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UUDENKYLÄN PUISTOT 
 
Uuteenkylään ei tarvitse perustaa puistoja, ne ovat valmiina luonnostaan Nastolan kunnan ja muiden 
yhteisöjen mailla. Puistot on selvitetty kansalaisvoimin. Ne voidaan merkitä Uudenkylän osayleiskaavaan 
sekä saattaa näin kylän kaunistukseksi ja kyläläisten nautittaviksi. Uudenkylän puistot kertovat monta 
tarinaa, kuten selvityksestä ilmenee. 
 
Taimitarhanpuisto 
 
Tila TAIMITARHA Rno 532-409-1-131, pinta-ala 2,5 ha 
Omistaja Metsäkeskus Häme-Uusimaa 
 
Taimitarhan perustaminen 
 
Taimitarhanpuisto olisi entinen Itä-Hämeen metsänhoitolautakunnan taimitarhan alue. Taimitarha 
perustettiin 1930-luvun alkuvuosina Uudenkylän vanhaan keskustaan Salpausselän pohjoiselle juurelle 
Heinolantien ja Mustakalliontien kulmaukseen. Palstan myi Uudenkartanon tilan omistaja, agronomi 
Edvin Gahmberg. Taimitarhan alueeseen liittyy monta henkilöä ja tarinaa Uudenkylän historiasta. 
 
Heinolantien jyrkän Myllymäen alla Mustakalliontien alkupään varrella sijaitsi alun perin laidunniitty, 
mikä näkyy valokuvassa vuodelta 1895. Edvin Gahmberg rakensi laidunalueelle Uudenkartanon sahan 
1918. Saha toimi ilmeisesti viime sotiin asti. Sahan rinnalle perustettiin taimitarha. Kummatkin näkyvät 
valokuvassa vuodelta 1937. Suppealle alueelle syntyi kylän silloisissa oloissa melkoinen metsäklusteri. 
 
Miksi entinen laidun valittiin taimitarhan paikaksi? Alue on selvärajainen lohko. Maa on tasainen, 
luontaisesti kivetön ja viettää sopivasti. Maapohja on viljava, tuore, pohjavesivaikutteinen, alkuaan 
luultavasti osaksi tihkupintainen, kuten Salpausselän tyvi monin paikoin. Korkean harjun varjostus suosi 
havupuun taimien kasvatusta. Kastelu oli helppo järjestää kaivo- tai lähdevedellä. Mustakalliontien 
alapuolella on runsasvetinen lähde nyt kunnan vedenottamona, mutta missä sijaitsi kaivo tien yläpuolella? 
 
Taimitarhan suojaksi istutettiin kuusiaidan taimet ja rakennettiin moninkertainen piikkilanka-aitaus. 
Kuusiaita sijoitettiin ulkoreunalle eli teiden puolelle ja piikkilanka-aita sen viereen siksi kunnes kuusiaita 
kasvoi mittaansa. Piikkilanka-aidan tolpantyvet hiillettiin ajan tavan mukaan lahonsuojaksi. Tolpat 
maalattiin punaisiksi ja niiden viistoksi sahattu pää valkoiseksi. Näyttävään aitaan tehtiin neljä porttia, 
yksi Myllymäkeen ja kolme Mustakalliontielle palstan alkuun, keskivaiheille ja takaosaan. 
 
Taimitarhan toimintaa 
 
Myllymäen alarinteeseen pienelle töyräälle rakennettiin punamultainen, valkopielinen mökki taimitarhan 
työntekijöiden taukopaikaksi. Paikkakuntalaiset kutsuivat sitä Mokka-Mökiksi. Myöhemmin Mokka-
Mökkiin asettui asumaan taimitarhanhoitaja Alma Niemi, lempinimeltään ”Kuusiaidan Alma”. Kuusiaita 
oli jo kasvanut täyteen mittaansa. Alma Niemi oli Nastolan kunnalliselämässä myöhemmin vaikuttaneen 
työnjohtaja Mauri Niemen äiti. Mauri Niemi, puuseppä itsekin, rakensi ensimmäisen omakotitalonsa 
vähän edemmäs Heinolantien varrelle puuseppämestari Onni Joukahaisen talon viereen lähelle Säyhteen 
tienhaaraa. Mauri Niemen vanhin poika on elokuvaohjaaja Raimo O Niemi. Merkittäviä taiteilijoita siis 
on toiminut taimitarhan piirissä. 
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Viime sotien jälkeen Uudenkylän taimitarhan tuotantoa tarkasti Itä-Hämeen metsähoitolautakunnan 
metsänhoitaja (hämäläisittäin ”forstmestari”) Lehto. Hän oli joviaali mahakas mies, joka tuli hyvin 
toimeen kyläläisten kanssa. ”Lehto-pappa” poikkesi usein tilanomistaja Lyydia Hamaran puheille Sipilän 
(Vanhankartanon) pirttiin. Veljekset Arno ja Heikki Jarla olivat häntä tarkasti kuulolla, ja mieluisa vieras 
mukavine juttuineen piirtyi poikien mieleen. 
 
Lotat, pioneerit ja kuninkaat 
 
Uudenkylän Seurojentalon takana Myllymäen päällä lotat tähystelivät talvisodan viholliskoneita 
Salpausselän korkeuksista ilmavalvontatornista. Samalta ”kahden kuninkaan harjulta” olivat Järvi-Suomen 
maisemia ihailleet Sipilässä majoittuneet Ruotsi-Suomen kuninkaat Aadolf Fredrik 1752 ja Kustaa III 
1775. Jatkosodan vuosina Seurojentalo toimi pioneerien koulutustukikohtana. Noin 50 hengen 
pioneerijoukkue majoittui Seurojentalolla ja piti sulkeisharjoituksia pihakentällä, mistä vielä silloin näkyi 
taimitarhan yli Sylvöjärvelle. Sipilän tilan kulmauksen kivikko Kurkelantien alapuolella, taimitarhaa 
vastapäätä,  oli pioneereiksi koulutettavien harjoitusraivauskohde, missä ammuttiin kiviä vähemmäksi. 
Arno ja Heikki Jarla seurasivat manöövereja kodistaan Sipilästä. 
 
Lotat keittivät ruokaa pioneereille Gahmbergin eli Uudenkartanon navetan muuripadassa. Sotilaat 
marssivat saappaat rytmikkäästi askeltaen Seurojentalolta Myllymäkeä alas taimitarhan kulmauksen 
ympäri Mustakalliontielle. Sipilän kohdalla Jarlan veljekset seuranaan usein myös taimitarhanhoitajan 
poika Mauri Niemi asettuivat jonon jatkoksi ruokakuppeineen ja marssivat sotureiden mukana 
taimitarhan vierustaa Uudenkartanon ruokailupaikalle. Ruoanjaolla lottajohtaja, Uudenkylän 
kansakoulun opettaja Aino Riukka komensi poikia pois, mutta turhaan. Pojista piti hyvän huolen 
pioneerileirin päällikkö, kapteeni Hugo Virtanen, Vääksyn myllyn mylläri. Hän asui esikuntineen 
veljesten kotona Hamaran eli Sipilän talossa. Siellä kun oli käytettävissä - Gahmbergin ohella - lähistön 
ainoa puhelin, mallia Ericsson. 
 
Sotilaiden valatilaisuus pidettiin Uudenkylän kansakoulun etelänpuoleisella niityllä. Siellä vierailivat 
myöhemmin 1950-luvulla myös tivoli ja helluntaiseurakunnan suuri valkoinen saarnateltta, taatut kesän 
merkit Uudessakylässä. Mustakalliontien päässä taimitarhan kulmauksessa sijaitsi portti Heinolantieltä 
Uudellekartanolle. Kun Uudenkartanon väkeä saapui Uudenkylän asemalta junamatkalta 
hevosajoneuvolla, Sipilän talon tyttäret Inkeri ja Toini Hamara avasivat portinpuoliskot ja saivat 
palkkioksi 10 penniä. 
 
Uudenkylän kappeli ja kalmisto 
 
Uudenkylän kansakoulun opettaja Katri Silen toimi virassaan 1893-1930. Hän vei oppilaat kotiseutuopin 
tunnilla Myllymäen juurelle. Siellä hän näytti entisen Uudenkylän kappelin paikan ja kertoi sen tarinan, 
mikä on kylässä muutenkin tunnettu perimätietona. Sipilän tilan omistaja Lyydia Hamara puhui vanhasta 
viinikellarista Kurkelantien ja Heinolantien välisessä törmässä, taimitarhan Mokka-Mökkiä vastapäätä. 
Heikki Jarla näki kellarin sisällä käydessään tiilillä holvatun kivirungon. - Tarinat säilyvät pitkään kansan 
keskuudessa, vaikka kirjallista tietoa ei olisikaan. 
 
Mahdollinen uhrilehto on perustettu pakanuuden ajalla ennen Ruotsinvallan aikaa paikalle osaksi 
samoista syistä kuin myöhemmin raivattiin laidunniitty ja sen jälkeen synnytettiin taimitarha. Haudat oli 
helppo kaivaa tasaiseen, kivettömään maahan. Molemmin puolin harjunalusta on runsas kivikko ja 
kelvoton maa. 
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Mahdollinen kappeli on sijainnut paikalla ennen Kolumbuksen aikaa 1330-1400-luvulla ehkä 
Kurkelantien risteyksen kulmassa. Vanha Kirkkotie, nykyinen Mustakalliontie suuntautuu alhaalta 
suoraan kohti kappelia, minkä kohdalla on mutka oikealle, ja sitten edelleen Kurkelantienä itään. 
Kirkkotie, yhä karttaan nimellä merkitty ja osaksi alkuperäisenä olemassa Kuninkaanlähteineen, kulki 
Uudenkylän kautta kilometrimäärin Salpausselän syvässä varjossa, missä kelpo rekikeli jatkui pitkään, 
vaikka harjunpäällyksen teiltä lumi oli hävinnyt ajat sitten - ei vähäinen asia niissä kulkuoloissa. 
 
Kappelin ja kalmiston paikka oli keskeinen vanhassa Uudenkylän ryhmäkylässä. Vieressä oli 
paikkakunnan, koko Uudenkylän hallintopitäjän merkittävin talo eli nimismiehen virkatalo Sipilä. 
Vanhan Uudenkylän läpi kulkeva Heinolantie on alkuperäinen keskiaikainen maantie, Alisen ja Ylisen 
Viipurintien yhdystie Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän välillä, syntynyt paljon ennen Nastolan 
kirkonseudun ja Ruuhijärven teitä. Vaikeakulkuista Myllymäkeä on loivennettu useaan kertaan. Asuintalo 
Myllymäen juurelle rakennettiin heti sotien jälkeen Lyydia Hamaran myymälle palstalle huonoon 
rakennuspaikkaan, vastapäätä taimitarhan entistä Mokka-Mökkiä. 
 
Taimitarhan nykytila ja tulevaisuus 
 
Taimitarhan käyttö lopetettiin ilmeisesti 1960-luvulla. Entisen Mokka-Mökin töyräällä kasvaa kolme 
järeää visakoivua. Mökistä ovat jäljellä kivijalat, sydänmuuri, rautaliesi ja tiiliä, jotka ehkä on valmistanut 
kiertävä tiilenpolttaja rakennuspaikalla. Mökin alapuolella kasvaa arviolta satavuotinen jättiraita, minkä 
laajan lehvästön varjossa pidettiin evästaukoa taimitarhan aikaan. Raidan vieressä kohoaa myös 
jättipihlaja. 
 
Harjunalustan kosteassa, varjoisessa lehtomaassa kasvaa taaja, monilajinen lehtipuusto, valtalajina koivu. 
Mustakalliontietä reunustava, vuosikymmenet leikkaamaton kuusiaita ja muut kuuset ovat kasvaneet 
nykyiseen mittaansa taimitarhan jäännöstaimista. Kuusiryhmien alla erottuu vielä taimitarhan 
sammaloituneita käytäviä reunuksineen sekä taimipenkkejä. Alueella on myös raitakuja sekä 
saniaiskasvustoa merkkinä maan kosteudesta. Tiheä, korkea ja ruma kuusiaita, mitä aikoinaan asutti 
fasaaniparvi, eristää taimitarhan niin, ettei siellä käy ketään. - Taimitarhan asiakirjat lienee talletettu 
Metsäkeskus Häme-Uusimaan arkistoon. 
 
Uudenkylän taimitarhan alue kahden kartanon, Vanhankartanon eli Sipilän ja Uudenkartanon eli 
Mustakallion, välissä on arvokas muisto metsänkäyttöön liittyvien elinkeinojen kehityksestä, kirkollis-
hallinnollisesta historiasta sekä luonnonhistoriasta siitä alkaen, kun mannerjää väistyi Rannikkomaan ja 
Järvi-Suomen rajakohdasta pohjoiseen. 
 
Viime vuosikymmeninä, mitkä alue on ollut rauhassa kaikilta toimilta, luonto on omalla voimallaan 
jatkanut ihmisen työtä. Taitarhanpuisto olisi vaikuttava luonnon ja ihmisen yhteinen tarina 
puolentuhannen vuoden ajalta yhdentoista tuhannen vuoden ikäisen Ensimmäisen Salpausselän katveessa. 
Taimitarhanpuisto loisi elävän aikajänteen menneisyydestä nykyisyyteen. 
 
Taimitarhanpuisto parhaimmillaan voisi olla pyhien ja arkisten muistojen rauhallinen tyyssija, valoisa, 
lehtevä satakielen laulupuisto lehtipuuvanhuksineen sekä taimitarhan aikaisine, järeiksi varttuvine 
kuusineen ja kuusiryhmineen. Ihmisen toimista kertoisivat entiset kujat ja taimipenkit – ehkä myös pieni 
”elävä” taimitarha. Jokin kulmaus Salpausselän varjossa säilytetäisiin kenties aivan ennallaan. 





UUDENKYLÄN PUISTOT  SELVITYS 
Uudenkylän osayleiskaavan kansalaisaineisto  2010-04-09 
Markku Sakari Meriluoto  Mikael Agricolan päivä  
 

4

 
Uusikylä 1895. Edessä jyrkkä Myllymäki kaiteineen. Keskellä poikkisuuntaan nykyinen Mustakalliontie, 
sen etupuolella laidunniitty, takana suuri puimala. Taustalla Uudenkylän vanha keskus, ryhmäkylä. 
Vasemmassa yläkulmassa Uudenkylän kansakoulu, mikä valmistui 1893. Kokoelma Arno Jarla. 
 

 
Uusikylä 1937. Edessä keskellä Uudenkartanon saha Myllymäeltä. Poikkisuuntaan sarkojen edessä 
nykyinen Mustakalliontie, sen ja sahan välissä taimitarhan alue. Edessä oikealla tukkikasan luona Mokka-
Mökin töyräs. Nastolan historia III s. 264. 
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Ajoittamaton kuva Myllymäestä vanhaan Uuteenkylään. Vasemalla Uudenkartanon saha 
tukkivarastoineen. Taustalla taimitarhan kulmaus. Kokoelma Arno Jarla. 
 

 
Ajoittamaton kuva Myllymäestä vanhaan Uuteenkylään. Vasemalla Uudenkartanon sahan paikka. Edessä 
oikealla olevat rakennukset ovat hävinneet. Taustalla taimitarhan kulmaus ja nykyinen Mustakalliontie 
vasemmalle. Heinolantien oikealla puolella Sipilän vaalea päärakennus ja tien vieressä aitta. Nastolan 
historia II s. 376. 
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Ajoittamaton kuva Myllymäestä vanhaan Uuteenkylään. Vasemalla Uudenkartanon sahan rakennus ja sen 
takana sievä Mokka-Mökki. Taustalla taimitarhan kulmaus ja nykyinen Mustakalliontie vasemmalle. 
Kokoelma Arno Jarla/Virpi Vihervä. 
 

 
Kokoelma Metsäkeskus Häme-Uusimaa. 
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Taimitarhanpuiston lehtevä Mokka-Mökin kulmaus Myllymäen kevytväylän alapuolella talven asussa. 
Markku Sakari Meriluoto 2010-02-15. 
 

 
Taimitarhanpuiston lehtevä Mokka-Mökin kulmaus Myllymäen kevytväylän alapuolella tuomien 
kukkiessa. Markku Sakari Meriluoto 2009-05-23. 
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Mustakalliontien kesäistä lehväholvistoa Heinolantieltä länteen Taimitarhanpuiston alareunan ja 
Uudenkylän peltoaukean välissä. Taimitarhanpuiston lehvästö talven lumien painamana. Markku 
Sakari Meriluoto 2009-05-25 ja 2010-02-15. 
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Kettunen, A. & Hämäläinen, E. 2004. Tässä Monihaarainen jättiläisraita tikankoloineen 
Taimitarhanpuiston uumenissa. 
Markku Sakari Meriluoto 2010-01-25. 

seison. Nastolan kirkko 200 vuotta. Lahti. 
 

 
 
 
Luuradan kalmiston puisto 
 
Tila LEPOMAA Rno 532-409-8-0, pinta-ala 2,5 ha 
Omistaja Metsäkeskus Häme-Uusimaa 
 
Riihimäen-Pietarin rautatie täyttää 140 vuotta 11.09.2010. Kun Pietarinrata – nälkärata, luurata, minkä 
rakentaminen suurina nälkävuosina 1868-1870 vaati 12 000 ihmisen hengen - täytti 120 vuotta 1990, 
radanrakantajien Uudenkylän kalmistoon perustettiin kaksi muistomerkkiä, toinen vanhan Kouvolantien 
ja toinen Pietarinradan puolelle. 
 
Muistomerkkien aikaansaamiseksi nimettömille rakentajille tekivät yhteistyötä muiden muassa 
maanomistajan Itä-Hämeen metsälautakunnan edustaja, johtaja Pentti Malmisalo, Nastolan kunta sekä 
Nastolan seurakunta kirkkoherra Aslak Kettusen johdolla. Uudenkylän kalmisto on ainoa 
radanrakentajien leposija, mikä sijaitsee radan varressa, muut ovat etäämpänä, kuten esimerkiksi Lahden 
Lakkilanharjun hautausmaa uuden ja vanhan Kouvolantien välissä. 
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Lähitavoite voisi olla päätös ja valmistavat toimet kalmistoalueen pyhittämisestä puistoksi. Etätavoitteeksi 
sopisi kasvattaa virkeästä, täystiheästä nuoresta metsästä parhaalla metsäammattitaidolla Raivolan 
lehtikuusikkoon verrattava hongikko, missä ylispuiden elinkaari on esimerkiksi 200-300 vuotta. Se on 
täysin mahdollista karulla Ensimmäisellä Salpausselällä, männyn luontaisella kasvupaikalla. 
 
Puistometsässä ei olisi varsinaista kiertoaikaa, vaan männikköä hoidettaisiin varovasti harventaen 
ylispuustoiseksi. Herkästi tapahtuvaa luontaista uudistumista hyödynnettäisiin pienaukoissa. Jokin osa 
metsikköä ehkä jätettäisiin kehittymään täysin koskematta. Vastaavaa ikihongikkoa voi nyt nähdä Etelä-
Suomessa Pyhä-Häkissä ja Seitsemisessä. 
 
Luuradan kalmiston puisto olisi kuten Taimitarhanpuistokin suunnitellun Uudenkylän kulttuurireitin 
kohde. Yleisön liikkuminen maantienvarren muistomerkiltä radanvarren muistomerkille kanavoitaisiin 
puistopolulle. Lahden-Kouvolan rataosalla matkustaa vuosittain lähes kaksi miljoonaa henkilöä. 
Junamatkustajille Uudenkylän kalmisto olisi helposti merkille pantava radanvarren nähtävyys. 
Puistojen perustaminen ja rahoitus 
 
Nastolan kunta pyrkii osaltaan kasvattamaan matkailun vetovoimaa. Rohkenen olettaa, että 
Taimitarhanpuiston ja Luuradan kalmiston puiston kehittäminen arvokkaiksi nähtävyyskohteiksi runsaine 
taustatietoineen olisi antoisaa yhteistyössä Nastolan kunnan (kunnanjohtaja Pauli Syyrakki), Nastolan 
seurakunnan (kirkkoherra Matti Piispanen), Uudenkylän asukkaiden ja muiden tahojen kanssa. Uskon 
että Metsäkeskuksella yhteistyön käynnistäjänä olisi paljon myönteistä, jopa maassamme harvinaislaatuista 
huomiota voitettavana. 
 
Uusikylä, Nastolan entinen keskuskylä aina 1400-luvun hallintopitäjän ajoista alkaen, on viime parin 
vuosikymmenen aikana pahasti taantunut palvelujen kadottua tai siirryttyä uuteen liikekeskukseen. 
Nastolan-Uudenkylän osayleiskaava laaditaan 2008-2010. Se toivottavasti siivittää Uudenkylän uuteen 
nousuun. Kaavatyön yhteydessä olisi mahdollista perustaa rakennettaviksi Uudenkylään ensimmäiset 
oikeat puistot, Taimitarhanpuisto ja Luuradan kalmiston puisto. 
 
Puistojen perustaminen voitaisiin hallinnoida osayleiskaavan pohjalta ja rakentaminen rahoittaa Nastolan 
kunnan, seurakunnan ja Uudenkylän kyläyhteisön voimin, jos vielä Metsäkeskus voisi lahjoittaa 
tarkoitukseen osan hakkuutuloista, joita kertyy puistojen perustamisvaiheessa, sekä ammatillista osaamista. 
Uudessakylässä toimii myös kaksi luonnonhoitoon erikoistunutta yritystä, joilta Nastolan kunta voisi 
hankkia työpanosta suunnitteluun ja toteutukseen. Pienimuotoista mallitaimitarhaa voitaisiin hoitaa 
yksityiseltä pohjalta. 
 

 
Tila Lepomaa Arolan-Kivisenportin välillä, keskellä Pietarinrata. Copyright: Maanmittauslaitos. 
Kopiointilupa 536/KP/07. 
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Pietarinradan rakentajien Uudenkylän kalmiston muistopaaden paljastustilaisuus itsenäisyyspäivänä 1990. 
Tilaisuuden järjestivät Nastolan kunta ja seurakunta. Paljastuspuheen piti kirkkoherra Aslak Kettunen. 
Kunniavartion muodostivat rautatieläiset Pekka Dufva (vas.) ja Arimo Rautiainen. Itä-Hämeen 
metsälautakuntaa edustivat tilaisuudessa johtaja Pentti Malmisalo ja piirimetsänhoitaja Tapio Jusko. 
Uudistushakkuun jälkeen kuvan alueella kasvoi tuolloin pieni luontainen taimikko, nykyisin nuori metsä. 
Markku Sakari Meriluoto1990-12-06. 
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Muistomerkki Ylämaantien puolella. Ilkka Roppo 2007-07-12. 
Muistoristi Pietarinradan puolella. Markku Sakari Meriluoto 1989-08-13. 
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Pietarinradan kiviaitaa Kuurinportilla. Markku Sakari Meriluoto 2008-10-07. 
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Puutarhanpuisto 
 

 
 Puutarhanpuisto sijaitsee Puutarhatien ja 

Kasvimaantien risteyksen koilliskulmassa, 
entisen Aulanteen puutarhan vieressä, ja 
säilyttää näin nimessään Uudenkylän 
yritys- ja palveluhistoriaa. Alue kasvaa 
pitkään luonnontilassa kehittynyttä 
hieskoivuvaltaista metsää ja ympäristössä 
taajaa pajupensastoa. Paikka on merkitty 
tonttialueeksi. Tontteja on kunta 
kaupitellut pitkään, mutta ostajia ei ole 
löytynyt. Se on ymmärrettävää, sillä paikka 
ei sovi rakentamiseen. Salpausselän tyvellä 
paineinen pohjavesi nousee lähelle 
maanpintaa, mikä on kostea ja 
heikkopohjainen rakentamiseen. Se voisi 
onnistua vain paksusti pengerrettynä, 
missä ei ole mieltä, koska lähistöllä 
muualla on riittävästi kelvollistakin 
rakennusmaata. Puutarhanpuistoon voisi 
järjestää koirapolkuja ja levähdyspenkkejä. 
Eniten edukseen puiston lehvästö on 
lintujen kesäisenä lauluparatiisina. Siellä 
taituroivat mm. satakieli ja viitakerttunen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puutarhanpuiston koivikko Puutarhatieltä. Markku Sakari Meriluoto 2009-03-17. 
 
Pietarinradan rakennuttua 140 vuotta sitten Uuteenkylään asutusta nousi karun Ensimmäisen 
Salpausselän päällekin Ylisen Viipurintien varteen. Kirviän torpparikylä muuttui nykyiseksi 
Puutarhatien-Asemantien-Kolintien omakotialueeksi, lisänä muutama kerrostalokin 1960-luvun 
nousussa. Asutuksen lomaan jäi kuitenkin niityn ja pensaikon kulmia, lisäksi Satakielenpuiston 
koivumetsikkö ja Kirviänkallion hongikko. Kyläluontoa muovaa tuleva Uudenharjun asutusalue 
päivänpuolen paisterinteellä. 
 
Uudenkylän asemanseudun lintuparatiisi kätkeytyy valtatien kulkijoilta lehvästöön niin täysin, 
ettei koko taajamasta näe juuri mitään – hyvä niin! Puoliavoimet niityt elinvoimaisine 
pajustoineen suojaavat asutusta pehmeänä melumuurina. Sydänkesällä niittylaikkuihin nousevat 
miehenkorkeat koiranputket, maitohorsmat ja mesiangervot tuoksuvin kukkatertuin. Raidat ja 
hieskoivut sijoittuvat sirotellusti laulupuiksi, kunnes pensasvyöhyke vaihettuu puutarhoiksi ja 
puistoiksi. 
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Vanha kulttuurimaisema vaikuttaa viehättävällä tavalla hallitun hoitamattomalta. Kaavoittaja ei 
ole ankarasti ojentanut luontoa asvaltoiduiksi suorakaiteiksi kuten Uudenkylän länsiosassa ns. 
liikekeskuksessa. Vaihtelevia historian kerrostumia on säilynyt vierekkäin ja lomittain. 
Esimerkiksi Pumppumestarinpuiston kasviston kirjo tarjoaisi tutkittavaa. Alkukesästä jokainen 
lehtiverso näyttäyy omassa vihreän sävyssään, ja Asemantien rinteessä loistavat jättiläistuomien 
valkeat soihdut. 
 
Salpausselän etelärinteen vyöhykkeinen kasvillisuuden kerrosrakenne hyödyntää täydellisesti 
auringon valon ja lämmön. Linnuille tarjoutuu elinympäristöjen ja ravinnon runsaudensarvi. 
Lehtipuusto on paikoin säilynyt vuosikymmenet koskemattomana, kuten Yhteiskoulunpuiston 
lahopuustoinen lehtimetsikkö, valmis luonnonpuisto ja antoisa opetuskohde. Tikkapuistossa 
tapaa etenkin kevättalvella helposti palokärjen, käpytikan, pikkutikan ja vihreän harmaapäätikan, 
kun soidinhuudot raikuvat. Talviruokinta elättää poikkeuksellisen runsaan linnuston kevääseen 
etenkin Kolintien ja Risalan kulmilla. 
 
Uudenkylän lintuparatiisi kuuluu kesäpäivänäkin kultarinnan ja mustapääkertun sulosoinnuin. 
Alkukesän yö on yhtä juhlaa, kun satakielet, viitakerttuset, luhtakerttuset ja pensassirkkalintukin 
laulavat valvojan iloksi sopivasti sen jälkeen kun Haarikan ravintolailta pikkutunneilla päättyy. 
Luonnonystävien yölaulajakierros kirkonkylästä Kumian, Kalkkolan ja Immilän kautta huipentui 
parhaaseen tihentymään yllättäen vasta Uudenkylän keskustan pihoissa, puutarhoissa ja 
puistoissa. 
 

 
Puutarhapuisto Puutarhatien varrella itäsuuntaan Kasvimaantielle ja kerrostaloille päin. 
Markku Sakari Meriluoto 2009-03-17. 
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Ratamestarinpuisto 
 
Ratamestari oli aikansa arvostettu rautateiden virkamies suurehkoissa asemakylissä, myös Uudessakylässä. 
Valtionrautateiden rataosaston töitä ja henkilökuntaa Uudessakylässä johti ratamestari, jonka virkanimike 
ja pätevyysvaatimus oli rakennusmestari. Viime sotien jälkeen virassa toimivat pitkään rakennusmestari 
Toivo Koponen, joka siirtyi Hyvinkäälle, ja Reino Lahtinen, joka tuli Uuteenkylään Enon Kaltimosta ja 
jonka jälkeen virka lakkautettiin, kun Pietarinrata oli perusparannettu ja rataosaston organisaatiota 
muutettiin. Toinen Valtionrautateiden virkamies Uudessakylässä oli liikenneosaston kirjoissa: 
rautatieliikennettä hoitanutta henkilökuntaa johtanut asemapäällikkö. Hänen apunaan oli lisäksi 
virkasuhteisia kirjureita. 
 
Ratamestarin-rakennusmestarin tekniset taidot olivat monesti tarpeeseen asuinkylissä virkatöiden 
ulkopuolella asukasyhteisön luottamustehtävissä ja myös rakennussuunnittelussa. Uudenkylän ratamestari 
Juho Lindberg toimi Uudenkylän koulun ensimmäisessä johtokunnassa. Hän suunnitteli koulun 
lisärakennuksen 1899-1900 (Nastolan historia II s. 426-). 
 
Ratamestarin entisestä asuinpiiristä on hävitetty kaikki rakennukset, mutta puistomainen pihapiiri on 
jäljellä. Pientä Pietarinrataan ja Heinolantiehen (Kirjapolkuun) rajoittuvaa aluetta luonnehtivat entiset 
puutarhapuut ja -pensaat sekä muu mielenkiintoinen perinnekasvillisuus, mikä ehdottomasti pitäisi 
inventoida. Reunoilla kasvaa jättimäisiä lehti- ja havupuita: kuusia, rauduskoivuja, puistolehmuksia ja 
honkia. Pitkät pihakuuset kohoavat suorastaan maamerkiksi, mikä näkyy laajalle ympäristöön, jopa radalla 
kuljoiden silmiin. Junien viilettäessä hetkittäin ohi Ratamestarinpuisto sulkeutuu kylän muulta menolta 
omaan rauhaansa, mistä linnut ja nisäkkäät löytävät mieluisan elinpiirin. Ratamestarinpuisto tallentaa 
merkittävän osan Uudenkylän liikenne- ja kulttuurihistoriaa. 
 
Pihapiirin rakennuksissa sijaitsi muun muassa puu- ja kalustotyöverstas. Sitä isännöi suurenmoisilla 
taidoillaan korjausmies Kalervo Jousala, eräs ratamestarin tärkeimmistä luottomiehistä. Aina reilu ja 
ystävällinen Uudenkylän rataosaston "yleismies Jantunen" piti kunnossa moninaisen kaluston. Erityiseksi 
luottotehtäväksi Kalervo Jousala sai MORE-moottoriresiinan kuljettamisen moninaisissa rataosaston 
korjaustehtävissä ratapihalla ja linjalla. MOREn talli sijaitsi ratapihan reunassa sepän pajan vieressä. Sieltä 
MORE työkuntineen lähti usein talviaikaan Kalervo Jousalan kuljettamana linjalle esimerkiksi vaihtamaan 
pakkasessa katkenneita ratakiskoja. 
 

      
Ratamestarin virkatalo (oik.) ja Heinolantien vieressä ulkorakennus, missä saunaosa (vas.) ja pihan 
puolelle työverstas. Markku Sakari Meriluoto 1961. 
 
Ratamestarinpuisto soveltuisi erinomaisesti perheiden käyntikohteeksi, kunhan siine järjestettäisiin 
levähdyspenkit ja pöydät vaikka piknik-ruokailua varten. Viihtyvyyttä täydentäisi pienimuotoinen lasten 
leikkipaikka hiekkalaatikoineen. Radanvarren aitaamisen jälkeen 2010 puisto on täysin turvallinen. 
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2010-02-15 (ylh. ja alh.) 2010-01-24 

 
Ratamestarinpuiston talvitunnelmia: avoin pihapiiri entisen virkatalon paikalla (ylh. oik.), kylänäkymää 
hallitsevat jättikuuset (ylh. vas.) ja lehtevä puistoreunus Kirjapolulle päin. Markku Sakari Meriluoto. 
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Ratamestarinpuiston jättikuuset näkyvät komeasti laajalle ympäristöön, tässä Uudenkyläntielle ja 
junamatkustajillekin. Markku Sakari Meriluoto 2008-09-04. 
 

 
Ratamestarinpuiston suojainen pihapiiri tuuhean pensaston ympäröimänä. Pietarinradan vierustan 
panssariverkkoaita uusitaan 2010. Sen jälkeen puistoon voisi perustaa lasten turvallisen leikkipaikan, mitä 
ohi viilettävät junat elävöittävät. Kuvassa lasten leikkiosasto IC-junan kaksikerrosvaunun yläkerrassa 
suorin näkymin Ratamestarinpuistoon. Markku Sakari Meriluoto 2010-01-24. 
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Ratamestarinpuistossa kasvaa vanhastaan useita jättiläiskokoisia havu- ja lehtipuita, tässä alkuperäinen 
valtava puistolehmus. Markku Sakari Meriluoto 2010-02-15. 
 
Asemanpuisto 
 
Matti Oijala 
Viite: Sari Dufva, Markku Sakari Meriluoto ja Matti Oijala. 2004. Sylvöjärven Sammalsilta - Uudenkylän 
luontoa. SAMMALSILTA-hanke. 
 
Riihimäen-Pietarin rata ja Uudenkylän asema valmistuivat 1870. Uusi kuljetusmuoto mullisti alueen 
elinkeinot, antoi työtä ja toimeentuloa. Rautatie lopetti esimerkiksi “transportin” eli lankkujen 
hevoskuljetukset päijäthämäläisiltä sahoilta Loviisaan. Heinolantien tasoristeyksen pohjoispuolelle syntyi 
taaja kyläasutus rautatieläisille, postille, ja myös majatalo siirtyi sinne. Kun asutus lisääntyi ja liike-elämä 
monipuolistui, kasvoi koko asema-alue eli kahden tasoristeyksen väli vilkkaaksi liikekeskukseksi. 
Alkuperäinen asemarakennus tuhoutui talvisodan lentopommituksessa 10.3.1940. 
 
Rautatieläiset olivat uusi yhteiskunnallinen ryhmä paikkakunnalla. Uudenkylän aseman liikenne- ja 
ratahenkilökunta oli huomattavan suuri vilkkaan liikenteen vuoksi. Liikenteestä vastasivat asemapäällikkö, 
joka kuului kyläyhteisön “herrasväkeen”, useat sähköttäjät (junanlähettäjät) ja lukuisat asemamiehet. 
Asemapäällystö hoiti myös postin tehtävät. Radan kunnossapitoa varten oli ratamestari (rakennusmestari), 
jonka asunto ja toimisto sijaitsivat Heinolan tasoylikäytävän vieressä, lisäksi useita ratavartijoita 
vastuuosuuksillaan, sepän paja, puusepänverstas ja korjausmies, ratatyömiehiä ja siivooja. 
 
Maidon tie Uudestakylästä vei Pietarinrataa pitkin. Asemarakennuksesta hieman itään, matkustajalaiturin 
ja Asemanpuiston päässä entisen Haikarin kaupan kohdalla oli maitolaituri, mistä maito, juusto ja voi 
kuormattiin junan valkoiseen maitovaunuun. Juna siis pysähtyi Uudessakylässä kahdesti, matkustajia ja 
maitotuotteita varten. Laaja alue rautatien vaikutuspiirissä hyötyi uusista markkinoista, ja maatalouden 
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tuotantoa voitiin lisätä. Maitoa kuljetettiin yhteistoimin naapureiden kesken, eikä jokaisen tarvinnut 
päivittäin käydä Uudenkylän asemalla. 
 
Heti Pietarinradan valmistuttua radan varren kartanoissa alkoi toimia juustomeijereitä. Nastolaan näitä 
syntyi erityisen paljon, ja meijeristit olivat aluksi sveitsiläisiä. Juustoa, voita, kermaa ja maitoa vietiin 
kaupunkeihin, etenkin itään Pietariin. Kartanoiden karjat olivat suuria. Koiskalassa, Toivonojalla ja 
Arrajoella oli kaikissa vähintään 70 lypsävää, yli satakin, ja oma meijeri. Maataloutta kehitettiin 1800-
luvun lopussa, peltopinta-ala kasvoi, ja Arrajoki sekä Koiskala perustivat torppien tilalle sivukartanoita, 
joista ainakin Hokkarassa ja Kananojalla oli meijeritkin. Lisäksi meijereitä oli Erstalla, Orrilassa ja 
Uudessakartanossa. Ruuhijärvelle perustettiin 1903 osuusmeijeri ja Immilän Metsäkylään 1920-luvulla 
yksityinen meijeri. Paikallinen Esperanza-niminen karjantarkkailuyhdistys oli Suomen ensimmäisiä. 
 
Vielä 1910 juuston vienti Pietariin oli merkittävää, mutta loppui pian sen jälkeen rajan sulkeuduttua. 
Itsenäisyyden alussa maitoa vietiin ensin Viipuriin ja sitten paikallisiin meijereihin. Uusi mullistus 
tapahtui 1950-luvulla, jolloin juuston valmistus koneellistettiin Suomessa ja pienet juustolat kävivät 
kannattamattomiksi. Sen jälkeen maito vietiin maitomeijereihin, joita olivat Lahden Seudun Osuusmeijeri 
sekä Paasivaara-yhtiöiden Vientikerma. 
_____ 
“Maitojunien” aikataulut Uudestakylästä itään olivat ennen ja jälkeen Tarton rauhan (1920) esimerkiksi 
seuraavat: 
 
1891 Helsinki-Pietari, joka päivä: 
Uusikylä 01.43 ip. (13.43) - Pietari 11.20 ip. (23.20). 
 
1926 Helsinki-Viipuri-Rajajoki, joka päivä: 
Uusikylä 01.40 ip. (13.40) - Viipuri 06.21 ip. (18.21). 
 
Asemanpuisto edustaa Uudessakylässä arvokasta rautatiekulttuuria entisen 4. luokan aseman tyypillisessä 
ympäristössä. Puisto rakenteineen on säilynyt yllättävän hyvin alkuperäisessä muodossaan, mutta vaatii 
myös korjausrakentamista sekä muita hoitotoimia. Asemanpuiston keskeiset osat ovat entinen pitkä 
matkustajalaituri rautatieaseman itäpuolella, sitä tukeva korkea kivimuuri ja puistokujanne 
Uudenkyläntien ja laiturimuurin välissä. Jäljellä lähinnä asemaa kasvaa suuri lehmus linja-autopysäkin 
kohdalla ja kahdessa rivissä yhteensä 6 vaahteraa. Niiden välissä entinen paljon käytetty kävely- ja 
pyöräilypolku on ruohottunut. Uudenkyläntien levennys ja nosto etenkin 1980-luvulla on vaurioittanut 
puistoa. Puistopuita on kaadettu aseman puoleisesta päästä, mutta tilalle on kasvanut jo kookkaita 
koivuja. Puistopuiden ikä voidaan arvioida vanhoista valokuvista. 
 
Juhani Sillanmäen mukaan hänen äitinsä Alma Sillanmäki Uudestakylästä kertoi järkyttävän muistikuvan 
Uudenkylän taistelussa huhtikuussa 1918 kaatuneiden saksalaisten kohtalosta. Sotilaiden ruumiit 
haudattiin huhtikuun jälkipuoliskolla ensin tilapäisesti aseman puistoon, ilmeisesti kahden silloisen 
lehmusrivin väliin, mikä oli kylässä ainoa "virallinen", "valtiollinen" puistopaikka korkean graniittisen 
laiturimuurin katveessa. Kesällä 1918 arkuissa olleet vainajat kaivettiin ylös ja siirrettiin nykyiselle 
hautapaikalle Haikarin liiketalon itäpuolelle, minne oli siihen mennessä perustettu hautakumpu. Alma 
Sillanmäki muisti, että keskellä kesää vainajista lähti voimakas haju, jota vielä lisäsi desinfiointiaine. 
Hajuefekti syöpyi varmasti vahvasti siirtoa seuranneiden kyläläisten - kuten Pekkalan talossa, 
myöhemmän Oma-Pohjan paikalla eli "matkan varrella" asuneen Alma Sillanmäen - mieleen. - 
Saksalaissotilaiden muistokivestä on Nastolan historiassa kaksi kuvaa ja erilaista tietoa: II/s. 658 kerrotaan 
pystytysajaksi 1921 ja III/s. 49 (elokuu?) 1920. 
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Alma Sillanmäen muistelus vainajien siirrtosta selittänee kyläläisten epämääräisen perimätiedon, että 
saksalaisten muistokivi olisi sijainnut kahdessa paikassa, joskus myös Kouvolantien pohjoispuolella. Suuri 
kivi, kylän keskustalle tunnusomainen obeliski, on ollut koko ajan samassa paikassa Salpausselän 
etelärinteen päällä, mutta sen sijaan vainajat ovat olleet kahdessa paikassa, ensin lyhyen ajan aseman 
puistossa ja sitten nykyisen kummun alla, kun se oli saatu valmiiksi, ja pari kolme vuotta myöhemmin 
vielä kivi päälle. Tieto lisää Uudenkylän asemapuiston arvoa: paikka on toiminut hetken myös 
hautausmaana. Siksi myös puiston nykyisen jäännös-lehmusrivin vaaliminen on tältäkin osin perusteltua. 
 
Aseman matkustajalaiturin länsipäätä nostettiin laiturielementtien avulla, kun taajamajunaliikenne 
aloitettiin 1979. Laiturin itäpää ennallaan, mutta entinen mukulakiveys kuorittiin pois 1960-luvun alun 
perusparannuksessa. Mahdollisesti kiveystä on säilynyt korotetun laiturin alla ja näkyvästi hieman 
reunamuurin puolella. Laiturin keskiosasta laskeutuvat jykevät kiviportaat alas laiturimuurilta 
asemapuiston poikki Uudenkyläntielle. Portaiden itäreunan kiveys on säilynyt ehjänä, mutta itse 
kiviportaat on poistettu ja länsireunan kiveys vaurioitunut. Alun perin matkustajalaiturin kivimuurin 
yhteydessä rakennetut portaat palvelivat paikassansa etenkin 1940, kun asema toimi talvisodan 
tuhopommituksen jälkeen väliaikaisissa tiloissa vastapäisessä Peltolan liiketalossa. Silloin suorin tie 
matkustajalaiturille junanlähetykseen kulki näiden portaiden kautta, joskin kampiasetinlaite sijaitsi 
entisellä paikallaan tuhoutuneen asemarakennuksen kohdalla. Alkuaan portaat kuitenkin palvelivat 
kulkutienä matkustajien puuceehen, mikä sijaitsi tuossa kohdassa matkustajalaituria. 
 
Matkustajalaiturin ja Asemanpuiston itäpäässä näkyy yhä maitolaiturin paikka Haikarin liiketalon 
kohdalla. Jäljellä ovat vielä maatuneet nousuluiskat molemmin puolin suoraan Uudenkyläntieltä ja tien 
vastainen korkea, puustottunut kivipengerrys. Maitolaituri oli rakennettu vahvoista lankuista ratakiskoista 
tehdyn rungon päälle. Puinen nousuluiska oli aseman puolella matkustajalaiturin 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, 
”Tonkka-Eeva”, joka asui pienessä, nykyisinkin alkuperäisenä jäljellä olevassa, tummanvihreäksi 
maalatussa talossa Asemantien risteyksessä, lähes aseman vieressä. 
 
Heikki Jarlan mukaan aseman kioski oli kylän merkittävä instituutio 1940-luvun puolivälistä 1960-luvun 
loppuun asti. Uudenkylän asemalla Asemanpuiston länsipäässä on sijainnut kaksi kioskia. Ensimmäisen 
rakennutti heti viime sotien jälkeen kauppias oli Pulkka, jonka liike sijaitsi Heinolantien alussa (ent. 
Heinosen, Inkisen kauppa). Pulkan kioski toimi noin 1945-55. Kioskille ei ollut suoraa yhteyttä laiturilta, 
vaan se oli rakennettu maanpinnan tasoon. Kioskissa oli kuten seuraajassakin terassi ja kaiteet sekä 
Semptalin-tervapahvikatto. Kioskirakennus ostettiin Eeva-Liisa Hamaran leikkimökiksi Sipilän tilalle. 
 
Seuraavan kioskin samaan paikkaan Uudenkylän asemalle rakennutti noin 1955 Suomen Punaisen Ristin 
(SPR) Nastolan osasto. Yleisesti puhuttiin äspeeärrän kioskista. Omana pikkupoika-aikanani kioski 
vaikutti huomattavasti kylän kuvaan ja elämään. Näin varmasti muistavat kaikki muutkin kioskissa 
asioineet. Kioski oli koko toiminta-aikansa suosittu kokoontumispaikka aamusta iltaan, edustalta 
aurinkoinen tai takaa vilpoisa valinnan mukaan, kylän vilkkaan liikenteen keskipisteessä, mistä kaikki 
kulkivat ohi, eräänlainen urbaani maitolaituri. Kioski jatkoi koko Pietarinradan aikaista kansanperinnettä 
tulla asemalle katsomaan junia ja matkustajia, joita siihen aikaan riitti Uudessakylässä runsaasti joka 
vuorolle. Kioski asiakkaineen näki asemalla monet lähtemiset ja kohtaamiset kaikissa elämän kirjon 
merkeissä. Se oli asemalla tapahtumien keskipiste ja kylän tietokeskus. 
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SPR:n kioski sijaitsi välittömästi aseman itäpuolella suunnilleen nykyisen bussipysäkin kohdalla 
matkustajalaiturin lehmuskujan länsipäässä laiturin kivimuurin ja Kouvolantien välissä, julkisivu kohti 
aseman itäpäädyn kiviportaita ja sisäänkäyntiä odotussaliin. Kioski oli kookas rakennus, korkeakin, sillä 
laituri reunakiveyksineen oli noin metrin korkuinen. Rakennuksen katto vietti aseman puolelta 
taaksepäin. Suorakaiteen muotoinen puurakennus sijaitsi poikittain rataan nähden, julkisivu länteen 
asemalle päin. Pohjoispääty nojasi rataan matkustajalaiturin kivimuurin tasossa. Laiturilta johti käynti 
kannatinpylväiden reunustamasta aukosta suoraan katetulle, avoimelle terassille. Mikä palvelu: suoraan 
junasta astuttiin mukavasti muutama askel nupukivilaiturin poikki pohjoispäädyn kulkuaukosta suoraan 
pilsnerille, limonaadille tai jäätelölle kotikylän asemalla! 
 
Terassin keskellä oli pitkänomainen pöytä ja reunoilla kiinteät penkit, joten terassille mahtui melkoinen 
seurue. Uudenkyläntien puolella oli kioskin korkea, ulkoa siististi paneloitu myymäläosa luukkuineen ja 
takavarastoineen. Asemapihalta kioskin julkisivun puolelta noustiin usea porras palvelutiskille tai 
viereiselle terassille. Palvelutiskin vieressä tien puolella oli lyhyt istuinpenkki, mistä käsin saattoi jutella 
kioskinhoitajan ja muiden asiakkaiden kanssa. Kontrolli pelasi, mitä asiaa oli kenelläkin. Kyllä siinä 
penkillä juteltiinkin: sievät kioskimyyjättäret vuorollaan olivat magneetti, mikä veti kylän urospuolista 
nuorisoa asioille. Terassilla istui kylän miesten kantajoukko, mikä muodosti oman sosiaalisen yhteisönsä. 
Siihen seuraan ei kaivattu kylän pojankoltiaisia, jotka olivat kylähierarkian alinta kastia. Rakennuksen 
pohjaa suojasi tien ja asemapuiston suunnasta ritiläverhous. Sen alle pikkupojat ryömivät etsimään lattian 
läpi pudonneita kolikoita. 
 
Kioskin ylläpitäjän SPR:n Nastolan osasto toimi Uudessakylässä aktiivisesti kansakoulunopettaja Hellä 
Pelkosen johdolla. Me hänen alaluokkalaisensakin (1-2 lk) osallistuimme rahankeräyksiin viilettäen pitkin 
poikin kylää milloin minkin hyvän asian merkeissä ovelta toiselle: Nuorison Punainen Risti toimii! Ujolle 
pikkupojalle keräykset olivat kova koettelemus! Pikkupojista oli sen sijaan jännää ryömiä takaa ritilän ali 
kioskin lattian alle etsimään sinne lankutuksen raoista pudonneita kolikoita. Uudenkylän aseman kioski 
oli niin kuuluisa ja suosittu, että Villähteeltä asti koulupojat tekivät polkupyöräretkiä erityisen hyvältä 
maistuvan nougat-jäätelön ostoon. Kioski rakennettiin siis n. 1955 ja purettiin puettiin asemalta syksyllä 
1970 radan perusparannuksen ja laiturin noston jälkeen, kertoi Martti Kilkkilä. 
 
Rautatieaseman matkustajien yleisvälttämätön puucee för damer och för män sijaitsi matkustajalaiturin 
keskivaiheilla puiston lehmuskujan itäpäässä. Sinne nousivat kiviportaat puiston poikki Uudenkyläntieltä. 
Puucee näkyy tässä paikassa joissakin vanhoissa valokuvissa. 
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Uudenkylän vanha asema ja Asemanpuiston länsipää 1920-luvulla (?).Kokoelma Arno Jarla (?). 
 

 
Uudenkylän vanha asema ja Asemanpuiston länsipää kesällä 1930-luvulla. Kokoelma Riku Karhunen. 
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Uudenkylän asema ja Asemanpuisto ratapihan takaa. Markku Sakari Meriluoto 2010-02-12. 
 

 
Uudenkylän Asemanpuiston kaksirivinen vaahterakujanne ja nykyinen huoltotie entisellä 
matkustajalaiturilla aseman suuntaan. Markku Sakari Meriluoto 2010-03-05. 
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Uudenkylän Asemanpuiston kaksirivinen vaahterakujanne ja matkustajalaiturin kivimuuri aseman 
suuntaan, vas. linja-autopysäkki. Ilmeisesti tähän paikkaan haudattiin saksalaiset sotilaat tilapäisesti 
keväällä 1918. Markku Sakari Meriluoto 2009-02-13. 
 

 
Matkustajalaiturin kivimuuri Asemanpuiston keskiosassa. Markku Sakari Meriluoto 2008-07-08. 
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Lehtevä Asemanpuisto Uudenkyläntien ja Pietarinradan välissä aseman suunnasta itään. 
Markku Sakari Meriluoto 2008-07-28. 
 

 
Syksyn värittämä Asemanpuisto Uudenkyläntieltä länteen asemalle päin. Etualalla kasvaa ryhmä 
Siperianhernepensaita. Markku Sakari Meriluoto 2008-09-25. 
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Ensimmäinen sähkömoottorijuna saapuu Uudenkylän asemalle, kun taajamajunaliikenne alkoi uudelleen 
rataosalla Lahti-Kouvola. Asemalle rakennettiin uudet korkeat laiturit, mitkä peittivät alleen vanhan 
matkustajalaiturin nupukiveyksen. Rautateiden henkilöliikenne Uudessakylässä oli katkennut 1969, 
toiminut 1979-2004, katkennut taas 2005 alkaen ja alkaa uudelleen 2010-12-12. 
Markku Sakari Meriluoto 1979-05-27. 
 

 
Maitolaituri matkustajalaiturin ja Asemanpuiston itäpäässä 1960-luvulla. Taustalla Haikarin liiketalo, 
vas. Haikarin ja oik. Osuusliike Oma-Pohjan varastorakennus, edessä ratapihaa. Kokoelma Arno Jarla 
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Asiakasruuhkaa SPR:n kioskilla Uudenkylän asemalla. Kantavieras, polioinvalidi Erkki Erikssonin mopo 
pysäköitynä portaiden edessä. Uudenkyläntien, silloisen Lahden-Kouvolan valtatien 12 takana Peltolan 
liiketalon länsipääty parvekkeineen. Kokoelma Maija Hietanen. 
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Pumppumestarinpuisto 
 
Uudenkylän lintuparatiisissa harjunaluksen Puutarhanpuiston lehvästö vaihettuu paikoin alkuperäiseksi 
salskeaksi hongikoksi esimerkiksi rautatieaseman ja säästöpankintalon rinteessä, Pumppumestarinpuiston 
ja Yhteiskoulunpuiston alueella. Jättihonkien ikä on sama kuin Pietarinradan, noin 140 vuotta. Tämä 
merkitsee, että 1868-70 Uudenkylän hongat hakattiin rakennuspuiksi ja ratapölkyiksi, ja rata kulki aluksi 
puuttomassa maisemassa! Nälkävuosilta ei ole valokuvia, mutta sopii kuvitella Uudenkylän autioita 
näkymiä tuolloin. Kehrääjä surisi kesäilloin harjunpäällystän kanervikoissa ja kangaskiuru liversi karuissa 
somerikoissa. Lintuelo oli köyhempää, mutta rautatiealueen tyyppilajeja olivat silloinkin leppälintu ja 
kivitasku. Nyt kuormausalueella pesii kalalokki ja kukoistavat värikkäät tulokaskasvit, jopa uhanalaiset 
harvinaisuudet. Rautateiden kulttuuriympäristön muutoksesta muistuttaa vielä Ratamestarinpuisto. 
 
Heikki Jarlan mukaan Pumppumestarinpuistossa on sykkinyt vilkas elämä vuoden 1918 tapahtumien 
jälkeen aina 1960-luvun lopulle asti. Pumppumestari Elias Nurminen muutti Piiankallion 1918 
tuhoutuneelta vesitornilta Uuteenkylään, kun uusi vesitorni valmistui rautatieaseman viereen. Nurmisen 
perhe asui ns. Pönkän talossa (Terijoelta) Heinolantiellä Kirjapolun luona, ratamestarin virkatalon ja siis 
nykyisen Ratamestarinpuiston vieressä, leski aina siihen asti, kunnes Pönkät tulivat asumaan taloa viime 
sotien jälkeen. 
 
Uudelle pumppumestari Eemil Martikaiselle rakennettiin virka-asunto uuden pumppuhuoneen luo 
aseman alapuolelle. Nykyisin asemarakennuksen kohdalla Uudenkyläntien alapuolisessa jyrkässä rinteessä 
sijaitsee entinen asemapäällikön talo vuodelta 1940 yksityisomistuksessa. Niillä tienoin harjunrinteessä 
sijaitsi aseman sirpalesuoja talvisodan aikana. Näiden alapuolella ja nykyisen Puutarhatien yläpuolella 
nousevassa harjun etelärinteessä sijaitsivat pumppumestarin talo ja pumppuhuone, mistä vesi nostettiin 
aseman vesitorniin höyrykoneella. Asemapäällikön talon länsipuolen naapurina on alkuperäinen kahden 
perheen entinen asemamiehen talo hyvässä kunnossa, myös yksityisomistuksessa. Se näkyy jo 
Senaatinkartassa vuodelta 1875 ainoana asuintalona Uudenkyläntien varrella. 
 
Pumppumestari Eemil Martikaisen asunto sijaitsi pumppuaseman vieressä rautatieaseman alapuolella 
rinteen tyvellä VR:n talossa. Pihassa pumppumestari hoiti mehiläisiä, kukkia ja kasveja. Talvella 
höyrykoneen lämmittämä pumppuasema palveli puutarhan tuotevarastona. Pumppumestari Martikaisen 
perheeseen kuuluivat lapset Erkki (myöhemmin Uudenkylän postinhoitaja), Aune (Salo; kelloseppä Asser 
Salon vaimo), Terttu (Ruuhonen; Uudenkylän rautatieaseman postissa, asuinpaikka Säyhtee) sekä 
Annikki ja Marjatta (Uudenkylän rautatieaseman postissa, asuinpaikka Padasjoki). 
 
Arno Jarla on kirjoittanut Uudenkylän aseman vesitornien historiasta (TOPPAROIKKA 1/1995). 
Uudenkylän vesitorni ja rautateiden vedenottamo sijaitsi alun perin Piiankalliolla. Siellä laitokset 
tuhoutuivat vuoden 1918 tapahtumissa. Uusi vesitorni rakennettiin rautatieaseman viereen länsipuolelle. 
Vedenottamo kaivoineen ja höyrykonekäyttöisine pumppuhuoneineen sijaitsi vesitornista eteläkaakkoon 
harjunrinteen alla. Samanlainen höyrykone on näytteillä Savon radan museossa Pieksämäellä. Vesi 
pumpattiin ylös säiliöön höyrykoneen voimalla. Toiminta alkoi sujua pian melko tasaista tahtia, vaikka 
vesitornista muodostuikin tavallaan ylimääräinen pysähdyspaikka junille, mitkä tarvitsivat vesitystä. 
 
Aivan pumppuhuoneen viereen tehtiin asunto pumppumestarille, joka oli sama Eemil Martikainen kuin 
Piiankalliolla. Hän oli osaava ja monipuolinen ammattimies. Höyrykoneen konemestarin pätevyys oli 
arvostettu tutkinto ja taito, sama kuin veturinkuljettajalla omassa tehtävässään. Pumppuhuoneen 
höyrykoneen lämmössä hänellä oli höyläpenkki harrastuksiaan varten. Lisäksi hän hoiti aurinkoisella, 
suurehkolla harjunrinnetontillaan mehiläisiä. Kerrankin hänen sanottiin saaneen 40 litran 
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maitotonkallisen hunajaa. Höyryveturien käytön loputtua Valtionrautateillä Uudenkylän vesitorni 
purettiin 1968. Sitä ennen oli jo päättynyt veden pumppaus höyrykoneen voimalla 
Pumppumestarinpuistosta. Sen jälkeen vesi oli nostettu tornin säiliöön sähkököpumpun voimalla. 
 
Harjun etelärinteessä suoraan vanhan asemarakennuksen alapuolella, nykyisen asemapäällikön talon 
paikalla sijaitsi rautateiden sirpalesuoja talvisodan aikana. Uudenkylän aseman tuhopommituksessa 
10.3.1940 Matti Karhula riensi pakoon muiden lasten, naisten ym. mukana sirpalesuojan maakuoppaan. 
Kuopan ympärillä kasvoi ja kasvaa yhä järeää hongikkoa. Yhteen honkaan, sen lännen puoleiseen kylkeen 
1-1,5 m korkeudelle mäsähti sirpalepalopommi. Ilmanpaine ryöpytti hiekkaa kuopassa kyyhöttäneiden 
niskaan, mutta pommin vastaanottanut mänty suojasi ihmisiä vahingoilta. Kuopassa pysyttiin, kunnes 
pommitus oli ohi, millä aikaa asema oli syttynyt palamaan. 
 

Pumppumestarinpuisto Salpauseelän paahteisella etelärinteellä on rehevä kukkien paratiisi jo niiltä ajoilta, 
kun pumppumestari Martikainen hoiti siellä puutarhaansa. Alueella esiintyy varmasti yhä merkittävää 
perinnekasvillisuutta, mikä kannattaisi tutkia. Puutarhatien varressa ainakin kukoistaa juhannusruusu. 
Markku Sakari Meriluoto 2009-06-25. 
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Pumppumestarinpuistossa erottuu vielä useita rakennusperustuksia, mitkä kertovat alueen 
rautatiehistoriasta. Ylhäällä hyvin säilynyt rautateiden entinen kahden perheen asuinrakennus viime 
vuosisadan alusta. Markku Sakari Meriluoto 2009-01-29. 
 

 
Asemapäällikön talo rakennettin aseman tuhopommituksen jälkeen 1940 jyrkkään harjunrinteeseen. 
Paikalla sijaitsi talvisodassa aseman sirpalesuoja. Markku Sakari Meriluoto 2009-01-29. 
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Pumppumestarinpuiston jyhkeät hongat ovat yhtä vanhoja kuin Pietarinrata, 140 vuotta. Nämä puut 
pelastivat ihmishenkiä aseman sirpalesuojassa tuhopommituksessa 10. maaliskuuta 1940, kun pommeja 
osui puiden runkoihin ja latvuksiin räjähtäen niissä. Markku sakari Meriluoto 2009-01-29. 
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Rautatienpuisto 
 
Rautatienpuistossa lähellä Heinolantien tasoylikäytävää sijaitsi kaksi Valtionrautateiden asuintaloa, joissa 
asui yhteensä kolme rautatieläisperhettä. Suuren tontin itäosassa, nykyisen säästöpankintalon puolella 
sijaitsi pitkä kahdenperheen talo Kouvolantien suuntaisesti. Talossa oli punamultamaalaus ja valkoiset 
pielet. 
 
Talon asukkaat 1950-luvulla olivat Kohlströmin perhe itäpäässä ja Airomiehen perhe länsipäässä. 
Molemmat toimivat sähköttäjinä (junanlähettäjinä) Uudenkylän asemalla ja olivat pitkiä, laihoja miehiä. 
Airomiehen vanhin poika Seppo oli rikospoliisi, Jorma taas VR:n Ovelta ovelle -autonkuljettaja. Nuorin 
on Matti, jonka kaksoisveli kuoli tapaturmaisesti maantiellä talon kohdalla. 
 
Kahdenperheen talon myöhemmät rautatieläisasukkaat 1950-luvulla olivat Miettisen perhe itäpäässä ja 
Korpiovaaran perhe länsipäässä. Perheen isä aloitti Uudenkylän asemamiehenä, siirtyi Lahteen 
junamieheksi ja myöhemmin kuormausmestariksi. Miettisen pojat Eino (vanhin), Tenho (luokkatoveri) ja 
Pentti olivat jokapäiväisiä kavereita monenlaisessa menossa. Korpiovaaran perheen isä VR:n 
autonkuljettaja, poika Markku. 
 
Vielä 1960-luvullakin VR:n talossa asuttiin. Sitten talon aika täyttyi ja se purettiin. Tyhjään tilaan 
pengerrettiin linja-autojen kääntöpaikka. Naapuritalossa, hiekanruskeassa, koristeellisessa yhden perheen 
melkein kuin huvilassa, asui asemamies Vesikallion perhe kolmine tyttärineen. Talon viimeinen asukas oli 
ratavartija Nurmi, Uudenkylän ratamestarin lähin mies, topparoikan päällysmies 1960-luvulla ennen 
suurta muutosta perusparannuksen jälkeen. Hieno rakennus jatkaa elämäänsä asuintalona Säyhteellä, 
mutta ei sitä siellä enää entiseksi tunne. 
 
Säästöpankin vanhalta puutalolta  VR:n talojen ohi kylän kaupoille kulki Kouvolantien alasyrjässä lähes 
metrin tienpenkkaa alempana luontainen kevytväylä, kapeahko polku. Sitä pitkin oli hauska ajaa 
polkupyörällä, takapyörän sivuun pyykkipojalla kiinnitettynä jäykästä pahvista "räpätin", mikä ajaessa 
päristi äänekkäästi. Noin metrin levyinen ruohoreunainen sileä sen ajan kevytväylä oli tosi paljon käytetty 
ja tarpeellinen yhteys Karhulantieltä asemalle turvallisesti jo silloin niin vilkkaan Kouvolantien, valtatien 
12 varressa valtion tiealueella. 
 

 
Rautatienpuiston paljon käytetty oikopolku yhdistää Puutarhatien ja Uudenkyläntien linja-autopysäkin. 

Markku Sakari Meriluoto 2010-01-25. 
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2008-05-25        2008-11-26 

   
2009-03-22        2010-01-25 
Rautatienpuisto kukkii kesällä ja ylläpitää monimuotoista elämää palokärjen ruokapöytää myöten. 
Talvi jähmettää puiston lumen valtaan. Markku Sakari Meriluoto. 
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Yhteiskoulunpuisto 
 

 
Yhteiskoulunpuiston yläreunan halki kulkee viehättävä polku kesät talvet. Sieltä voi katsella ja kuulostella 
puiston monimuotoista maisemaa ja elämää rinteen eri puolilla. Markku Sakari Meriluoto 2010-01-25. 
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2010-01-25            2009-03-24 
Puutarhatieltä Yhteiskoulunpuiston rinteen sisään näkee talvella, mutta kesällä tuuhea lehvästö muuraa 
näkymän umpeen ja luo holvin tien ylle. Vain lintujen laulu kertoo poikkeuksellisen monimuotoisesta 
luonnonpuistosta keskellä kylää. Markku Sakari Meriluoto. 
 
Yhteiskoulunpuisto on valmis luonnonpuisto, monimuotoisuuden tyyssija keskellä kylää kaikkien 
katseissa, mutta salaperäinen ja saavuttamattoman tuntuinen. Harva siellä on poikennut, vaikka onkin 
tieltä ja poluilta sinne silmännyt usein päivästä toiseen. Lehtipuuvaltaisena, runsaslahopuustoisena 
Yhteiskoulunpuisto on runsaan eliölajiston suojainen elinpiiri. Kuuluvimpia joskaan eivät aina näkyviä 
asukkaita ovat linnut, etenkin tikat kautta vuoden. Puistossa on tavattu melko säännöllisesti, jopa 
pesivinä, kaikkia tikkalajejamme valkoselkätikkaa lukuun ottamatta: käpytikka, pikkutikka, 
harmaapäätikka ja palokärki. 
 
Kesäaikaan Yhteiskoulunpuiston tuuheassa lehvästössä helkkää linnunlaulu laajalti ympäristöön. 
Tavallisten laululintujen lisäksi puiston uuemnista erottaa harvinaisiakin esittäjiä, kuten satakieli, 
viitakerttunen, mustapääkerttu ja jopa kultarinta, vanhojen kartanonpuistojen upea luonnehtijalaji. 
Itselleni elämyksellistä oli lintuharrastuksen alkuvaiheissa kuulla ja nähdä Yhteiskoulunpuistossa ensi 
kerran kultarinta, 109. havaittu laji. Nyt "elämänpinnoja" on kertynyt jo lähes kaksi ja puolisataa, mutta 
tämän ensimmäisen kultarintani muistan aina. Näin sen silloin kuvasin havaintokirjaani: 
 
109. havaittu laji. Hippolais icterina. 16.VI 1964 klo 8.50 kuulin minulle täysin outoa linnunlaulua 
tonttimme alapuolelta harjun etelärinteeltä, punavarpusen asuinsijoilta. Kiikarin noudettuani ryhdyin 
seuraamaan tätä laulajaa. Lintu lauloi ensin haaparyhmässä lähellä kaivoamme, siirtyi sieltä säästöpankin 
harjun mäntyihin ja edelleen W männyissä laulaen. Sitten. lintu palasi säästöpankin tontin E-laidalle, missä se 
lauloi korkealla eräässä männyssä. Klo 8.58 näin laulajan - kultarinnan - ensi kerran. Lintu esitti 
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säveltulvaansa männyssä niin, että oranssinpunainen kurkku näkyi hyvin. Kultarinta oli päältä 
ruskeanharmaa, alta kellahtava (ei kuitenkaan läheskään puhtaankeltainen), silmäkulmanjuovaa en pannut 
merkille, vaikka näin linnun moneen otteeseen selvästi. Sensijaan oli kyynärsulissa vaaleat juovat, jotka 
näkyivät hyvin. Laulu oli minulle täysin uutta, voimakasäänistä, vaihtelevaa, taitavia matkintoja sisältävää 
vuolasta esitystä. Sen sävy oli kuitenkin pingoittunut ja monet karkeat äänet häiritsivät hieman. Kuitenkin 
puolustaa kultarinta erittäin hyvin paikkaansa eräänä parhaimmista laulutaitureistamme. Lintu lauloi 
enimmäkseen puiden yläosissa tai puolivälin korkeudella, mutta myös pensaissa. Välillä oli laulussa taukoja ja 
tällöin näin linnun pyydystävän hyönteisiä vilkkaasti liikehtien. Kultarinta lauloi klo 9.35 asti. Sää oli 
havaintohetkellä: lämpötila 19°C, vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta enimmäkseen aurinkoista, tuuli kohtalainen, 
ajoittain voimakas SW, yöllä satanut. Hauska sattuma on, että tällä viikolla esittää radiossa väliaikamerkin 
juuri kultarinta. 
 
Hautaanrannanpuisto 

 
Hautaanrannanpuiston jylhät kalliorinteet laskeutuvat niin jyrkästi ylhäältä Heinolantieltä alas 
Sylvöjärven rantaan, että laskeutumaan pääsee vain yhtä pientä polkua pitkin kivien ja lohkareiden 
lomasta. Kaiken aikaa Sylvön vesi välkkyy silmissä viehättävästi jyhkeiden honkien lomasta. 
Markku Sakari Meriluoto 2009-06-21. 
 
Kiinteistötunnus:  532-409-1-763 

Nimi:  KUOPPALA 

Kunta:  Nastola 

Kylä / kaupunginosa:  UUSIKYLÄ 

Omistaja: Nastolan kunta 
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Hautaanrannanpuiston rinne ja kivikkoranta kimalteisena kesäpäivänä luo erään koko Nastolan 
kauneimmista järvimaisemista täällä Sylvöjärven valtakunnallisesti merkittävällä kultturimaisema-alueella. 
Markku Sakari Meriluoto 2009-06-21. 
 

 
Hautaanrannanpuiston uhkea, koskematon rantametsä Sylvöjärven puolelta etelän suuntaan. 
Markku Sakari Meriluoto 2010-01-22. 
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Hautaanrannapuiston jylhä rantakallio laskeutuu jyrkkänä ja louhikkoisena Sylvöjärveen. 
Markku Sakari Meriluoto 2010-01-22. 
 
Suurehkon palstan Hautaanmäessä Uudenkylän ja Immilän rajaa vasten omistaa Nastolan kunta. 
Maisemallisesti erittäin merkittävä metsäpalsta Heinolantien ja Sylvöjärven välissä käsittää noin 600 m 
Sylvöjärven rantaa. Se tulee määritellä Uudenkylän osayleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi, missä 
turvataan nykyisen virkistyskäytön (näköalapaikka sekä pienimuotoinen uima- ja onkipaikka) jatkumisen 
edellytykset. Yhdessä viereisen Koivumäen palstan kanssa Hautaanmäen alueella olisi näin ainakin 
toistaiseksi 1,2 km pitkä yhtenäinen, rakentamaton maisemakokonaisuus. ei tiettävästi ole harkinnut 
Hautaanmäen palstan käyttämistä rakentamiseen. Nastolan kunnan on nyt ajankohtaista turvata palsta 
edelleen metsätalouskäytöltä ja säilyttää se luonnontilaisena, kaikkialle Sylvöjärven ranta-alueelle näkyvänä 
merkittävänä maisemakokonaisuutena. 
 
Hautaanranta sijaitsee Sylvöjärven ja Heinolantien kapeassa välissä ja on tärkeä osa Sylvöjärven 
kulttuurimaisema-aluetta. Tämä Nastolan laajin ja arvokkain kulttuurimaisemakokonaisuus ulottuu 
etelästä Salpausselältä, Uudenkylän Kuninkaanharjulta, Sylvöjärven kautta pohjoiseen Immilänjoen-
Arrajoen alueelle. Sylvöjärven kulttuurimaisema-alueella ovat erikseen määriteltyjä, valtakunnallisesti 
merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ennestään Toivonojan kartano ja valtioneuvoston tuoreen 
päätöksen mukaisesti Immilän mylly. Maakunnallisesti merkittäviä kulttuurimaisemia ovat Päijät-
Hämeen maakuntakaavan mukaan Uudenkylän ja Arrajoen kulttuurimaisemat. Alueeseen sisältyy mm. 
neljä kartanoa: Uudenkylän Sipilä (Vanhakartano) ja Uusikartano (Mustakallio) sekä Toivonoja ja 
Immilän Arrajoki. 



UUDENKYLÄN PUISTOT  SELVITYS 
Uudenkylän osayleiskaavan kansalaisaineisto  2010-04-09 
Markku Sakari Meriluoto  Mikael Agricolan päivä  
 

40

Sylvöjärven alueen luonnon- ja kulttuuriarvot ovat mittavat ja Nastolassa ainutlaatuiset. Sylvöjärvi ja 
Heinolantie liittävät yhteen Uudenkylän, Toivonojan, Immilän ja Arrajoen kulttuurimaisema-alueet. 
Sylvö paikannimenä on maassamme ainutkertainen ja Heinolantie sijallansa vuosisatojen takaa. Luonnon 
ja ihmisen yhdessä luoma Nastolan merkittävin maisemakokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. 
Neljä kartanoa Sylvöjärven ympärillä – Sipilä eli Vanhakartano, Uusikartano eli Mustakallio, Toivonoja ja 
Arrajoki – kaikkine vaiheineen ovat historiallinen kertomus menneestä meidän aikaamme. Uudenkylän 
Kuninkaanharjulta Järvi-Suomeen avautuu Sylvöjärven kulttuurimaisema-alue. 
 
Heinolantie, Sylvöjärven maisematie, noudattaa Uudenkylän-Pönnölän ja edempänä Arrajoen 
peltoaukeilla hienosti maaston kulkukelpoisinta selkää mäkiä ja laaksoja kiertäen, paikoin notkeasti 
myötäillen. Ilman insinööritiedettä paikalleen rakentunut Heinolantie on hyvä esimerkki vanhastaan 
maastoon sovittuneesta maisematiestä. Maiseman silmä Sylvöjärvi peilautuu Heinolantien hitaan kulkijan 
silmiin kauniisti kapean rantametsän lomasta. Etenkin ilta-aikaan järven hopeinen välke hurmaa kaiken 
matkaa. Tienvarsi Uudestakylästä Arrajoelle kasvaa vielä komeaa metsää vailla ensimmäistäkään 
avohakkuuta [kunnes lokakuussa 2009 avohakattiin palsta Heinolantie 620 maantieltä vesirajaan asti]. 
Laaksojen varjoiset kuusikot, kallioiden valoisat männiköt ja rantojen heleät koivikot lomittuvat somasti 
toisiinsa kainalossaan vanhaa asutusta. Kaunomaisema kukkeimmillaan tarjoutuu alkukesän aikaan halki 
vanhan Uudenkylän entisten hakamaiden, kun tienvarren entisillä hakamailla loistavat tuomet, sireenit ja 
pyhät pihlajat kuin lumivalkeat soihdut. Vuosisataisen asutuskulttuurin harmonia kohoaa ylevään 
arvoonsa. 
 
Uudenkylän peltojen jälkeen Heinolantie sukeltaa metsäisen mäkimaan viileään varjoon. Korkean 
Mustakallion ylikalteva tumma kylki melkein pelottaa. Sylvöjärven puolimatkassa Uudenkylän ja Immilän 
rajalla Heinolantie nousee jyrkästi Hautaanmäen korkealle kalliolle. Luonnontilaisen kaltaisen, suojelun 
arvoisen metsän ja pyhänkauniin näköalapaikan kaikkine mahdollisuuksineen omistaa Nastolan kunta. 
Yllättävän korkealta kalliolta kukkulalta honkien lomasta, 27 m vedenpintaa ylempää, näkyy Sylvöjärven 
Hautaan kapeikon yli Toivonojan kartanon valtakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema. 
Hautaanmäen rehevissä reunametsissä kukoistavat keväiset valkovuokot vuokkovyöhykkeen 
pohjoisrajoilla. Niiden perään varjoisen kuusikkomaan täyttää valkea matto uudelleen, kun käenkaali 
kukkii. Kevään 1918 tapahtumissa Hautaanmäkeen surmattiin Arrajoen kartanon isännöitsijä ja 
metsänvartija. 
 
Heinolantien neljä kartanoa neljän kilometrin matkalla – Sipilä eli Vanhakartano, Toivonoja, 
Uusikartano ja Arrajoki – kaikkine vaiheineen kuvastavat Uudenkylän Kuninkaanharjulta avautuvan 
luonnon ja kulttuurin yhteisen maiseman jatkuvuutta menneestä meidän aikaamme ja Sylvöjärven 
kulttuurimaisema-alueen kokonaisuudeksi yhdistävää historiallista kertomusta. Luonto- ja 
kulttuurimatkailun mittavat mahdollisuudet Sylvöjärven kulttuurimaisema-alueella selvitettiin em. 
Sammalsilta-hankkeen yhteydessä. Käytännön työ on alkanut toteutua Nastolan oloissa oivallisella tavalla 
esimerkiksi Immilän myllyllä, mikä on nopeasti muodostunut kunnan merkittävimmäksi 
matkailunähtävyydeksi suuren suosion saavuttaneine historiallisine kesänäyttelyineen ja muine 
kultturitapahtumineen. 
 
Sylvöjärven kulttuurimaisema-alueen merkitys liittyy sekä valtakunnallisen että maakunnallisen 
kulttuuriperinnön vaalimiseen. 
 
Museovirasto luetteloi valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1980-luvulla ja 
julkaisi kohteet ympäristöministeriön kanssa 1993: 
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Viite 1: Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museovirasto, 
Rakennushistorian osaston julkaisu 16, 1993 (2. painos 1998). ISBN 951-9075-63-1, ISSN 1236-6439. 
 
Valtioneuvoston vahvisti uuden luettelon 28.12.2009 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tarkoittamaksi inventoinniksi. Se astui voimaan 1.1.2010. Sylvöjärven pohjoispäässä sijaitseva Immilän 
(myllyn) kulttuurimaisema on nostettu maakunnallisesti merkittävästä valtakunnallisesti merkittäväksi 
kulttuurimaisemaksi. 
 
Luetteloidut kohteet (www.rky.fi) edustavat vain pientä osaa kulttuuriympäristöstämme. Kauneuden ja 
kulttuuriarvojen vaaliminen sekä ympäristön arvokkaiden piirteiden säilyttäminen ulottuu kaikkeen 
rakennettuun ympäristöön. Näillä alueilla ja kohteissa pyritään säilyttämään rakennukset, rakenteet ja 
ympäristö mahdollisimman hyvin. Muutokset ja mahdollinen täydennysrakentaminen eivät saa olla 
ristiriidassa kulttuuriympäristön arvojen kanssa. 
 
Uudenkylän, Toivonojan, Immilän ja Arrajoen maakunnallisesti merkittäviä kulttuurimaisema-alueita 
voidaan yhdessä kutsua nimellä Sylvöjärven kulttuurimaisema-alue. Uudenkylän osayleiskaavan 
laadinnassa 2009 alkaen korostuu Sylvöjärven kulttuurimaisema-alueen merkitys koko Nastolassa, 
maakunnassa ja valtakunnassa. 
Meille on annettu asuttavaksi aarre, mistä kannattaa pitää huolta kuten jo kuudensadan vuoden ajan. 
 
Viite 2: Uudenkylän Kuninkaanharjulta avautuu Sylvöjärven kulttuurimaisema-alue. 
Kertomus kotiseudusta. 2008. 
http://www.tieokas.fi/Kuninkaanharju_tekstit.pdf  
http://www.tieokas.fi/Kuninkaanharju_kuvat.pdf  
Viite 3:Kartanoiden Uusikylä on lintuparatiisi. 2009. 
http://www.tieokas.fi/Uusikyla_lintuparatiisi.pdf  
Viite 4: Valokuvanäyttely "Sammalsiltakuvitelma". 2009. 
Sylvöjärven Sammalsilta - Nastolan monimuotoisin kosteikkoalue Uudessakylässä. 
http://www.tieokas.fi/Sammalsiltakuvitelma.pdf 
 

 
Hautaan vanha, nykyisin umpeen kasvanut uimaranta Hautaanrannanpuiston pohjoisosassa. 

Paikalle vie yhä kärrypolku Heinolantieltä. 
Kokoelma Heikki Jarla. 

http://www.rky.fi/
http://www.tieokas.fi/Sammalsiltakuvitelma.pdf
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Jääkausipuisto 
Jääkausipuisto 

 
Suuri siirtolohkare, hiidenkivi, vastapäätä Kanervan koulua Rakokiventien pohjoispuolella on merkittävä 
jääkauden aikainen nähtävyys Uudessakylässä. Markku Sakari Meriluoto 2008-09-17. 
 

 
Jääkauden jälkeisen muinaismeren huuhtelemaa rantakivikkoa Ensimmäisen Salpausselän päällä 
Osmontien itäpuolella karussa harjuhongikossa. Markku Sakari Meriluoto 2008-10-15. 
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Hongikkoa on harvennettu Rakokiventien yläpuolelle rakentamattomaksi jätetyssä muinaismeren 
rantakivikossa asutuksen keskellä. Markku Sakari Meriluoto 2008-10-15. 
 

  
2010-01-24    2008-09-17 
Kanervan koulun suuri siirtolohkare ja sen ympärillä suosittua polkumaastoa harjunlaen hongikossa. 
Markku Sakari Meriluoto. 



UUDENKYLÄN PUISTOT  SELVITYS 
Uudenkylän osayleiskaavan kansalaisaineisto  2010-04-09 
Markku Sakari Meriluoto  Mikael Agricolan päivä  
 

44

Jouko Tolonen 
Viite: Sari Dufva, Markku Sakari Meriluoto ja Matti Oijala. 2004. Sylvöjärven Sammalsilta - Uudenkylän luontoa. 
SAMMALSILTA-hanke. 
 
Jääkaudet 
 
Ilmasto-olosuhteet ovat satojen miljoonien vuosien aikana vaihdelleet rajusti maapallolla. Esim. kaikki 
mantereet ovat kokeneet jääkausia. Viimeinen jääkausi koetteli eniten 
Eurooppaa n. 20 000 vuotta sitten. Kölivuoristosta käsin levinneet jäämassat tunkeutuivat karkeasti ottaen 
linjalle Lontoo-Berliini-Varsova-Moskova. Sitten jään reuna kiertyi pohjoiseen ja koilliseen. 
 
Jääkausia laukaisevana päätekijänä pidetään maapallon radan jaksottaista kiertymistä, jolloin maapallolle 
tulevan säteilyenergian määrä vaihtelee. Miten ilmaston jäähtyminen ja lämpeneminen ilmenee eri 
mantereilla johtuu sitten mantereitten ja merien keskinäisestä asemasta, tämähän on vaihdellut 
suurestikin. 
 
Mannerjään sulamisvaiheeessa sulaminen voitti jään muodostumisen. Ensimmäinen Salpausselkä korreloi 
Rugozeron (Rukajärvi) reunamuodostuman kanssa ja Toinen Salpausselkä Kalevala-muodostuman kanssa. 
CFI – MF on Näsijärvi-Jyväskylä muodostumia. Helylä on lähellä Värtsilää. Siellä on tehty 
savikronologisia tutkimuksia – laskettu 1700 lustosavikerrosta. Savilusto vastaa yhtä vuotta. Kylmyys oli 
siis huipussaan n. 20 000 vuotta sitten. Sitten ilmasto alkoi nopeasti lämmetä, ja jää sulaa. Jään reuna 
joutui perääntymään satoja metrejä vuodessa. Jään sulaminen ei kuitenkaan edistynyt joka vuosi ja tällöin 
jäätikön reunaan ehti keräytyä kesäisten sulamisvesien tuomana mineraaliainesta. 
 
Eniten jäätikön sulaminen takelteli 12 250-11 590 vuotta sitten. Tällöin ilmasto kylmeni jopa 7º ja 
jäätikkö pääsi paikoin uudelleen etenemään kymmeniä kilometrejä. Tätä kylmää jaksoa nimitetään 
nuoremmaksi Dryas-kaudeksi – lapinvuokon (Dryas octopetala) mukaan. Ensimmäisen ja Toisen 
Salpausselän muodostuminen sijoittuu edellä mainitulle ajanjaksolle. Jään reuna perääntyi Ensimmäinen 
Salpausselältä 12 000 vuotta sitten (10000 vuotta eKr.). Ensimmäinen Salpausselkä kasvoi siis 250 vuotta. 
Vierumäen (Toinen Salpausselkä) jäätikkö jätti 11 590 vuotta sitten. Toisen Salpausselän katsotaan 
muodostuneen lyhyemmässä ajassa kuin Ensimmäisen Salpausselän. 
 
Harjujen synnystä 
 
Kun kilometrien paksuinen jää (ehkä Pohjanlahden kohdalla 2,5 km) alkoi sulaa, muodostui mahtavia 
virtoja. Virtaukset hakeutuivat mielellään railoihin, mutta virtoja saattoi esiintyä myös jään alla. Jään 
pinnalle virtaukset syövyttivät nopeasti itselleen uomia. Sulamisvedet kuljettivat, lajittelivat ja kasasivat 
moreeniainesta. Mannerjään sulaessa jäätikköjoetkin joutuivat perääntymään, jolloin niiden lajittelema ja 
kasaama aines jäi jälkeen perättäisinä hiekka- ja sorakumpuina ja selänteinä. Näitä sanotaan harjuiksi. 
Harjun mutkia seuratessa seuraa entisen jäätikköjoen kulkua. 
 
Salpausselkien rakenne 
 
Edellä on kuvattu Salpausselkien syntyhistoriaa. Nimitys reunamuodostuma ei oikeastaan kerro muuta 
kuin, että Salpausselät ovat mannerjään reunaan syntyneitä muodostumia. Vaikeudesta kuvata lyhyesti 
Salpausselkien rakennetta kertovat Salpausselistä käytetyt nimitykset: harju, poikittaisharju, päätemoreeni, 
reunamoreeni, deltamoreeni. 



UUDENKYLÄN PUISTOT  SELVITYS 
Uudenkylän osayleiskaavan kansalaisaineisto  2010-04-09 
Markku Sakari Meriluoto  Mikael Agricolan päivä  
 

45

Moreeninimityksellä on se haittapuoli, että moreeni tarkoittaa jäätikön irrottamaa lajittumatonta ainesta, 
ja niinkuin tiedämme Salpausselissä on runsaita sora-, hiekka-, ja hietaesiintymiä (siis veden lajittelemaa 
ainesta) Englannin kielessä mahdollisista vääristä mielikuvista vältytään, koska moreenilajeille on 
käytännössä termi ”till”. Tieteellisissä artikkeleissa käytetäänkin yleisesti nimitystä ” Salpausselkä end 
moraines”. Kirjoittajan mielipide onkin, että Salpausselistä käytettäisiin reilusti vanhinta nimitystä harju. 
Vasta sitten, kun ruvetaan puhumaan syntyjä syviä, nimitys olisi reunamuodostuma. Joka tapauksessa 
Salpausselillä on aika runsaasti harjukasvillisuutta; ei ole vielä vastaan tullut artikkelia 
reunamuodostumakasvillisuudesta. 
 
Mistä aineksista Salpausselät sitten todella koostuvat? Kun Salpausselät syntyivät, oli Itämeren altaassa 
valtameren pinnan yläpuolelle patoutunut Baltian jääjärvi, joka laski mereen Juutinrauman kautta. Baltian 
jääjärven vesi siis loiskui vasten mannerjäätikköä. Jäätikköjoet, jotka laskivat jääjärveen asti muodostivat 
normaaliin tapaan suistoja (deltoja). Jos joki päättyi ennen rantaa syntyi ”kuivalle maalle” deltoja vastaavia 
kasaumia, joita kutsutaan sandureiksi. Sandurdeltalla kuitenkin ymmärretään tavallisen deltan ja sandurin 
yhdistelmää. Paul Fogelbergin mukaan Vierumäen ja Urheiluopiston deltat ovat näitä yhdistelmiä eli 
sandurdeltoja. 
 
Voimme mielessämme sijoitella näitä eri tyypin deltoja vierekkäin, näin saamme rakennettua jo pääosat 
Salpausselistä. Deltojen raekoko hienonee järveen (mereen) päin. Tyvipäässä sora- ja hiekkakerrostumia, 
järven (meren) puolella hietaa ja hiesuakin. Salpausselät eivät kuitenkaan ole kokonaan syntyneet 
sulamisvesien mukanaan kuljettamasta aineksesta, vaan sisältävät myös moreenikerroksia. Mannerjään 
peräytyminen ja eteneminen tavallaan kävivät taistelua ja etenkin kylminä vuosijaksoina eteneminen voitti 
sulamisen. Muodostuvan Salpausselän pohjoisrinteille, joskus kauemmaksikin, mannerjää runttasi 
puskutraktorin tavoin moreenipatjoja. 
 
Suomen kallioperää jäätikkö madalsi noin 7 metriä, paikoin paljon enemmän. Paikoin kallioperä jäi lähes 
koskemattomaksi jään vyöryessä sen yli. Jäätikön voimaa kuvastavat myös hiidenkivet, joita löytyy 
harjuaineksen päältäkin esim. Uudenkylän Seuratalon itäpuolelta ja Rakokiventien viereltä Kanervan 
koulun läheltä. Mahtava hiidenkivi löytyy metsämaalta Terrikalliolta Uuteenkylään päin sähkölinjan 
vierestä. 
 
Moni voi myös kysyä mistä johtuu, että Salpausselällä on monin paikoin kivikkoja esim. Nastolassa 
Rakokiventien lähellä. Nämä pintakivikot tulkitaan syntyneiksi silloin, kun mannerjäätikön reuna oli 
Toisella Salpausselällä Vääksy-Vierumäki linjalla. Baltian jääjärven aallot löivät nuoren Salpausselän 
kerrostumien yli ja huuhtoivat esiin kiviä. Ilmeisesti aallot veivät mukanaan useita metrejä ylimmäisistä 
kerrostumista ja näin nuori Salpausselkä madaltui. Varsinkin isommat kivet jäivät jäljelle. Jos kivissä 
näkyy pyöristymistä on se merkki siitä, että vesi on niitä pyöritellyt. Kylmässä Baltian jääjärvessä ajelehti 
jäävuoria(-lauttoja). Jäävuoret törmäilivät särkkämäisiin Salpausselän osiin, juuttuivat kiinni ja toivat 
mahdollisesti lisäkiviä mukanaan. 
 
Harjukuopat eli supat 
 
Mannerjää ja sulamisvirrat saattoivat haudata jäämassoja kuljettamansa moreenin ja harjuaineksen alle. 
Nämä jäämassat (ns. kuollut jää) sulivat hyvin hitaasti, paljon myöhemmin kuin ympäröivät jääkentät. 
Jään vihdoin sulettua jäljelle jäi kuoppia. Joihinkin suurimpiin kuoppiin virtasi niin paljon vettä, että 
syntyi suppajärviä ja –lampia. Esimerkiksi Kalatonlammen suppa Vierumäen kankaalla, supan koko on 
200x400 metriä. Harjun päältä on lammen reunalle 20 metrin pudotus. Lammen suurin syvyys on 20 
metriä. 
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Merkittäviä luonnon muodostumia ovat myös Asikkalan Kurhilan Syrjän supat. Niissä ei ole vettä, vaikka 
syvimmän pohja on runsaat 35 metriä ympäristöään alempana. Syrjän suppien rinteillä kasvaa harvinainen 
alppivuokko (Anemone trifolia). Kasvi on läheistä sukua valkovuokolle ja risteytyykin sen kanssa. 
Asikkalan jälkeen alppivuokkojen muita kasvupaikkoja täytyy toisiaan lähteä hakemaan Alpeilta ja 
Karpaateilta. Nastolassa pienimuotoisia suppia on hautausmaalla ja Rakokiven liikekeskuksen 
ympäristössä. 
 
Rantamuodostumat 
 
Ensimmäinen Salpausselkä oli monta sataa vuotta alttiina Baltian jääjärven ja Yoldia-meren tyrskyille. 
Nämä muovasivat rantatörmiä ja rantatasanteita (rantaterasseja). Baltian jääjärven ollessa laajimmillaan, 
siis Toisella Salpausselällä, muodostui Ensimmäiselle Salpausselälle monin paikoin jyrkkiä rantatörmiä ja 
niiden alapuolelle rantatasanteita, terasseja. Baltian jääjärven pinta oli silloin laskenut 10 metriä 
korkeimmasta asemastaan. Rakokiven liikekeskus, deltatasanne, on ylintä rantaa. 
 
Veden laskettua rantavoimat pääsivät käsiksi harjuainekseen ja kuljettivat sitä ulapalle päin. Rakokiven 
liikekeskuksen eteläpuolelle muodostui noin 15 metriä korkea törmä. Itään päin liikekeskuksesta törmä 
madaltuu ja katoaa entisen K-raudan takana särkkämäisenä muodostumana. Tämän itäpuolella tyrskyt 
ovat lyöneet Salpausselän yli. Vanha Kouvolan maantie ja rivi teollisuuslaitoksia on laajalla 
rantatasanteella (terassilla). 
 
Baltian Jääjärvi vaihtui äkkiä Yoldia-mereksi. Jääjärven laskun jälkeisiä rantakivikoita löytyy mm. 
Vääksystä Aurinkovuoren pohjoisrinteeltä. Nastolassa Yoldia-meren rantoja ei liene selvitetty. 
Kirkonkylän – Rakokiven kohdalla rantaterassin eteläpuolella on nykyisin soistunutta maata, Yoldia-
meren aikana ja myöhemminkin alue oli veden peitossa. Jos Nastolasta haluaa etsiä Yoldia-meren rantoja, 
kannattaa käyttää liitekarttaa apuna. Nopea maankohoaminen auttoi vedenpinnan laskua. Lahdessa 
vedenpinta laski 500 vuodessa yli 70 metriä! 
 
Yoldia-vaiheen jälkeen seurasi Ancylus-järvi 10 000 vuotta sitten. Vesi muuttui makeaksi, kun yhteys 
valtamereen katkesi. Nykyisen Itämeren edeltäjä Litorina-meri-vaihe alkoi 8000 vuotta sitten. Yhteydet 
Tanskan salmien kautta Atlantille avautuivat. 
 
Savikot 
 
Savi kertoo siis aina, että alue on joskus ollut veden alla. Savi on hienointa mineraaliainesta, sitä voi 
muovailla; karkeampia kivennäismaalajeja ei. Joet, sade- ja sulamisvedet tuovat saviainesta meriin ja 
järviin. Savi kelluu tyynessäkin vedessä pitkään, vähitellen sitä kuitenkin laskeutuu pohjaan. Keväisin 
sulamisvedet tuovat mukanaan karkeampaa ainesta, joka laskeutuu nopeammin pohjaan. Kesän edistyessä 
pohjalle laskeutuu yhä hienompaa ainesta, talvella jääkannen alla laskeutuu kaikkein hienoin aines. 
 
Näin syntyy pohjalle kerroksellinen rakenne – savilustoja. Artikkelin alkupuolella mainitaan Helylän 1700 
lustoa, joka on ennätysluokkaa. Laskemalla savilustoja (siis vuosia) eri paikoista ja vertaamalla niitä 
saadaan selville jääkauden jälkeisten meri- ja järvivaiheiden aikasarjoja. Laajimmat savikot muodostuivat 
Ancylus-vaiheen aikana, jolloin jää oli käytännössä kadonnut Suomesta! 
 
Mannerjään sulettua Suomen maanpinta-ala alkoi kasvaa nopeasti maankuoren kohotessa jäätikön painon 
poistuttua. Perämeren alueella maa kohosi noin 10 metriä sadassa vuodessa. Vauhti vähitellen kuitenkin 
tasaantui. Nykyinen nousunopeus on noin 90 cm sadassa vuodessa. 10 000 vuodessa maa on kerinnyt 
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nousta Perämeren kohdalla 500 metriä. Tulevaisuudessa Merenkurkku kuroutuu umpeen ja Ruotsiin 
pääsee astelemalla joen sillan yli. Nastolassa maa kohoaa noin 40 cm sadassa vuodessa ja sekin pystyy 
aikaansaamaan merkittäviä muutoksia jo yhden sukupolven aikana. Salpausselkä pyrkii pitämään vesiä 
pohjoispuolellaan ja siihen Salpausselkä nimitys viittaakin. 
 
Havaintoja harjukasvillisuudesta 
 
Ensimmäisellä Salpausselällä Nastolassa kasvillisuudelle on ominaista monimuotoisuus. Tämä riippuu 
maaperästä ja paiste-eroista (ekspositio). Varjorinteen kasvillisuus ei juuri poikkea tavanomaisesta 
metsäkasvillisuudesta, varsinkin jos maaperä on moreenia. Valorinteillä, jossa maaperä onkin yleensä soraa 
ja hiekkaa löytyy tyypillistä harjukasvillisuutta. Etelärinteiden alaosissa on hienompia maalajeja, jopa 
savikerrostumia voi tulla kaivontekijää vastaan. tällöin kasvillisuus on lehtipuuvaltaista jopa aivan lehtoa. 
 
 

 
 
 

Vanamon Linnaea borealis 
runsas, hienosti tuoksuva kasvusto 

koristaa upeasti valoisaa harjuhongikkoa 
lähellä Pietarinradan kiviaitaa 

muinaismeren sammaloituneessa rantakivikossa. 
Markku Sakari Meriluoto 2001-06-25. 



Uudenkylän	Satakielipuisto	–	Nyby	Nightingale	Park	 LUONNOS	 2019‐09‐04	
	

	
Kartta:	Uudenkylän	osayleiskaava,	lainvoimainen.	
Satakielipuiston	(‐puistojen)	sijaintivaihtoehtoja	on	ympyröity	kaavakarttaan.	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	on	laatinut	asemakaavoitusta	varten	suunnitelman	Uudenkylän	
puistojen	toteuttamiseksi	–	toistaiseksi	Uudessakylässä	ei	ole	yhtään	puistoa.	Suunnitelma	on	
julkaistu	verkossa	http://www.tieokas.fi/PUISTOT.pdf	
	
Valitettavasti	muutenkin	asiantuntemattomasti	valmisteltu	Uudenkylän	osayleiskaava,	mikä	
on	jo	lainvoimainen,	ei	ottanut	huomioon	puistojen	tarvetta	Uudenkylän	asemanseudun	
taajamassa.	Puute	on	korjattava	asemakaavoituksessa,	mihin	tämä	suunnitelma	luo	perustan.	
Suunnitellut	puistot	sijaitsevat	Uudenkylän	keskusta‐alueella,	paitsi	Luuradan	kalmiston	
puisto.		
	
Keskustan	eteläosaan	väylien	tuntumaan	melualueelle	tarvitaan	kuitenkin	edustava	puisto,	
mikä	vielä	korostaa	Uudenkylän	viihtyisää	yleiskuvaa	ja	erityisiä	piirteitä	–	Satakielipuisto.	
	
Julkaisussa	Kartanoiden	Uusikylä	–	lintuparatiisi	(2009)	verkossa	
http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf	s.	37–48	kuvailen	Uudenkylän	
asemanseudun	taajaman	erityistä	luonnon‐	ja	kulttuurihistoriallista	luonnetta.	Sylvöjärven	
kultturimaisema‐alueen	kokonaisuudessa	se	on	Nastolan	pitäjässä	ja	nykyisessä	Lahdessakin	
ainutlaatuinen.	
	
Koko	puistosuunnitelman	asemakaavoituksen	pohjaksi	on	syytä	tuntea	tämän	aineiston	
sisältö,	mikä	runsaasti	ylittää	tavanomaisen	viranomaistiedon,	vaikka	kaavasuunnitelmia	
tehdäänkin	tavanomaisen	viranomaistiedon	rajoissa.	 	



Uudenkylän	eteläosassa	erityinen	mahdollisuus	on	liittää	Satakielipuistoon	vesielementti,	
mitä	täällä	usein	kaivataan,	sijaitseehan	lähin	vesistö	Sylvöjärvi	kolmen	kilometrin	päässä.	
Satakielipuiston	perustamista	suosii	sijainti	Ensimmäisen	Salpausselän	ahteessa	paineisen	
pohjaveden	alueella.	
	
Vaihtoehtoisia	Satakielipuiston	(‐puistojen)	sijoituspaikkoja	on	useita	(kartta);	kaikissa	niissä	
laulaa	satakieli.	Mahdollisia	kohteita	on	alustavasti	esitetty	pääpiirtein	karttaan	värirenkailla.	
Nykyiset	yleiskaavakaavamerkinnät	ovat	jatkosuunnittelussa	toissijaisia	kuten	
asemakaavoituksessa	muutenkin.	
	
Vaihtoehdoille	on	yhteistä	pohjavesi‐	tai	puroesiintymän	lisäksi	sijainti	tieliikenteen	
melualueella,	käytännössä	joutomaalla,	mihin	ei	voida	suunnitella	muuta	maankäyttöä.	
Puistorakenteet	vaimentavat	ympäristön	tiemelua	sijaintiaan	laajemminkin.	
	
Puistojen	rakennesuunnitteluun	osallistetaan	Uudenkylän	asukkaat.	
	
Kuvakokoelma	esittää	mahdollisuuksia	Uudenkylän	Satakielipuiston	(‐puistojen)	
toteutukseksi.	Esimerkkikuvista	lähes	puuttuu	asukkaiden,	etenkin	lasten	läsnäolo.	

	

	 	



	

	

	




