaa tärkeän kulttuurisen kokonaisuuden, lajissaan ainutlaatuisen Nastolassa. Alue
on samalla mielenkiintoinen historiallinen verrokki Pietarinradan liikenteen alkamisen ajalta
vuodelta 1870 nykyisen Uudenkylän henkilöaseman vuodelta 2010 rakenteisiin
liikennepaikka‐alueen länsiosassa.
Aseman matkustajalaiturin länsipäätä on nostettu laiturielementtien avulla, itäpää on
ennallaan, mutta entinen mukulakiveys ilmeisesti kuorittiin pois 1960‐luvun alun
perusparannuksessa. Mahdollisesti kiveystä on säilynyt korotetun laiturin alla ja ainakin
hieman reunakiveyksen puolella. Laiturin keskiosasta laskeutuvat jykevät kiviportaat alas
Asemanpuiston itäpään kautta Uudenkyläntielle. Portaiden itäpuolen reunakiveys säilynyt
ehjänä, mutta itse on kiviportaat poistettu ja länsipuolen reunakiveys vaurioitunut.
Matkustajalaiturin itäpäässä on maitolaiturin paikka Haikarin liiketalon kohdalla. Jäljellä on
nousuluiska suoraan Uudenkyläntieltä ja tien vastainen korkea, puustottunut pengerrys
reunakivineen. Maitolaituri oli rakennettu vahvoista lankuista ratakiskoista tehdyn rungon
päälle. Puinen nousuluiska oli aseman puolella matkustajaliturin tasolla, toinen pääty oli
avoin. 1,3 metrin eli vaunun lattian korkuinen maitolaituri oli pikkupoikien suosittu
pyörähurjastelupaikka.
Maitoa kuormattiin asemalta Viipuriin ja Pietariin asti, siksi laituri sijaitsi vain itään menevien
junien puolella. Maitotonkkaliikennettä hevoskärryistä junaan hoiti Eeva Kaunismäki, ”Tonka‐
Eeva”, joka asui pienessä, nykyisinkin alkuperäisenä jäljellä olevassa, tummanvihreäksi
maalatussa talossa Asemantien risteyksessä, lähes aseman vieressä (kuva ks.
Rakennuskulttuuri).
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Ratakiskoaita
Uudenkylän asemapäälliköntalon (Rakennuskulttuuri s. 6) vierestä tavara‐asemaa vastapäätä
löysin tontin mittaisen ratakiskoaidan. Se on ehdottoman varmasti rakennettu Pietarinradan
alkuperäisistä kiskoista yhtenäisenä, jopa niin, että koko tontin pituudelta ratakiskopylväiden
lisäksi myös sidekiskot ovat paikoillaan kuvan (F.S.J. 1862‐1912 I s. 222, 226) mukaisesti:

Mittasin kiskoprofiilin ja sain millimetrin kymmenesosien tarkkuudella samat lukemat kuin
yo. piirroksessa, myös pituus 6,4 m. Kiskopaino 30 kg/m (K30) oli pitkään yleisin Suomen
rautateillä, kunnes myös Pietarinradalle vaihdettiin raskaampi kiskotus K43, myöhemmin
K54 ja nykyinen K60, molemmat jälkimmäiset jatkuvaksihitsattuja.
Valokuvasta ilmenee ratakiskoaidan sijainti nykyiseen tavara‐asemaan ja Uudenkyläntiehen
(entinen valtatie 12) nähden. Ratakiskoaita on arvokas historiallisen ajan muinaisjäännös ja
kulttuurimuistomerkki, vaikka nykyisellään vaikeasti havaittavissa. – Asemapäälliköntalon
omistaa opettaja Tero Kallio, joka antoi tekijälle luvan tutkia ratakiskoaidan.
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Hevospuomi
Pietarinradan alkuperäisen Uudenkylän III luokan aseman varustuksiin kuului myös
hevospuomi. Se sijaitsee yhä (ratakiskopylväät) asemapäälliköntalon länsipuolella
asemamiestentalon ja ns. Kaunismäen talon (Rakennuskulttuuri s. 5) välissä
asemarakennusta vastapäätä Uudenkyläntien eteläpuolella. Paikalla on viime sotien aikana
sijainnut myös lottakanttiini. Näiden kaikkien historiasta minulla on erillisselvityksiä
valokuvineen.

Uudenkylän aseman maitolaituri Haikarin liikatalon kohdalla.
Kuva kokoelma Arno Jarla.
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Uudenkylän taistelussa 1918 kaatuneiden saksalaisten sotilaiden muistopatsas Uudenkylän
asemalla (Rakennuskulttuuri s. 10).
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Vankipolku
Kuurinportti – Arola – Kivinenportti – Punainenportti – Mankala – Siperianmäki

Vankipolku Haarankylässä osuudella Kivinenportti–Mankala.
Vanha Kirkkotie kulkee Nastolasta Salpausselän pohjoisella tyvellä Uudenkylän kautta
Mustakalliontienä ja Kurkelantienä ja päättyy kärrypolkuna Hiiriöispellon lounaisnurkkaan
Arolan pohjoispuolella. Entisaikaan Säyhteeltä on kuljettu Uudenkylän asemalle tätä kautta.
Selkolantieltä johtaa kärrypolku Eerolan metsäsaarekkeen läpi Hiiriöispellolle ilmeisesti osana
entistä tieyhteyttä, minkä etuna oli varjoinen sijainti korkean Salpausselän juurella ja keväällä
pitkään jatkunut rekikeli. Vanhassa 1960‐luvun peruskartassa näkyy polku, mikä nousee
Hiiriöispellontieltä vinosti Salpausselän jyrkkää pohjoisrinnettä ylös Ylämaantielle kkp.
116,700 kohdalle.
Vankipolku on tehty lapiotyönä noin metrin levyiseksi uraksi, mikä alarinteellä vielä erottuu
maassa, vaikka ympäriltä metsä on hakattu ja ylärinteellä muokattu metsänuudistamisen
yhteydessä. Kuusikossa kulkeneesta sammalpeitteisestä polusta on kuvia ennen hakkuita.
Vankipolku jatkuu vanhassa peruskartassa nimellä merkittynä Kivisenportin ja Punaisenportin
välillä Salpausselän pohjoissyrjällä, edelleen Mankalaan. Maanviljelijä Oiva Sainio, Hiisiö,
syntynyt 1920‐luvulla, kertoi MH Pentti Taipaleelle kuulleensa edellisen sukupolven
perimätietona Vankitien nimen alkuperästä: Keisarivallan aikana rangaistusvankeja kuljetettiin
Suomesta Siperiaan syrjäisiä polkuja pitkin asutusta kiertäen, ei siis esim. Viipurintietä pitkin
(arveli PT). Vankien reitti oli siis Kirkkotie ‐ Hiiriöispellontie ‐ Vankipolku (Arola) ‐ Vankitie
jne. Sitikkalaan Siperianmäelle, mikä todennäköisesti oli vankikulkueen vakituinen
levähdyspaikka. Siperianmäellä rautatieläisyhdyskunnassa entisen ylikäytävän pielessä asui
kova kommunisti, jonka mukaan mäki on nimetty.
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Vankipolku Salapusselän pohjoisrinteellä Arolan alueella. Valokuvat 1998‐09‐13.
Lähde: tutkimusretken 2005‐04‐20 raportti valokuvineen (myös 1998‐08‐23 ja 1998‐09‐13)
Markku Sakari Meriluoto.
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Piiankallio ja vuoden 1918 tapahtumien historiamerkit
Vuoden 1918 tapahtumien historiamerkit Piiankallion kallioleikkauksen (km 148+500)
pohjoispuoliskossa Uudenkylän ensimmäisen vesitornin alueella Pietarinradan korkeimmassa
kohdassa, korkeuskiintopiste 120,785 m mpy. Alueen historiasta tekijällä on runsaasti
erillisselvityksiä valokuvineen.

Piiankalliolla entisen vesitornin pumppumestarin
asunnon kellarin syvennys (yllä) ja vähintään 200‐
vuotias jättipetäjä, missä näkyy vuoden 1918 taistelujen
jälkiä (oik.). Valokuvat 2013‐08‐24. Uudenkylän
ensimmäinen vesitorni Piiankalliolla tuhoutui
Uudenkylän taistelussa 1918 (alla). Kokoelma Arno Jarla.
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Kartta: Päijät‐Hämeen kiinteät muinaisjäännökset. 2008. Päijät‐Hämeen liitto.
Edellä selostetuista ei ole mainintoja Uudessakylässä.
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Historiallisen ajan kylätontit
Tikkala Esko, Taipale Päivi & Sorvali Eetu. 2012. Päijät‐Hämeen maakuntakaava.
Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi. Lahden kaupunginmuseo ja Päijät‐Hämeen
liitto.

Huomautuksia
Uusikylä: Heinolantien ryhmäkylä‐raittikylä, varhaisin maininta 1422 (Uudenkylän
hallintopitäjä) Nastolan historia I s. 128 (Rakennuskultturi s. 23‐25).
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TIETOAINEISTOT
http://www.tieokas.fi/Rakennuskulttuuri.pdf

