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ASIA

Rakennusinventoinnin täydennys
Asiantuntijayritys Tieokas lähettää tämän lausunnon arvoisaan käsittelyynne
huomioon otettavaksi Uudenkylän osayleiskaavan laadinnassa. Tarvittaessa
annan mielihyvin lisätietoja, joita on linkissä:
http://www.tieokas.fi/RAKENNUSHISTORIA.pdf
Ympäristöselvityksen 2013 mukaan paikallisesti arvokkaiden alueiden ja
kohteiden kattavan tunnistuksen tueksi tulisi laatia osayleiskaava‐alueen kattava
rakennusinventointi.
Tieokas on vaatinut edellisissä lausunnossa 2013 ja 2014 kaavaluonnoksen
rakennusinventoinnin täydentämistä tämän mukaisesti. Vaatimus toistetaan
tässä kolmannen kerran.
Ystävällisin tervehdyksin
Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija, tietokirjailija

TIEDOKSI

Lahden kaupunginmuseo‐maakuntamuseo
Rakennustutkimus
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– itsenäinen, riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys ja rekisteröity tavaramerkki.
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2.3.8.4 Rakennusinventointi
Vasta Tieokkaan vaatimuksesta käynnistyi 2014 Uudenkylän kaavatyön toisella kierroksella
arkeologinen inventointi. Se tuotti pätevän ja innostuneen tekijänsä sekä Tieokkaan laajan
pohjatyön ja opastuksen ansiosta paljon tärkeitä tuloksia – verrata voi vuosien 2013 ja 2014
luonnosten sisältöä. Inventoinnin aikaansaaminen vasta ulkopuolisesta painostuksesta ei
johtunut kaavoittajan pahansuopaisuudesta vaan siitä, että Uudenkylän kaavan tekoon on
annettu vähimmät mahdolliset resurssit yleisesti tunnetuista syistä.
Kaavakarttaan on osoitettu Nastolan rakennusinventoinnissa säilytettäväksi rakennukseksi
tai aluekokonaisuudeksi mainitut kohteet sekä 2013 luonnoksen jälkeen yksi kohde (Pönkän
Terijoen talo), minkä Markku Sakari Meriluoto Tieokas osoitti maastokäynnillä osana
laatimaansa selvitystä Uudenkylän rakennuskulttuurista:
http://www.tieokas.fi/RAKENNUSHISTORIA.pdf
Tieokas kuitenkin huomauttaa, että lukuisia merkittäviä rakennushistorian kohteita puuttuu
yhä kaavaluonnoksesta.
Tieokas vaatii Uudenkylän osayleiskaavaan merkittäviksi ainakin tässä aineistossa
selostettuja kohteita viitauksin em. linkin tietoaineistoon.
Kaavan laatija ei selvästikään ole ymmärtänyt Uudenkylän pitkän (1422–) ja tavattoman
monitahoisen ja ‐kerroksisen kulttuuriperinnön merkitystä ja näkyvyyttä nykyisessä
taajamakuvassa. Sama muuten koskee luonnonympäristöä, missä erityisellä tavalla näkyy
pitempi jatkuvuus kuin missään muualla nauhataajamassa. Paikallinen asiantuntemus voi
vielä korjata tilannetta, seuraavassa rakennushistorian osalta.
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Korjauksia ja lisäyksiä (kaavaehdotuksen teksti kursiivilla)
2.3.8.5 Pönkän Terijoen talo
(Tiedot on korjattu Tieokkaan tekstin mukaisesti).
17. Uudenkylän asema (rakennus IV)
Helsingin ja Pietarin välinen rautatie on rakennettu 1860‐luvun nälkävuosina. Rata kulki
Uudenkylän kautta. Vanha puuasema tuhoutui sodan aikana ja nykyinen harjakattoinen
pysäkkirakennus on vuodelta 1941. Rakennus oli alun perin rapattu, lautaverhous on
myöhemmältä ajalta. Asema sijaitsee Uudenkylän keskustassa radansuuntaisen tien varressa
vailla omaa piha‐aluetta. Tien alapuolella rinteessä on ilmeisesti aseman toimintaan liittynyt
puutalo.
Kaikki asiatiedot olisi voinut saman tien kirjoittaa oikein Tieokkaan selvityksen pohjalta,
mutta tässä korjattava teksti valmiina:
Riihimäen–Pietarin rautatie rakennettiin 1860‐luvun lopun nälkävuosina Uudenkylän kautta.
Alkuperäinen puinen asemarakennus Pietarinradan valmistumisen 1870 ajalta tuhoutui
talvisodan lopussa ilmapommituksessa. Välittömästi 1940 tilalle rakennettiin nykyinen
tiilirunkoinen asematalo, minkä rappauksen päälle tehtiin lautaverhous 1980‐luvulla. Asema
sijaitsee ratakilometrillä 150+722 Uudenkylän keskustassa Uudenkyläntien varressa
rautatiealueella. Alarinteessä on asemamiesten asuintalo vuodelta 1907.
2014 lausunnosta huolimatta em. tekstiä ei ollut korjattu! Teksti on nyt korjattava
kaavaehdotukseen!
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LISÄTTÄVÄT KOHTEET
Kaikki tekstit ja valokuvat Tieokas Markku Sakari Meriluoto, ellei erikseen mainita.
LISÄTTÄVÄ:
Asemamiesten talo

Aseman ympäristöön rakennettiin useita asuintaloja merkittävän liikennepaikan kymmenille
rautatieläisille. Vanhoista rautatierakennuksista nykyaikaan on säilynyt vain asemamiesten
kaunis ja siisti kahden perheen talo vuodelta 1907 Uudenkylän rautatieaseman kohdalla
Uudenkyläntien alapuolella. Nykyisin yksityinen vuokratalo on vanhin alkuperäisenä säilynyt
rakennus Uudenkylän asemanseudun miljöössä. Tieokas on koonnut talon ja sen ympäristön
rautateiden aikaista asukashistoriaa, mihin kuuluu muun muassa sotien aikainen
lottakanttiini suunnilleen kuvaajan paikassa. Aseman hevospuomi on yhä jäljellä talon
länsipäädyssä.
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LISÄTTÄVÄ:
Säästöpankin liiketalo

Alkuperäisessä puisessa liiketalossa (piirroskuva Nastolan historia III s. 385) vastapäätä
Heinolantien tasoylikäytävää toimivat Hollolan Säästöpankki ja sekä pieni ja intiimi Uudenkylän
kirjakauppa, tärkeä kulttuuripiste pankin vieressä. Kirjakaupassa oli oma porras ja katettu kuisti
kuten pankissakin. Tilalle valmistui 1960‐luvun alussa nykyinen osaksi nelikerroksinen, osaksi
tiiliverhoiltu L‐muotoinen asuin‐ ja liikerakennus. Siinä toimivat Hollolan/Suur‐
Lahden/Salpausselän Säästöpankin lisäksi Uudenkylän posti ja kirjasto, viimeksi käsityökauppa.
Rakennuksen suunnitteli Hämeen lääninarkkitehti Hannu Vainio, ja se edustaa erityisen
arvokkaasti aikansa julkisen rakennuksen tyyliä vilkkaassa maaseututaajamassa kunnan
kaupallisessa keskuksessa rakennushistoriallisena paralleelina vastapäiselle suojellulle
Meriluodon liiketalolle (vas.). – dynaamisen 1920‐luvun ja dynaamiselle 1960‐luvun
edustavimmat liikerakentamisen näytteet Nastolassa vierekkäin.
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LISÄTTÄVÄ:
Kanervan alue
Kanervan asutusalue on pääosin 1950‐luvun alusta periytyvä arvokas, yhtenäinen
rakennushistoriallinen kokonaisuus, Nastolassa ainoa lajissaan. Ensimmäiset merkittävät
rakennukset ajoittuvat heti viime sotien jälkeiseen aikaan (Lankisen rivitalo ja Terveystalo),
1950‐luvulle keskeinen Pitkäsen liiketalo (Toppis‐baari) sekä koulu ja myöhemmin Hirsitien
asuinrakennusrivi, valmistaloteollisuuden varhaiset pioneerit koko Suomessa. Henkilöaseman ja
Heinolantien puolella on uudempaa rakennuskantaa, mikä sovittuu hyvin kokonaisuuteen. Alue
lähipalveluineen on harvinaisen onnistunut Nastolan oloissa. Sijainti Uudenkylän henkilöaseman–
Asemakeskuksen vieressä kohottaa asuntojen arvoa. Kanervan alue on nykyaikaankin kelpaava
esimerkki autottoman yhdyskunnan mahdollisuuksista myös maaseutumaisissa oloissa, missä
joukkoliikenne – niin junat kuin bussitkin – on aina palvellut loistavasti asukkaita
jalankulkuetäisyydellä.

Selainkuva 1952‐07‐08 Veljekset Karhumäki Oy ID 19528573, lähde www.kultuurisampo.fi.
Uudenkylän Kanervan alue 1950‐luvun alkupuolella. Oik. valtatie 12 (nyk. Varastotie), sen oik.
puolella näkymättömissä Pietarinrata. Ed. kesk. Lankisen rivitalo, vas. Terveystalo. Pitkäsen
liiiketalo on vasta rakenteilla. Ylh. oik. ratapihan sorakuoppa. Kanervan alue edustaa sotien
jälkeistä tiivistä uudisrakentamista erinomaiseen paikkaan Salpausselän kuivalle
harjunpäällyställe, mitä nimi Kanerva kuvaa oivallisesti. Aluetta on täydennysrakennettu
myöhemmin. – [Virheellinen tieto Kanervan alueen syntyajasta: "Rakokiven liikekeskuksen
rakentamisen vanavedessä lähti rakentumaan Kanervan omakotitaloalue 1980‐luvulla."
(Panu Heinonen, diplomityö, 2011)]; po. ensin Kanerva, sen jälkeen ns. Rakokivi (Uudenkylän
liikekeskus).
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Kanervan alue nykyisin. Lähde: Google‐Earth.
LISÄTTÄVÄ:
Pitkäsen liiketalo – TOPPIS‐baari
Kauppias Viljo Pitkäsen liike laajensi Uudenkylän kauppapalvelut taajaman länsiosaan
1950‐luvulla nousseelle Kanervan alueelle. Pitkäsen kaupan jälkeen 1972 alkaen talossa toimi
baari, mitä piti Ulla Nurminen. Annikki ja Erkki Forsgrén ostivat talon kauppias Pitkäseltä 1975.
Annikki Forsgrén perusti TOPPIS‐baarin 1. kesäkuuta 1975. TOPPIS‐baari oli muun muassa
Lahden–Uudenkylän järjestelyjunan miehistön vakituinen taukopaikka joka arkipäivä. Veturi
vaunuineen seisoi kahvinjuonnin ajan kaikessa rauhassa Pietarinradan vieressä Uudenkylän–
Nastolan teollisuusraiteella "Toppiksen pysäkillä". Baari toimii yhä ansiokkaasti. Rakennus on
Uudenkylän länsiosassa huomattava maamerkki, mikä näkyy sekä Pietarinradalle että edestä
kulkeneelle Kouvolan valtatielle, nykyiselle Varastotielle. Talon piirsi uusikyläläinen
rakennusmestari Arvi Munukka, jonka suunnittelun käsialan tunnistaa kulmaikkunoista
muuallakin Uudessakylässä, joten sikälikin talolla on rakennushistoriallista arvoa.

Lahden–Uudenkylän järjestelyjunan veturi Dv15 1969 odottaa teollisuusraiteella Uusikylä–
Nastola "Toppiksen pysäkillä", kun veturi‐ ja junamiehistö on kahvitauolla.
Kuva 1985‐07‐30 Markku Sakari Meriluoto.

8

9
LISÄTTÄVÄ:
Lankisen rivitalo – Nastolan ensimmäinen

Arkkitehti Jalmari Lankinen, Viipurin evakko, suunnitteli viime sotien jälkeen Uudenkylän
länsiosaan suureen asuntotarpeeseen usean perheen asuintalon, mikä yhä on alkuperäisen
tarkoituksensa mukaisessa käytössä. Uljasryhtinen puurakennus on aikansa merkittävä
rakennuskulttuurin luomus, Nastolan ensimmäinen rivitalo. Naapurin Erkki Vanhakosken
antamien tietojen mukaan arkkitehti Jalmari Lankinen sukulaisineen siirtyi sotien jälkeen
Uuteenkylään, mikä oli edullinen asuinpaikka lähelle Lahtea. Uudenkartanon tilanomistaja
Gahmberg myi tontin radan ja maantien vierestä hyvien liikenneyhteyksien piiristä. Lankiset
ostivat sotienjälkeisessä rakennnusainepulassa Lemiltä purettavan seurojentalon. Rakennuspuut
kuljetettiin junalla Lahteen. Sieltä vaunut toimitettiin Uuteenkylään rakennuspaikan kohdalle ja
purettiin siihen (pääraiteelta). Talo rakennettiin 1946 ensimmäisenä Uudenkylän Kanervan
uudelle asutusalueelle. Hirret veistettiin paikan päällä Salpausselältä. Talosta tehtiin Lankisten
asunto‐osakeyhtiö, mihin oli totuttu jo Viipurissa. Talo on yhä AsOy; kaikki osakkeet omisti
pitkään Erkki Olkkonen, joka asuu talossa. Hirsirunkoinen, lautavuorattu talo on taitavasti
uudelleenrakennettu Lankisen suvun ammattilaisvoimin ja on hyvässä ryhdissä. Sisällä
asunnnoissa näkyy hienosti veistettyä hirsipintaa. Jalmari Lankisen arkkitehtitoimisto sijaitsi
talon radanpuoleisessa päädyssä, kuvassa etualalla. Hänellä oli apuna Neuvosto‐Venäjältä
siirtynyt venäläinen arkkitehti, joka suomensi nimensä, eli Suomessa ja on haudattu Nastolaan.
Hänen arkkitehdintyönsä ovat Jalmari Lankisen toimiston nimissä. Talossa asuivat lisäksi Jalmari
Lankisen sukulaiset. Arkkitehti Jalmari Lankisen veli oli rakennusmestari Viljo Lankinen, joka
omisti rakennusliikkeen, ja toinen veli Väinö Lankinen, joka toimi työnjohtajana veljensä
rakennusliikkeessä. Lahden Suojalinnan talon rakensivat Lankiset: Jalmari suunnitteli, Viljo urakoi
ja Väinö johti työtä. Arkkitehtitoimisto muutti Suojalinnaan sen valmistuttua. Arkkitehti Jalmari
Lankisen poika oli rakennusarkkitehti Juha Lankinen. Hän on tunnettu mm. Viipuriin liittyvästä
rakennushistoriallisesta tutkimustyöstään ja on ryhmineen toteuttanut Lappeenrannan
kaupunginmuseoon Viipurin kaupungin pienoismallin, mikä kuvaa tilannetta 1939‐09‐02.
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Palvelujen ja/tai asumisenalueiden osoittaminen Heinolantien varteen, Uudenkylän
urheilukentän alueelle
Heinolantien pohjoispuolella sijaitsevan käytöstä poistuneen urheilukentän aluetta tutkittiin
palvelujen ja/ tai asumisen alueena. Alustavan luonnosvaiheen palautteessa esitetty huoli
teollisen toiminnan loppumisesta ja toisaalta kaavan yhteydessä tehty pohjavesivaikutusten
arviointi johti alueenkäytön uuteen harkintaan.
Uudenkylän urheilukenttä

Uudenkylän urheilukenttä. Kuva 2009‐06‐21 Markku Sakari Meriluoto.
Nastolan kunta on vuokrannut Urheilukentän IMEX WOODille, mikä on saanut luvan myös
aidata alueen. Urheilukenttä sopisi yhä esimerkiksi lasten leikkipuistoksi, kylän juhlapaikaksi
tai hevos‐ ja koiratapahtumien pitopaikaksi.
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Lähde: Huovila, Marja. 2007. Kaikki isänmaan puolesta Nastolassa – Suojeluskunta, Lotat ja
vankileirit 1917‐1944.
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Uudenkylän urheilukenttä. Kuva 2014‐02‐05 Markku Sakari Meriluoto.
Uudenkylän urheilukenttä on tärkeä osa paikallista kulttuuri‐ ja rakennushistorian perintöä.
Harkinnan jälkeen olen valmis myöntymään siihen, että vieressä vanhassa
tehdasympäristössä "Tehdas" – niin paikkaa on aina kutsuttu Uudessakylässä – voi jatkaa
puhtaan puuraaka‐aineen kierrätykseen perustuvaa toimintaansa niin kauan kuin yrittäjä
hyväksi näkee. Alueen teollinen historiaperinne puoltaa ratkaisua.
Sen sijaan Uudenkylän urheilukenttä, minkä kunta on vuokrannut Tehtaalle varastoalueeksi,
tulee toistaiseksi pitää sellaisessa käytössä ja kunnossa, että se voidaan tarvittaessa palauttaa
yleiseen käyttöön esimerkiksi lasten leikkipuistoksi, kylän juhlapaikaksi tai hevos‐ ja
koiratapahtumien pitopaikaksi tai mitä vain vastaavaa ilmenee. Monenlaisia ajatuksia on jo
esitetty. Tehtaan tarve alueelle näyttää olevan vähäinen: talvella jonkin verran purilaiden
varastointia tuotannon puskurina. Pahemmalta näyttää, että alueelle on varastoitu aivan
äskettäinkin erilaista teollisuusromua, poistettuja suuria koneita, järeitä betonirakenteita ja
erilaista rakennepuutavaraa. Ne muodostavat vaaran ainakin pikkupojille, joilla on taipumus
tutkia ympäristöään.
Kunnan tulee pikaisesti vaatia, että vahinkojen välttämiseksi Tehdas poistaa Urheilukentältä
romuksi katsottavat tavarat ja pitää ympäristön siistinä purilaiden varastoalueen ympärillä.
Asiasta tulee tehdä merkintä vuokrasopimukseen ja valvoa sen noudattamista.
Ohjausryhmässä voisi käyttää liikunnan asiantuntemusta rakentavastikin yhteiseksi hyväksi.
Urheilukenttä sopii keskeisessä sijainnissaan esimerkiksi vaellusreitin kokoontumis‐ ja
huoltoetapiksi, missä voi helposti tarjota tilapäisiä palveluja hiihto‐ ja patikkavaelluksilla.
Siksikään Urheilukentän aluetta ei saa aidata missään tapauksessa, koska silloin katkeaisi
paljon käytetty ulkoilureitti Salpausselkää pitkin Uudenkylän läpi. Vankat vanhat
ratsastuspolut kertovat harjulla yhä kadonneen Uudenkartanon aikaisesta herrasväen
historiasta.

