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Uudenkylän asemanseudun rakennuskulttuurin osalta kaavaluonnos on erittäin
puutteellinen, paikallistuntemusta vailla tehty viranomaistyö, mitä tämä muistutus täydentää
olennaisesti.
Uudenkylän hallintopitäjän historia alkaa vuodesta 1422, eli muutaman vuoden kuluttua
Uusikylä täyttää 600 vuotta. Vuosisatoja Uusikylä oli hallinnollinen keskus kauan ennen kuin
Nastolasta tiedettiin mitään. Uudenkylän monimuotoinen historia hallinnon, liikenteen ja
kaupan keskuksena näkyy tavattoman mielenkiintoisella tavalla rakennetussa ympäristössä,
mille koko nykyisessä Nastolassa ei löydy vertaa, kunhan tämä tosiasia vain tunnustetaan ja
sitä halutaan arvostaa.
Tämä muistutus esittää jäsennellysti Uudenkylän asemanseudun keskustan
rakennuskulttuuria kaavaselostuksen perinpohjaista uusimista varten.
Kaikki tekstit ja valokuvat Tieokas Markku Sakari Meriluoto, ellei erikseen mainita.
Osallistuminen
Allekirjoittanut asiantuntijayritys Tieokas osallistuu jatkossakin tiiviisti Uudenkylän
osayleiskaavan laadintaan.
Yleisesti tulee osapuolten tiedostaa kaavoittajan ristiriitaiset näkemykset:
yleiskaavoituksessa asia on liian vähäinen merkittäväksi, mutta asemakaavoituksessa
kysytään, miksi asiaa ei ole merkitty yleiskaavaan.
Ystävällisin tervehdyksin
Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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– itsenäinen, riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys ja rekisteröity tavaramerkki.
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UUDENKYLÄN RAKENNUSKULTTUURI

TIETOAINEISTO
2011‐06‐26
v. 2014‐03‐03
Uudenkylän rakennuskulttuuri
[karkea luonnos]
Alkuperäinen "vanha" Uusikylä, tiivis ryhmäkylä‐raittikylä maataloineen, periytyy
Uudenkylän hallintopitäjän perustamisesta vuonna 1422, 600 vuoden takaa. Se sijaitsi – ja
sijaitsee yhä – Heinolantien varressa Ensimmäisen Salpausselän ja Sipilänmäen (oik.
Koulunmäen) välissä. Kasvaessaan kylä kävi ahtaaksi. Pietarinradan valmistuttua 1870
kaupallinen keskusta siirtyi ja kasvoi Uudenkylän asemalle, minkä seutua nykyajan ihmiset
pitävät varsinaisena Uutenakylänä.
Pietarinradan sijainti määritti nykyisen Uudenkyläntien raitin rakennukset silloisen
Kouvolantien eli valtatien 12 suhteen, koska rautatie ja valtatie kulkivat rinnakkain: entisestä
läntisestä tasoylikäytävästä itäsuuntaan eteläpuolelle, länsisuuntaan pohjoispuolelle ja haarat
liiketaloineen sekä Heinolantien että Asemantien suuntaan. Taajaman nykyinen kaupallinen
keskus sijaitsee Uudenkylän länsiosassa ns. Rakokiven alueella, länsirajana kirkonkylää
vasten Elementintie, mitä seuraa Uudenkylän maarekisterikylän länsiraja. Uusi rautateiden
henkilöasema, tuleva Maaseudun matkakeskus, valtatieliittymän, Kouvolantien ja
Heinolantien risteysalueella synnyttää alueelle Uudenkylän neljännen keskustan, minkä
suuntaviivat luodaan osayleiskaavoituksessa.
Tietoaineistossa esittelen sanoin ja kuvin pääpiirteet Uudenkylän keskustan
mielenkiintoisesta, monipuolisesta ja arvokkaasta rakennuskulttuurista yksittäisten
kohteiden luettelona. Osayleiskaavoituksessa on mahdollista asiantuntijatyönä arvottaa
kohteita tulevaisuuden varalle. Joka tapauksessa Uudenkylän vanha keskusta on harvinaisen
hienosti säilynyt kokonaisuus erilaisia rakennuskulttuurin kerrostumia, mitkä kuvaavat
yhteiskunnallista kehitystä pitkän ajan kiintoisana läpileikkauksena. Kirjava rakennuskanta
vanhaa ja uudempaa vieri vieressä toistensa lomassa tarjoaa antoisan tutkimuskohteen sekä
taajaman nopeasta kasvukehityksestä ilmiöineen että kehityksen sammumisesta kunnan
kaavoitusvirheiden seurauksena, tulevaisuudessa ehkä myös elpymisestä. Toivottavasti
Uusikylä edelleen säilyy kaltaisenaan harvinaisen viehättävänä asemayhdyskuntana, missä
asukkaat, kohtuulliset (tulevat) palvelut ja ympäröivä monimuotoinen lähiluonto kohtaavat
erinomaisten yhteyksien äärellä, taajamajunalla tunnin ja vartin päässä metropolista.
Kohteet olen nimennyt etenkin varttuneemmille Uudenkylän asukkaille tutulla tavalla
rakentajan, omistajan tai toimijan mukaan, vaikka tilanne olisi myöhemmin muuttunut
omistajanvaihdosten tai toiminnan muuttumisen vuoksi. Tällä tavoin pyrin ilmentämään
myös rakennuskulttuurin historiallista jatkuvuutta. Tilanomistaja Heikki Jarla ja arkkitehti
Matti Oijala ovat monissa keskusteluissa syventäneet olennaisesti kohdetietoja, mistä heille jo
tässä vaiheessa lämmin kiitos. Tietoaineisto on toistaiseksi luonnosvaiheessa.
Lisätietoja:
* Ahola, Teija. 2005. Rakennusinventointi – Nastola. Hämeen ympäristökeskuksen moniste
101/2005. Hämeen ympäristökeskus, EU ja Nastolan kunta.
* 2005 Lahden AMK:n opiskelijat inventoivat Uudenkylän keskustan nykyisen
rakennuskannan. Aineisto on tutkija Päivi Siikaniemellä Lahden kaupunginmuseossa.
* Esitettyä tietoaineistoa täydentää asiantuntijayritys Tieokkaan hallussa runsas haastattelu‐
ja valokuva‐aineisto, mihin tietoja ovat antaneet etenkin Heikki Jarla ja Heikki Meriluoto.
Kaikki tekstit ja valokuvat Markku Sakari Meriluoto, ellei erikseen mainita.
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1. Uudenkyläntien raitti itäsuuntaan
Soinin korjaamo

Lauri Soini perusti autokorjaamon aluksi aseman itäpuolelle harjunrinteeseen, kunnes
osuusliike Oma‐Pohja Kausalasta osti paikan. Uusi korjaamo rakennettiin Kouvolantien
tasoylikäytävän viereen. Nykyisin rakennuksessa toimii konepaja. Soinin aikaan korjaamolla
palveli myös SHELL‐bensiiniasema.
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Ratamon liiketalo

Lahden Seudun Osuuskassa rakennutti kuusi kerrosta korkean liiketalon 196x. Rakennukseen
asettui osuuskassan lisäksi Santos‐baari ja Kihlakasken parturi. Myös linja‐autoliikenteen
Matkahuolto palveli jonkin aikaa. Silloin esimerkiksi linjan Helsinki‐Uusikylä‐Heinola bussi
poikkesi kääntymässä Ratamon edessä. Sitten liiketoiminta päättyi ja koko talo muutettiin
asuinkäyttöön.
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Uudenkylän keskusta

Uudenkylän keskusta nykyisen Asemantien suunnasta rautatieasemalle ja ratapihalle päin.
Selainkuva 1952‐07‐08 Veljekset Karhumäki Oy ID 19528573, lähde www.kultuurisampo.fi.
Edessä vasemmalla rakenteilla veljekset Hietasen korjaamo. Muuntaja kohdalta oikealle
haarautuu nykyinen Puutarhatie. Asemantien mäessä oik. Lahden Osuuskaupan liiketalo.
Asemantien yläpäässä valtatien 12 (nyk. Uudenkyläntie) risteyksessä Uudenkylän
rautatieasema ja vesitorni. Taust. oik. ovi‐ ja ikkunatehdas (Tehdas).
Kulosen liiketalo

Taksiautoilija Lauri Kulosen talo Asematien (Kuivannontien) risteyksessä on pitkään ollut
autio. Viereen on perustaltaan siirrettynä yhä pystyssä myös entinen yrittäjä Eila Salmisen
makkarakioski (grilli), mikä ennen uuden Kouvolantien valmistumista oli laajalti kuulu ja
rekkamiesten suosima säännöllinen pysähdyspaikka. Molemmat rakennukset ovat
purkukuntoisia. Kioski siirrettiin muualle 2014‐01‐09.
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Kaunismäen asuintalo

Vaatimaton hirsirakenteinen, lautavuorattu mökki sijaitsee keskeisellä paikalla vinosti
rautatieasemaa vastapäätä Asemantien yläpäässä. Kaunismäen talo on rakennettu n. 1888. Se
oli osa Kirviän torpparikylää, sillä talon rakentaja toimi Uudenkartanon vaunukuskina.
Pitkään asumattomana ollut rakennus on saanut uuden omistajan ja on kunnosteilla. Vanha
rakennus on aikansa arvokas edustaja. Vieressä sijaitsi viime sotien aikana lottakanttiini,
mistä on koottu oma historiansa. Pienellä kentällä on yhä jäljellä rautatieaseman hevosaitaus
ratakiskoista rakennettuine kytkyeineen. Paikassa on pienialainen arvokas keto.
Kunnanhallituksessa ehdotettin asemalta lähteneen entisen Kuivannontien nimeksi
Asemantietä. Posti ei hyväksynyt aikoinaan (ennen uutta Kuivannontietä) Kuivannontietä
Hedelmätien risteyksen yli, vaan vaati alkuosaan toisen nimen. Silloin syntyi Asemantie.
Kun uusi Kuivannontie valmistui valtatieliittymän yhteyteen, vanhasta Kuivannontiestä
tehtiin Kähäräntie.
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Rautatieasema (Uudenkylän tavaraasema)

Uudenkylän rautatieasema, pitkään Nastolan ainoa, sijoitettiin Kirviän torpparikylän ja
Kuivannontien (Asemantien) risteyksen kohdalle. Alustavasti asemaa suunniteltiin
lännemmäs suunnilleen Uudenharjun talon paikalle (Uudenkyläntie 9) ja ratapihaa sen
viereen, nykyisen Uudenkylän valtatieliittymän yläpuolelle. Nastolasta Uuteenkylään
Pietarinrata olisi kulkenut harjunalustan soiden kautta kallioiden välistä likimain valtatien
uutta linjaa pitkin, sieltä Kurrin kartanon kautta Iitin Perheniemeen ja edelleen suunnilleen
Vehkosillan kartanon kohdalle. Sieltä se onneksi nostettiin kovalle maalle Ensimmäisen
Salpausselän eteläreunaan, jolloin myös Kausala sai aseman. Alkuperäinen Uudenkylän asema
rakennettiin Pietarinradan tyyppipiirustusten mukaisesti 1870 ja laajennettiin useaan
otteeseen. Asemapäällikkö asui vuoteen 1940 asemarakennuksen yhteydessä.
Alkuperäinen Nybyn asemarakennus vuodelta 1870 tuhoutui ilmapommituksessa 10.
maaliskuuta 1940, kolme päivää ennen talvisodan päättymistä. Uusi eli nykyinen
asemarakennus rakennettiin kesällä 1940 entisen paikalle. Rakennuksen ulkoverhous
uusittiin 1980‐luvulla rakentamalla tiilirungon ja rappauksen päälle lautapaneliverhous.
Nastolan ensimmäinen postiasema perustettiin 1883 rautatieaseman yhteyteen, sekin Nyby‐
nimisenä. Valtion posti oli toiminut asemalla jo sen perustamisesta alkaen, Uusikylä‐nimellä
vuodesta 1894. Suuriruhtinaanmaan aikaan rautatieaseman nimikilpi kirjoitettiin komeasti
kolmella kielellä, myös kyrillisin kirjaimin: NYBY. UUSIKYLÄ. HЮБЮ. Uudenkylän vanhan
aseman historia on tarkoin kuvattu tulevaa kirjaa varten.
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Asemapäällikön talo

Kohtisuoraan rautatieasemaa vastapäätä Kouvolantien alapuolelle rakennettiin 1942 samoilla
julkisivupiirustuksilla erillinen asemapäällikön talo, mikä nykyisin on yksityiskotina.
Kaiteessa Uudenkyläntietä vasten on alkuperäistä Pietarinradan kiskoa vuodelta 1869, mistä
Suomessa ei tunneta muuta esiintymää.
Asemamiesten talo

Aseman luo rakennettiin useita taloja rautatieläisille. Vanhoista rautatierakennuksista
nykyaikaan on säilynyt vain asemamiesten kaunis ja siisti kahden perheen talo vuodelta 1907
rautatieaseman alapuolella.
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Peltolan liiketalo

Ent. Peltolan liiiketalo Kouvolantien alapuolella aseman vieressä. Kuva ratapihan
pohjoispuolelta, ed. Uudenkylän päivystäjän itävaltalainen Jenbach‐veturi. Suuri
mansardikattoinen rakennus on purettu ilmeisesti 1970‐luvulla, nykyisin tyhjä tontti. Siinä
sijaitsi 1960‐luvulla leipomo, konditoria, myymälä ja kahvila sekä parturi ja kangaskauppa.
1940 Uudenkylän rautatieasema toimi muutaman kuukauden tässä rakennuksessa, kunnes
talvisodan ilmapommituksessa palaneen tilalle valmistui nykyinen asemarakennus.
Kuva 1960.
Uudenkylän taajamakuvassa merkittävän liiketalon rakennutti apteekkari Ilmari Arvela
(1884‐1949). Kausalan apteekin haara‐apteekki muutti siihen 1927. Seuraavana vuonna
Arvelalle myönnettiin omat apteekkioikeudet tähän Uudessakylässä toimivaan Nastolan
apteekkiin. Oman rakennuksen valmistuttua Arvela anoi lupaa myös kahvilan avaamiseen.
Hänen liikkeensä Uudenkylän Kotileipomo ja Kahvila saikin toimiluvan syksyllä 1927.
Uudenkylän kahvila toimi vuodesta 1935 lähtien Iida Suleima Saloselle vuokrattuna. Arvelasta
tuli myös Savo‐Karjalan Osake‐Pankin haarakonttorin esimies 1928, jolloin sen toimipaikka
avattiin Uudessakylässä Arvelan omistamassa apteekin talossa. Arvelan seuraaja oli
Sortavalassa 1896 syntynyt Einar Pitkänen, joka sai Nastolan apteekkioikeuden 1937. Tämä
oli hänen ensimmäinen oma apteekkinsa. – Vrt. Matti Meriluodon liiketalon rakentaminen
1926‐1929, Arvelan liiketalon 1927, osuusliikkeen 1928 jne. – sisällissodan jälkeen ja ennen
1930‐luvun pula‐aikaa Uudessakylässä vallitsi ennennäkemätön talouselämän nousukausi–
seuraava vasta 1960‐luvulla! – Lähde: Arno Forsius. Arvelin – Arvela ‐perhekunnan kolme
lääkäriä ja yksi apteekkari. Hollolan kotiseutukirja XXIII, Hollolan kotiseutuyhdistys, s. 7–15.
Lahti 2009.
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OmaPohjan liiketalo

Kausalassa toiminut osuusliike Oma‐Pohja perusti ensimmäisen sivumyymälän Uuteenkylään
jo 1928. Nykyinen rakennus valmistui 1950‐luvulla. Osuuskaupan Sale‐myymälä lopetettiin
20xx. Silloin Oma‐Pohja oli jo pitkään ollut mennyttä aikaa, kun omistaja oli osuusliike
Ympäristö Kouvolasta. Kunnostettuun liikehuoneistoon avattiin kioski‐kahvila Exsale 2011,
minkä toiminta loppui 2012. Rakennuksen kohdalla Asemanpuiston
(http://www.tieokas.fi/Puistot1.pdf s. 19‐) laiturimuurissa ovat vaurioituneet kiviportaat
maantieltä matkustajalaiturille. Suuri varastomakasiini (alla) on entisellään.
OmaPohjan varastomakasiini
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Haikarin liiketalo

Yksityinen sekatavarakauppa palveli rakennuksessa 19xx asti. Liiketoiminnan erikoisala
olivat ampumatarvikkeet ja räjähdysaineet. Kaupan jälkeen alakerran tiloissa toimi baari ja
pelihalli, mikä tuli kuuluisaksi kuvauksesta M. A. Nummisen teoksessa Baarien mies. Haikarin
kauppiasperhe esiintyi myös televisiosarjassa Nastolalaisia 1970‐luvulla. Talon kohdalla
aseman matkustajalaiturin jatkeena sijaitsi aikoinaan tärkeä maitolaituri:

Haikarin liiketalo ja varasto, ratapihan raiteiden takana Uudenkylän aseman maitolaituri
pitkän matkustajalaiturin (oik.) jatkeena. Kuva kokoelma Arno Jarla.
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1918 kaatuneiden saksalaisten sotilaiden patsas

Huhtikuussa 1918 Uudenkylän taisteluissa kaatui yli 20 saksalaista Itämeren‐Divisioonan
sotilasta, jotka haudattiin Uuteenkylään. Hautakumpareella paljastettiin 1920‐08‐08 obeliski,
mikä on Nastolan huomattavimpia muistomerkkejä.
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Entiset Valtionrautateiden asuintalot
Kaikki Uudenkyläntien alapuolella sijainneet rakennukset on purettu, alueella nyt
Rautatienpuisto (http://www.tieokas.fi/Puistot2.pdf s. 33‐), missä näkyy vielä kiviportaita ja ‐
perustuksia. Lännenpuoleinen yhden perheen keltamullalla maalattu talo laajan puiston
keskellä oli kaunis ja koristeellinen, puurakenteissa taidokasta veistotyötä. Idänpuoleinen
pitkä kahden perheen talo sijaitsi Kouvolantien suuntaisesti. Siinä oli punamultamaalaus ja
valkoiset pielet. Näissä taloissa asui aikojen kuluessa monen ammatin rautatieläisiä:
asemamiehiä, autonkuljettajia, juanmiehiä, konduktöörejä, sähköttäjiä, ratavartijoita, joiden
sosiaalinen kirjo kuvasti Uudenkylän aseman monenlaisten ammattilaisten tarvetta
rautatieliikenteen kulta‐aikoina. Säästöpankilta VR:n talojen ohi keskustan kaupoille kulki
Kouvolantien alasyrjässä tien alapuolella luontaisesti valtionmaalle syntynyt noin metrin
levyinen ruohoreunainen sileä polku, paljon käytetty ja tarpeellinen yhteys Karhulantieltä
asemalle aikaan, jolloin kevytväylän käsitettä ei vielä tunnettu. Sitä pitkin oli hauska ajaa
polkupyörällä, takapyörän sivuun pyykkipojalla kiinnitettynä jäykästä pahvista "räpätin",
mikä ajaessa päristi äänekkäästi.
Bussin päätepysäkki

Kyläläisten suunnittelema ja rakentama pysäkkikatos sijaitsee Uudenkyläntien ja
Pietarinradan välissä Kirjapolun alikulkusillan luona. Paikalla on linjan Uusikylä–Lahti–
Salpakangas bussin 4B kääntöpaikka, virallisesti Päätepysäkki.
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Säästöpankin liiketalo

Alkuperäisessä puisessa liiketalossa (piirroskuva Nastolan historia III s. 385) toimivat
Hollolan Säästöpankki ja sekä pieni ja intiimi Uudenkylän kirjakauppa, kylän tärkeä
kulttuuripiste pankin vieressä. Kirjakaupassa oli oma porras ja kuisti kuten pankissakin.
Tilalle valmistui 196x nykyinen suuri, osaksi nelikerroksinen L‐muotoinen asuin‐ ja
liikerakennus. Siinä toimivat Hollolan säästöpankin lisäksi Uudenkylän posti ja kirjasto,
viimeksi käsityökauppa. Rakennuksen suunnitteli Hämeen lääninarkkitehti Hannu Vainio, ja
se edustaa erityisen arvokkaasti aikansa rakennustyyliä vilkkaassa maaseututaajamassa,
Nastolan kunnan kaupallisessa keskuksessa. Vasemmalla Meriluodon liiketalo.
Meriluodon liiketalo
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Suuren lautavuorisen hirsirakennuksen suunnitteli rakennusmestari Oiva Kolsi ja sen
rakennutti 1926‐1929 kauppias Matti Meriluoto. Hän oli aloittanut liiketoiminnan 1920‐luvun
alussa ns. "alakaupassa" vanhan. Matti Meriluoto oli käynyt kansakoulun ja Kymenlaakson
kansanopiston. Hän aloitti kauppiaan uransa apulaisena isänsä liikkeessä Elimäellä 1893‐
1907. Sen jälkeen Matti Meriluoto toimi itsenäisenä kauppiaana Luhangan Tammijärvellä
1907‐1912. Luhangasta hän muutti Nastolaan ja perusti 1912 ns. "alakaupan" Uudenkylän
vanhaan ryhmäkylään Heinolantien Myllymäen alapuolelle. Liike jatkoi toimintaa vielä
Kouvolantien uuden liiketalon rakentamisen jälkeen. Talossa toimi rauta‐, maatalous‐ ja
sekatavarakauppa, mikä 1951 siirtyi hänen pojalleen Lasse Meriluodolle. Kauppa ja sen
ohessa ESSO‐bensiiniasema palveli 1956 asti. Kauppa oli tyhjillään pari vuotta. Noin 1959‐
1960, kun Hollolan Säästöpankin uutta liiketaloa rakennettiin viereen, kaupan tiloissa toimi
säästöpankki ja konttorinjohtaja Eero Pöyhönen perheineen asui kaupan yläkerrassa
Kuosmaset ja Loivat ‐ perheiden rouvat sisaruksia ‐ ostivat talon 1964 ja Saimi Kuosmanen
piti kirjakauppaa 1990‐luvulle, jolloin se muutti ns. Rakokiveen. Myymälätilassa toimi kirja‐ ja
kemikalioliike, kunnes rakennus siirtyi kokonaan asuinkäyttöön. Omistajanvaihdosten
jälkeenkin hyväkuntoisena pidetty rakennus edustaa komeasti 1920‐luvun mansardikattoista
asuin‐ ja liiketalotyyliä puhtaimmillaan sellaisena kuin sitä tavataan eri puolilla maata
vilkkaissa taajamissa, esimerkiksi Helsingin Malmilla ja Hämeenlinnan Parolassa.

Meriluodon liiketalo. Maalaus P. Suominen 1930, om. Heikki Meriluoto.
Pihassa on pitkä hevospuomi ja uuden ajan merkkinä Esson bensiiniasema. Entisen Lahden–
Kouvolan valtatien 12 risteyksestä erkanee nykyiseltä Uudenkyläntieltä alas Yhteiskouluntie.
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Apteekin liiketalo

Apteekkari Pitkäsen rakennuttama kivinen asuin‐ ja liiketalo palveli apteekkina 1960‐luvulle,
kunnes omistajanvaihdoksen seurauksena apteekki siirtyi ensin taksiautoilija Jokisen taloon
Uudenkyläntie 33 ja sitten säästöpankintaloon postin viereen ja sieltä Nastolan kirkonkylään.
Pitkäsen (ja Hohtokarin) omistaman apteekin jälkeen myymälätiloissa toimi kirja‐ ja
kemikalioliike, kunnes rakennus muutettiin kokonaan asuinkäyttöön. Talon omisti sen jälkeen
mm. kirjailija Arto Kytöhonka. Pihanpuolen sisäänkäynnin kaaripylväät ja niiden kannattama
toisen kerroksen parveke luovat suuren rakennuksen ylvään ilmeen. Kuvassa Uudenkyläntien
varressa lähinnä apteekin talo, sitten Salon liiketalo ja ent. Jääskeläisen asuintalot, vanha ja
uusi.
Salon liiketalo
Kelloseppä Asser Salon kello‐ ja urheiluliike toimi talossa omistajan kuolemaan asti, minkä
jälkeen rakennus siirtyi kokonaan asuinkäyttöön. Myymälätila sisäänkäynteineen on vielä
tunnistettavissa. Kellosepän valoisa työhuone kulmaikkunoineen sijaitsi talon länsikulmassa
vasten apteekin sisäänkäyntiä.
Uudenkylän mylly
Tuulimylly katosi, mutta kyläläisten antama paikannimi Myllymäki jäi. Uudenkylän toinen,
Sireenin mylly toimi 1990‐luvulle asti vastapäätä vanhaa tuulimyllyn paikkaa Pietarinradan
eteläpuolella entisen valtatien 12, nykyisen Uudenkyläntien vieressä. Mylläri Valle Sireeni
perheineen oli lähtöisin evakko Viipurin maalaiskunnan Vanhastakylästä, sinne jääneestä
myllystään. Vanhastakylästä Uuteenkylään!
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2. Uudenkyläntien raitti länsisuuntaan – Kanervan alue

Uudenkylän Kanervan alue. Oik. valtatie 12 (nyk. Varastotie), sen oik. puolella
näkymättömissä Pietarinrata. Ed. kesk. Lankisen rivitalo, vas. Terveystalo. Ylh. oik. ratapihan
sorakuoppa.
Kanervan alue edustaa sotien jälkeistä tiivistä uudisrakentamista Salpausselän kuivalle
harjunpäällyställe, mitä alueen nimi kuvaa erinomaisesti. Pitkäsen liiiketalo on vasta
rakenteilla. Aluetta on täydennysrakennettu myöhemmin.
Selainkuva 1952‐07‐08 Veljekset Karhumäki Oy ID 19528573, lähde www.kultuurisampo.fi.
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Kanervan asutusalue

Kanervan asutusalue on arvokas rakennushistoriallinen kokonaisuus. Ensimmäiset
merkittävät rakennukset ajoittuvat heti viime sotien jälkeiseen aikaan (Lankisen rivitalo ja
terveystalo), 1950‐luvulle keskeinen Pitkäsen liiketalo (Toppis) sekä koulu ja myöhemmin
Hirsitien asuinrakennusrivi, valmistaloteollisuuden varhaiset pioneerit koko Suomessa.
Henkilöaseman ja Heinolantien puolella on uudempaa rakennuskantaa, mikä sovittuu hyvin
kokonaisuuteen, mikä lähipalveluineen on harvinaisen onnistunut Nastolan oloissa. Alueen
sijainti Uudenkylän henkilöaseman‐matkakeskuksen vieressä kohottaa asuntojen arvoa.
Uudenkylän Kanervan alue on esimerkki autottoman yhdyskunnan mahdollisuuksista myös
maaseutumaisissa oloissa, missä joukkoliikenne – niin junat kuin bussitkin ‐ palvelee
loistavasti jalankulkuetäisyydellä. – Seuraavassa esitellään em. rakennuskohteet:
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Pitkäsen liiketalo  TOPPISbaari

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 suosima 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 ilmeisesti uusikyläläinen
rakennusmestari Arvi Munukka, jonka suunnittelun käsialan tunnistaa kulmaikkunoista
muuallakin Uudessakylässä.
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Lankisen rivitalo – Nastolan ensimmäinen

Arkkitehti Jalmari Lankinen 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 sotienjälkeisen
rakennnusainepulan aikana purettavan seurojentalon Lemiltä. 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 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 on näkyvissä 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 on arkkitehti 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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Hirsitien asuintalot

Nykyisen Hirsitien alueella kuivalla harjukankaalla toimi 1920‐luvulta alkaen Uudenkylän
ampumarata [historia emt. HUOVILA 2007 s. 61‐62], kylän poikien urheilupaikka, mihin
liittyy monenlaisia muistoja, ja sen jälkeen Hirsirakentajat Oy:n veistämö. Sitten alue vapautui
asuntorakentamiseen, ja avoimelle tasangolle nousi rivi uudentyyppisiä valmistaloja. Ne
näyttivät niin oudoilta, että syntyi epäily, saavatko tuollaiset talot koskaan asukkaita. Kyllä
saivat, ja nykyisin Hirsitien alue edustaa Uudessakylässä ennakkoluulotonta puurakentamista,
mikä erityisen hyvin sopii harjuhongikon katveeseen ja hirsirakentamisen perinteen
jatkamiseen.
Kanervan koulu

Kanervan koulu aloitti toimintansa 1960. Uudenkylän keskustan silloisessa länsiosassa, kun
Kanervan alueelle oli syntynyt runsaasti uutta asutusta. Uudenkylän vanha koulu jäi samalla
entisen ryhmäkylän taakse palvelemaan laajan kylän haja‐asutusalueen tarpeita etenkin sen
jälkeen, kun Alimmaisten koulu oli lopetettu. Kanervan koulu sijaitsee liikenteellisesti
erinomaisessa paikassa Uudenkylän uuden henkilöaseman ja tulevan Asemakeskuksen
vieressä. Rakennukseen kuuluu matalan kouluosan lisäksi myös kerrostalotyyppinen
asuntosiipi.
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Terveystalo  Uudenkylän kulttuuripiste

Ruotsi lahjoitti suuren puutalon talvisodan jälkeen Uudenkylän lastenneuvolaksi. Sellaisena
talo palveli vuosikymmenet, kunnes toiminta keskitettiin kylältä pois. Kunnan omistamassa
rakennuksessa harrastettiin sen jälkeen kulttuuria monessa muodossa, kunnes kunta myi
talon 2000‐luvun lopulla yksityiseen asuinkäyttöön. Moni muistaa talosta vielä pistävän
tuoksun ja terveystädin pelottavat piikit. Ruotsalaislahjoituksesta talossa on muistotaulu.
3. Heinolantien raitti
Inkisen liiketalo

Eero Inkinen oli viimeinen kauppias rakennuksessa, millä oli pitkä liiketoiminnan historia
entisen Heinolantien alkupäässä Pietarinradan tasoylikäytävän lähellä.
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Samassa liiketalossa toimi aikoinaan Aug. Lindholmin kauppa ja muun muassa Asser Salon
kellosepänliike. Kuva kokoelma Arno Jarla.
Pönkän Terijoen talo

Äyräpään evakon, maanviljelijä Einari Pönkän tilan talouskeskus toimi sotien jälkeen
Heinolantien ja ratamestarin talon välissä kulmauksessa, mihin mahtuivat myös
välttämättömät talousrakennukset. Pelto ja metsä sijaitsivat Kurkelantien varressa. Sittemmin
talon omistaja on vaihtunut useasti. Rakennus siirrettiin Tarton rauhan jälkeen rajan
sulkeuduttua Terijoelta junalla Uuteenkylään ja pystytettiin uudelleen. Tyyli edustaa
Karjalankannaksen pietarilaista huvilakulttuuria suuriruhtinaanmaan ajalta ja on laatuaan
ainoa Uudessakylässä.
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Uudenkylän paloauton talli

Autotallirakennus sijaitsee Myllymäen päällä Antintien alussa. Sisällä on kaksi pilttuuta,
joiden välissä oli seinä paloturvallisuuden vuoksi. Paloauton pilttuu oli oikeanpuoleinen. Sen
parioven päältä oli sahattu ylös käännettävä läppäosa, jotta paloauto mahtui sisään. Paloautoa
liikuteltaessa oven korkeus ei ollut ongelma, vaan tallin pituus: ajo sisään ja ulos oli
millintarkkaa työtä. Uudenkylän paloauto oli Thames‐merkkinen, nokalla V8‐moottori 95 hv.
Alusta hankittiin uutena ja korin valmisti Lahden Autokori Oy Villähteellä. Autossa
(näköiskuva) oli suurikokoinen umpikori, sisällä vesisäiliö sekä tarvike‐ ja miehistötila. Auto
oli raskas ja hidaskulkuinen, moottori auton kokoon nähden heikko ja vaihteisto vain
normaali. Paloauton tuskainen käyntiääni kuului hälytysajossa kauas: "ui ui ui ui ui ...".
Tyypillinen hälytystehtävä oli radanvarsipalo veturin kipinästä, mutta läheinen ovi‐ ja
ikkunatehdaskin Antintien päässä paloi kahdesti, mikä sai kunnan rakentamaan vesitornin
Urheilukentän kulmaukseen.
Tehdas
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Vanhassa Uudessakylässä sijaitsi ennen Nastolan teollistumista ‐ ja sen jälkeenkin ‐
kyläläisten kielenkäytössä vain yksi Tehdas, Salpausselän korkealla harjanteella Antintien
länsipäässä, Urheilukentän vieressä. Tehtaan ‐ Nastolan Ovi ja Ikkuna Oy ‐ perusti ja omisti
Enso‐Gutzeit Oy Laatikkotehdas. Tein Tehtaassa apupojan töitä hiomapölyä niellen kesän
1961 ennen kauppaopistoon menoa ja ansaitsin rahat ensimmäiseen kunnon kameraani, mikä
oli hieno ja pitkään kestänyt Voigtländer Vito CL. Silloin isännöitsijänä toimi Eino Ojapalo ja
lähin esimieheni oli työnjohtaja Heikki Porokuokka. Tehtaan vieressä toimi Joentaustan saha
(mainoskuva Uudenkylän Seurojentalossa), mikä ilmeisesti toimitti puutavaraa myös Tehtaan
käyttöön hyvässä synergiassa. Myöhemmin Tehdas koki kirjavia vaiheita, kaksi tulipaloa,
toinen maaliskuussa 1970 (kuvat) ja konkursseja, eri omistajien hallussa: Nastopuu, Sope ja
nyt menestyksellisesti Imex Wood Oy toimintaa laajentaen jopa Urheilukentän päälle. ‐
Tehdas on monenlaisen historiansa ansiosta ja rujoudestaan huolimatta arvokas osa Nastolan
teollistumisen varhaista historiaa sotien jälkeiseltä jälleenrakennusajalta. Se on rakennettu
ilmeisesri 1940‐luvun lopussa tai 1950‐luvun alussa, kuten myös viereinen henkilökunnan
asuintalo, mikä on ollut jo parikymmentä vuotta tyhjillään. Enson tapainen suuryhtiö käytti
pääsääntöisesti ammattisuunnittelijoita, jotka piirsivät tehtaat ja asuinrakennukset yhdellä
kertaa. Asuintalossa leimallinen, ehkä arkkitehdin jäljille johtava yksityiskohta ovat
puitteiden tiiliornamentit. Enson "hoviarkkitehti" oli Antero Pernaja, joten rakennukset voivat
olla hänen kynästään (asiantuntijatiedot arkkitehti Matti Oijala ja Lahden kaupunginmuseon
tutkija FT Riitta Niskanen).

Tiilirakenteinen alkuperäinen tehdasrakennus, matala lisäsiipi ja oik. kaksikerroksinen
asuinrakennus tiilisin ikkunapuittein. Tehtaalla oli kaksi pahaa tulipaloa 1950‐ ja 1960‐
luvuilla, kuvia jälkimmäisestä seuraavalla sivulla.
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Uudenkylän Sähkö Oy.n
toimitalo, Sähkötie
Lahden Rautatieharrastajat
TOPPAROIKKA ry:n jäseniä
harrastajatovereineen
Sähkötalon portailla, juhlan aihe
Suomen Rautatiemuseon johtajan
Matti Bergströmin (taulu käsissä)
merkkipäivä. Kuva 2008‐11‐15.
– Ryhmä on rakentanut
pienoisjunamalleja säännöllisesti
jo yli kymmenen vuoden ajan.
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Uudenkylän Seurojentalo
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Uudenkylän urheilukenttä

Uudenkylän urheilukenttä. Kuva 2009-06-21 Markku Sakari Meriluoto.

Uudenkylän urheilukenttä. Kuva 2014-02-05 Markku Sakari Meriluoto.
Nastolan kunta on vuokrannut Urheilukentän IMEX WOODille, mikä on saanut luvan myös aidata
alueen. Urheilukenttä sopisi ersimerkiksi lasten leikkipuistoksi tai kylän juhlapaikaksi.
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Lähde: Huovila, Marja. 2007. Kaikki isänmaan puolesta Nastolassa – Suojeluskunta, Lotat ja
vankileirit 1917‐1944.
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Vanha Uudenkylän ryhmäkylä eli Heinolantien raittikylä

Heinolantien raitti Sipilän kohdalta Uudenkylän koulun – Heikkerönmäen suuntaan,
notkelmassa tienhaara Säyhteelle. Vanhasta kartanomiljööstä kertovat myös komeat suipot
siperanpihtakuuset.
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Sipilän rustholli

Uudenkylän hallintopitäjä perustettiin 1422. Hallintopitäjän keskus nimismiehentalo toimi
tässä paikassa satoja vuosia aikana, jolloin Nastolan kunnasta ei vielä tiedetty mitään Sipilän
rustholli ‐ Hamara on Uudenkylän vanhan ryhmäkylän ydin ja Uudenkylän arvokkain säilynyt
rakennus. Kartassa Sipilänmäki on virheellisesti tätä pohjoisempana, samoin Pönnölänmäki
on eteläisempi kuin kartassa. Anttilan ja Heikkerön aputilat siirrettiin 1766 pois vanhasta
ryhmäkylästä nimismies Kustaa Weckmanin toimesta. Sipilässä vanha hirsimakasiini (oik.) on
siirretty Heinolantien vierestä etäämmäs ja korjattu Museoviraston avustusvaroin
edustavaksi. Sisällä on kaksi kerrosta, kissan kulkuaukko ovessa! Päärakennuksessa on
hyväkuntoinen peltikatto, mutta ulkopuoli kaipaa muuten kunnostusta. Se on rakennettu
ainakin kolmessa vaiheessa pihalta tielle päin, sisällä on korkeuseroja. Alkuperäinen väri oli
mahdollisesti keltamulta. Katon lappeissa erottuu vanhaa lankutusta.
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Meriluodon alakauppa

Kauppias Matti Meriluoto, lähtöisin Elimäeltä, muutti ensimmäisestä kaupastaan Luhangan
Tammijärveltä ja perusti kaupan Uuteenkylään Heinolantielle 1912 taloon, minkä vanhimmat
osat ovat peräisin 1800‐luvun ensi puoliskolta. 1926‐1929 Matti Meriluoto rakennutti uuden
liiketalon Uudenkylän asemalle Kouvolantien varrelle (ks. edellä), mutta jatkoi liiketoimintaa
vanhassa kaupassaan vielä jonkin aikaa. Talossa on mm. kaunis alkuperäinen lasiveranta.
Viereisen Sipilän (Vanhankartanon) ohella Meriluodon alakauppa on vanhimpia
Uudessakylässä säilyneitä rakennuksia. Nykyisin talo on hyvin hoidettuna yksityisasuntona.
Uudenkylän koulu
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4. Asemantien raitti
Uudenkylän Työväentalo

Purettu 1971 Lahden Osuuskaupan liiketalon pysäköintialueen tieltä. Kuva Arno Jarla.
Lahden Osuuskaupan liiketalo  Ravintola Haarikka
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Lahden Osuuskaupan varasto

Suurikokoinen vankkarakenteinen varasto 1950‐luvulta seisoo yhä Uudenkylän ratapihan‐
logistiikkakeskuksen kuormausalueella. Raiteet kulkevat rakennuksen molemmin puolin.
Varasto kuvastaa aikaa, jolloin rautatie oli keskeinen raskaan saapuvan tavaran
kuljetusmuoto. Rakennus rappeutuu käyttämättömänä.
Hilja Tammisen liiketalo

Rakennus on yhä jäljellä vastapäätä Lahden Osuuskaupan taloa, mutta ulkonäkö suuresti
muutettuna. Kuva Arno Jarla.
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5. Puutarhatien  Yhteiskouluntien raitti
Asuintalo Onnenlaakso

Neljä kerrostaloa Salpausselän aurinkoisessa ahteessa kuvastaa Uudenkylän ripeää kasvua
1960‐luvulla.
Helanderin mökki

Hyväkuntoinen, kesällä asuttu mökki sijaitsee viehättävän puutarhan keskellä kerrostalojen
katveessa ja kuvastaa ansiokkaasti Uudenkylän rakennuskulttuurin monimuotoisuutta ja
ajallisia kerrostumia.
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Uudenkylän yhteiskoulu  Männistön koulu

Peruskiven muuraus 1960‐luvun alussa. Rehtori Pekka Niemi lukee peruskirjan. –
Uudenkylän yhteiskoulu oli aikanansa – kuten Uudenkylän henkilöasema myöhemmin –
paikallisen kansalaisvaikuttamisen voimannäyte. Koulun sai aikaan, kuten sittemmin myös
henkilöaseman, käytännössä yksi rohkea ja ennakkoluuloton kansalainen, entinen johtava
virkamies, ylitarkastaja Lauri Honkavaara. Hänen henkilösuhteensa etenkin pääkaupunkiin ja
taitava vaikuttamisensa ratkaisi koulun saannin Uuteenkylään. Tämä saavutus, mitä tuolloin
pidettiin varsinaisena ihmeenä – mikä se kyllä olikin – on sittemmin jäänyt täysin unholaan,
eikä siitä mainita esimerkiksi Nastolan historiassa (III) kuin muutamalla rivillä ja vielä väärin,
Lauri Honkavaaran työtä vähätellen. Myöhemmin Nastolan kunta suhtautui karsaasti
yksityiseen Uudenkylän yhteiskouluun ja pakotti lukio‐opetuksen siirtymään Uudenkylän ns.
Rakokiven alueelle. Monta ylioppilaspolvea Uudenkylän yhteiskoulu kuitenkin valmisti. –
Tautalla vas. Kouvolantien varressa liikennöitsijä Heikki Jääskeläisen uusi komea autotalli‐ ja
asuinrakennus.
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Uudenkylän yhteiskoulun peruskiven muuraus 1960‐luvun alussa.

