Johdanto

Uudenkylän historia on pitkä ja vaiheikas ja sen luonto kiehtova ja monimuotoinen. Muutaman
vuosituhannen verran ihminen on muokannut Uudenkylän lähiympäristöä ja hoitanut maisemaa
rakentamalla itselleen asumuksia, perinnemaisemaa. Maisemanhoidon ohessa kehitettäisiin
toimintaperiaatteita luontopalvelukeskukselle sekä rakenteita, jotka tukisivat luontopalvelukeskuksen toimintoja.
Hanke sai hyväksynnän vuoden 2001 syksyllä ja aloitti 2002 helmikuussa. Sammalsilta-hankkeessa ovat mukana Manna ry, Uudenkylän kyläyhdistys ry, Uudenkylän osakaskunta, Nastolan
Luonnonsuojelu ry ja Päijät-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys. Hanke on osallistunut eri tapahtumiin ja järjestänyt niitä myös itse. Selkeimmät, silmin nähtävät tulokset on saavutettu maisemanhoidon saralla.
Ennen hanketta ja sen aikana ovat useat henkilöt tarkastelleet Uudenkylän historiaa, Sammalsillan luontoa ja Sylvöjärven tilaa. Muistiinpanot, inventointilistaukset ja tutkimukset ovat olleet
verraton apu pohjaksi hankkeen julkaisulle, jossa ilmenevät muun muassa alueelta tehdyt lintuynnä muut luontohavainnot. Tämä alueellinen tietopaketti palvelee mm. kouluja, alueen asukkaita ja muita asiasta kiinnostuneita henkilöitä.
Luontopalvelukeskuksen kehittämiseen ja perinnemaisemanhoitoon keskittyneen EUhankkeemme ovat mahdollistaneet ETPÄHÄ ry, EMOTR, Suomen valtio, Nastolan kunta ja
Manna ry sekä talkootyön osalta Uudenkylän kyläyhdistys ry, Uudenkylän osakaskunta, Nastolan Luonnonsuojelu ry ja Päijät-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys.
Uudenkylän luontoa ja sen taustoja käsittelevän julkaisun on tarkoitus auttaa ja kannustaa
havainnoimaan monimuotoista, vaiheikasta, mutta lähes unohduksiin jäänyttä aluetta Päijät-Hämeessä.
Sari Dufva
Sammalsilta-hankevetäjä
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Introduction

The history of Uusikylä village is long and full of events, and the local nature is fascinating and
varying. For some thousands of years people have changed the environment in Uusikylä by
building houses, by clearing land for cultivation and by raising cattle. The methods of cultivation
have changed from the traditional ones into modern methods during the last century. In the last
decades, especially when the cattle farming has decreased, the traditional countryside landscape has become overgrown and the traditional types of nature have even become endangered. Also the area south of lake Sylvöjärvi was about to change into a neglected bushes
where only nature experts were able to recognize different types of nature.
The negative changes in the traditional landscape made people pay attention to the diminishing
biodiversity. This is how the planning of the Sammalsilta-project was started. (The word
Sammalsilta means Moss Bridge in English.) The area of about 100 hectars of land and water
needed a plan to revive the local traditional landscape. The purpose of the project was also to
establish a Nature Service Center and to find activities supporting it.
The idea of the project was approved in the fall in 2001 and the project was started in February
in 2002. There are several local associations involved: Manna Association, Uusikylä Village
Associaton, Landowners´ Association, Nastola Nature Conservation and Päijät-Häme Ornithological Association. The project has participated in various events and organized them itself.
The most visible result of the project can be seen in landscaping.
Before and during the project several people have studied the history of Uusikylä and paid attention to the nature of the area and to the condition of lake Sylvöjärvi. Notes and studies on
the flora and fauna have been of a great help for this publication telling among other things of
the bird species of the area. The information can be used by schools, local people and all those
interested in nature.
We want to express our thanks to all the organizations, associations and local people who made
it possible to establish the Nature Service Center and to preserve the traditional Finnish landscape the area represents.
Sari Dufva
Project Manager
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Kuva 1, Tiluskartta vuodelta
1910, jossa merkittynä
Sammalsillantie ja eräitä
torppia nykyisen Mannakodin
alueella.
Lähde Kansallisarkisto.

Ennen Sammalsiltaa

pohjois-eteläsuunnassa Sylvö on ollut
huomattavasti nykyistä pidempi. Etelässä järvi

Matti Oijala

on ulottunut lähes Salpausselän juurelle ja
pohjoisessa, Metsäkylässä, Tupakallion alueen

Vesistön vaiheita
Sylvöjärvi on Salpausselkien välisessä eteläpohjoissuuntaisessa laaksossa noin 75 m
merenpinnan yläpuolella. Laakson
länsipuolella maasto kohoaa +100-120 m
korkeuteen ja vesistö laskee itään Arrajärven
kautta Kymijokeen. Liittymäkohdassa,
Kymenkäänteessä, vedenpinta on vielä lähes
samalla tasolla kuin Sylvöjärvessä. Pieni
Nastolan vesistö liittyy Kymijokeen ennen
kapeaa Mankalan kanjonia ja on siten ollut
altis tulvimaan.
Sylvö- ja Arrajärvi eivät aina ole olleet
samanlaisia kuin nyt. Vedenpinta on ollut
nykyistä korkeammalla ja esimerkiksi
arkeologiset löydöt Kilpisaaresta voidaan
jakaa korkeusaseman perusteella kolmeen
ryhmään; +82 (kolme kohdetta), +79 (viisi
kohdetta) ja +76-77 (neljä kohdetta). Etenkin

asuinpaikka sekä veteen lajittuneet maalajit
osoittavat Halkokorvenojaa ympäröivän
peltoaukean olleen veden alla. Lisäksi
Arrajokeen on muodostunut tulvajärvi, Oulaa,
jonka etymologiakin kertoo sen olleen osan
vuotta kuivana. Järvi oli Oulajan (“Ouluoja”) ja
Arrajoen liittymäkohdassa kartanon
kaakkoispuolella.
Viimeisin dramaattinen muutos vesistössä oli
voimalaitosten rakentaminen Mankalaan 1949
ja Vuolenkoskelle 1956. Silloin päättyi
vaelluskalojen nousu ja vedenpinnan
luontainen korkeusvaihtelu. Tavanomainen
vuotuinen vaihteluväli oli ollut lähes kaksi
metriä, mutta suurempiakin tunnetaan. Vuonna
1899 vesi nousi jopa neljä metriä ja
ennätyskorkeus merkittiin ns. valarikon viivalla
kallioon Arrajärvelläkin. Tämän jälkeen
Kymijoen vedenkorkeutta alettiin tarkkailla ja
yksi mittauspisteistä sijaitsi Mankalan koskien
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Kuva 2, Arrajoen Arrakoski
luonnontilaisena ennen
perkausta. Koski, jonka
korkeusero oli yhden metrin
verran, sijaitsi Sylvöjärvestä
Arrajärveen laskevan, lähes
neljän kilometrin pituisen
Arrajoen pitkällä metsäosuudella
ennen joen viimeistä
kolmannesta
koordinaattipisteessä 6763,56 /
449,40. 1960-luvun alussa
Sammalsillanojan kaivuun
liittyen Arrakosken kivet ja maat
käännettiin sivuun kaivinkoneella
ja dynamiitilla, jolloin uoma
avautui tasaiseksi. Rantakivellä
seisoo isäni Lasse Meriluoto
yhteisellä kalaretkellämme.
Jännittävä koskenlasku
kevättulvan aikaan
soutuveneellä onnistui isältä
aina taitavasti ja turvallisesti, kun
yhdessä veimme veneen
talviteloilta Sylvöjärveltä kesäksi
Arrajärvelle. Joen yläjuoksulla
Arrajoen kartanon alapuolella
sijaitsi toinenkin, vähäinen
kivikkovuolle, Kiiskikoski. Kuva
1958-05-15 Markku Sakari
Meriluoto.
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yläpuolella taltioiden käytännössä Arrajärven

Suunnitelmat toteutettiin ja Arrajoen

tietoja.

Arrakoskikin perattiin. Luhtaniittyjen
pensoittuminen alkoi. Nyt ojat kuljettavat

Sähkövoimalat eivät olleet ensimmäinen
ihmisen aiheuttama muutos vesistössä.

kiintoainesta ja ravinteita järveen - tätä
eroosiota maatalous voimistaa. Sylvöjärvi

Järvenlasku tai ainakin yritys tehtiin 1829-30
Vähäkäyrää ja Tolppakoskea perkaamalla.

liettyy, madaltuu ja typistyy molemmista
päistään.

Sitten on useaan kertaan kuivattu veden
vaivaamia alueita. Ojitus on koskenut myös

Myös luhtia ylittävän tiestön muotoutuminen

Sylvöjärven etelä- ja pohjoispään luhtaniittyjä,
mutta toistuvasti tulvien alle jääviä luhtia ei

kertoo järven historiasta. Alunperin kylätie
Heinolantieltä Immilään kulki Rakuunantorpan

raivattu pelloiksi. 1950-luvulla suunniteltiin
Halkokorvenojan perkaus ja Sylvöjärven lasku.

tasalla, siis luhtaniityn pohjoispuolelta.
Arrajoen kartanosta tie myllylle seuraili aivan

Kuva 3: Vanhaa Uuttakylää.
(edellinen sivu), näkymä
Myllymäeltä pohjoiseen, taustalla
kansakoulu.
Kuva 4: (oikealla) Uudenkylän
asemanseutua Kuivannontien
risteyksestä - huom. entinen
asemarakennus. Kuvat Arno
Jarlan kokoelma.

Sylvön pohjoislaitaa. Isojakokartan (1787)

saanut “Sylvä”-nimen. Kun sen merkitys,

mukaan se ylitti luhdan noin 120 m pitkän
lankkupenkereen tai sillan avulla. Tie siirrettiin

“tulvia, rynniä” on myöhemmin unohtunut, nimi
on vääntynyt nykyasuunsa. Korkeat

1852 hieman kauemmas järvestä nykyiselle
paikalleen. Sammalsillantietä ei ole vielä

rantatöyräät muistuttavat pinnan vaihtelusta
Arrajärvellä ja Sylvöjärvelläkin esimerkiksi

venäläisessä topografikartassa (1875), mutta
se on Toivonojan tiluskartassa vuodelta 1910,

Uudenkylän uimarannassa yhteismaiden
venevajojen lähettyvillä. Luonnollisesti

joten se on rakennettu näiden vuosien välillä.
Sekä Sammalsillantie että Arrajoentie ovat
olleet alttiina tulville ja peittyneet usein

korkeusvaihtelu esti ruovikoitumista ja samaan
suuntaan vaikuttivat laidunnus sekä uitto.

keväisin veden alle.

Sylvöjärvi on Nastolan matalimpia järviä. Siinä
on kaksi pääallasta, toinen järven pohjois- ja

Tie Uudestakylästä Toivonojalle tehtiin
varmasti pian kartanon perustamisen jälkeen

toinen eteläpäässä. Keskellä, järven
kapeimmalla kohdalla, on vielä kolmas

1780-luvun alussa, mutta täältä myllylle tie
voitiin rakentaa vasta käräjöinnin jälkeen 1820-

syvänne, “Saloisten hauta”. Syvänteen nimi on
säilynyt kokonaisena vanhassa

luvulla. Uutta tietä tarvitsivat myös Immilästä
siirretyt Seppälän (Maatala, Sunnu) ja Kytöön

rajapaikkaluettelossa ja läheistä mäkeä
itärannalla kutsutaan edelleen

talot. Kun yhdystie entisille pappilan torpille
Vehkosiltaan rakennettiin, syntyi nykyinen

“Hautaanmäeksi”. Nimi muistuttaa meitä
syvänteiden merkityksestä perinteisessä

Vehkosillantie. Sen rakentaminen alkoi 1930luvulla, mutta jatkui vielä maailmansodan

järvikalastuksessa.

jälkeen.
Arkeologiset löydöt
Sylvön pinnan korkeusvaihtelu ei ollut yhtä
suuri kuin Arrajärven, koska Arrajoki patosi

Salpausselkien välinen alue paljastui nopeasti
jääkauden jälkeen veden alta ja luultavasti

vettä. Arrajoki saattoi virrata kesäkuussa myös
Arrajärvestä Sylvöön, eikä luonnolliseen

ensimmäiset ihmiset saapuivat tänne jään
reunaa seuraten. Historiallinen aika alkoi

suuntaansa. Ehkä veden nousu on ollut lähes
silmin havaittavaa alavilla rannoilla ja järvi on

meillä vain noin 500 vuotta sitten, joten
arkeologian varaan jää yli 10 000 vuotta.
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Kuva 5, (yllä vasemmalla)
Näkymä Salpausselänharjulta
pohjoiseen, taustalla häämöttää
Sylvöjärvi ja oikeassa reunassa
kansakoulu. Nykyisin järveä
tuskin näkyisi kasvillisuuden
takaa.
Kuva 6, (alla vasemmalla)
Uusikylä etelästä, Kuivannontien
varresta nähtynä. Kuvat Arno
Jarlan kokoelma.
Kuva 7, (oikealla) Perinteinen
heinäpelto Sylvöjärven rannalta,
Kytöö, Immilä. Kuva Immilän
myllyn kokoelma.
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Tähän mahtuu monenlaisia ajanjaksoja

rannoilta. Varhainen metallinvalmistus on

kivikaudesta esihistorialliseen aikaan.

voinut kukoistaa täällä, mutta edellytykset
maanviljelyyn ovat huonot.

Vanhimmat löydöt ovat kivikautisia. Asutus
suosi korkeahkoja rantoja, joita alueelle

Kylissä, joissa asutus on jatkunut

tyypillinen vedenpinnan korkeusvaihtelu ei
häirinnyt veden äärellä asuttaessa. Myös

yhtäjaksoisena, ovat merkit muinaisesta
asutuksesta hävinneet tai hautautuneet

luonnonkauneus ja hiekkaranta kuuluivat usein
asuinpaikan valintaperusteisiin. Nämä ehdot

kerrostumien alle. Tässä suhteessa Arrajoki,
Säyhtee ja Uusikyläkin ovat mielenkiintoisia.

täyttyvät Kilpisaaressa, josta onkin paljon
löytöjä. Ilmeisesti Kilpisaaressa asuttiin

Nykyasutukseen johtaneita vaiheita on vähän,
ne tunnetaan kohtalaisen hyvin ja harvat

yhtäjaksoisesti lähes 6000 vuotta. Paikan
saavutettavuus pyyntikaudella on ollut

suurtilat ovat rajoittaneet maankäyttöä.
Edellytyksiä jäänteiden säilymiselle on

erinomainen, ja Arrajärvestä löytyvää
järvimalmia on ollut helppo keräillä kuivilta

olemassa.

Kilpisaaren löydöt ovat tuoreita ja sitä tutkittiin
vasta vuonna 1999. Sylvöjärveltä löydöt ovat
toistaiseksi vähissä. Eräänä syynä tähän on,
ettei ole riittävän hyvin otettu huomioon järven
muutoksia - merkkejä asutuksesta olisi
etsittävä kaksi, viisi ja jopa seitsemän metriä
nykyistä vedenpintaa korkeammalta. Ei liene
sattumaa, että vähäiset löydöt asettuvat
lähteisille maaston kohdille - ympäri vuoden
saatava juomavesi on tärkeää. Hyviä
mahdollisuuksia uusiin löytöihin on edelleen,
vaikkapa Hautaanmäestä tai Toivonojalta.
Kilpisaaressa on lapinraunio, useita
kivikautisia, pronssikautisia ja esihistoriallisia
asuinpaikkoja. Kaivauksissa löydettiin
todisteita metallin valmistuksesta. Arrajoen
suulta, Arramajalta, löytyi lisäksi
esihistoriallinen asuinpaikka sekä rautakuonaa
(Kilpisaaren löydöt, Kansallismuseo = KM
32180:nn-32187:nn). Jo aiemmin Arrajärveltä
tunnettiin Kovalahdesta kivi- ja
varhaismetallinen asuinpaikka. Lähellä olevan
Kettulan talon isännältä on saatu 1900-luvun
alussa tasataltta (Hämeen museo 84:60). Iitin
puolelta Arrajärveä tunnetaan Säyhteeltä
asuinpaikkoja Salmenniemestä (KM 14097,
14201, 18037), Harakkaniemestä (KM 18033)
ja Ilajanpohjasta (KM 18034) sekä vielä lisää

pohjoisempaa, Inkerinniemestä. Myös
Säyhteeltä on löydetty uusi lapinraunio ja
toinenkin hieman kauempaa Hiisiöisten
lammen takaa. Arrajärvi on osoittautumassa
arkeologian aarreaitaksi.
Aikaisemmin on löydetty Uudenkylän
kartanosta kivikirves (KM 9426), Hamaran
talon kohdalta palanutta luuta, savea ja
kuonaa (KM 14098) ja Arrajoen kartanosta
muinainen asuinpaikka (KM 14206).
Metsäkylässä, Tupakallion länsipuolella on
Jokitarha - niminen kivikautinen asuinpaikka,
josta on löydetty nelisivuinen oikokirves
(Nastolan museo) ja läheiseltä Omettakorven
niitty - nimiseltä pellolta 20 m Täyssyin
lähteestä pohjoiseen tasataltta 1925 (Nastolan
museo). Omettakorpi ja Jokitarha ovat samalla
muinaisrannalla Tupakallion - Someromäen
juurella. Alue on lähteinen ja juomavesi
ilmeisesti houkutteli paikalle jo kivikauden
asujia; ainakin se oli yksi syy meijerin
perustamiseen tänne 1920-luvun lopussa.
Sylvöjärven länsipuolelta, Vehkosillasta, on
löydetty komea ketjulaite lisukkeineen (KM
12000:1-9, 12155:1-2). Sammalsilta projektille tuotiin Turranmetsän alueelta
löytynyt piikivinen hirvieläimen päätä
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muistuttava pienoisveistos, joka alustavan
arvion mukaan on historialliselta ajalta.
Pyyntikaudella tärkeät vesiliikenneyhteydet
olivat Arra- ja Sylvöjärvellä erinomaiset.
Pohjoiseen pääsi Päijänteelle ja
Mäntyharjunreitille, itään väliväylää pitkin
Saimaalle, länteen Nastolan vesistöä pitkin
Vesijärvelle ja Salpausselän eteläpuolelta
alkoivat Porvoo- ja Lanskijoen latvat, yhteydet
Suomenlahdelle.

Maatalous ja asutus
Nykyasutuksen juuria tarkasteltaessa
varhaisimmat asuinpaikat ovat Uusikylä
Sylvöjärven eteläpäässä sekä Arrajoki
pohjoispäässä. Uusikylä lienee syntynyt 1300luvulla hallintopaikaksi sekä tukemaan
valtakunnallista tieyhteyttä Hämeen- ja
Viipurinlinnan välillä. Kylän perustamisesta ei
ole säilynyt asiakirjoja, mutta se on varmasti
ollut olemassa ennen jakokuntalaitoksen
vakiinnuttamista 1400-luvun alussa. Täten
Uudenkylän nimi ja kylän uutuus ovat hieman
suhteellisia. Alunperin Säyhtee kuului
Uuteenkylään. Eräiden veroteknisten
järjestelyjen takia se luettiin eri
neljänneskuntaan kuin emänkylänsä ja liitettiin
myöhemmin Iitin pitäjään. 1830-luvun
lääniuudistuksessa Säyhtee jäi jopa eri lääniin
kuin Uusikylä. Näin Sylvöjärvestä tuli
Uudenkylän ainoa merkittävä vesialue.
Todettakoon, että järvi jakaantuu puoliksi
Immilän ja Uudenkylän kesken kuten Ruotsin
vanha lainsäädäntö on edellyttänyt ja että tie
Uudestakylästä Järvisille on peräisin jo
keskiajalta; se yhdisti kaksi Ylisen Viipurintien
haaraa toisiinsa. Vuonna 1539
Uudessakylässä oli yhdeksän taloa, joista
kehittyi kuusi kantatilaa.
Kuva 8, Sylvöjärven alue 1875. Etelä- ja
pohjoispään tulvaniityt sekä Oulajan tulvajärvi
erottuvat vaalean vihreinä - valkoiset alueet peltoa.
Tällä kartalla ei ole vielä Sammalsillantietä. Lähde,
Senaatinkartta, Kansallisarkisto.
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Sylvöjärven pohjoispäässä oli ensin Arrajoen
siirtokylä, osa Immilää, ja se erotettiin 1600-

Kuva 9, Näkymä Sylvöjärven
pohjoispäästä, Arrajoen talvista
viljelymaisemaa.
Kuva Matti Oijala.

luvun alussa omaksi piirikseen. Tässä
uudiskylässä oli enimmillään kolme taloa, kun
Immilässä niitä oli jo 1539 yhdeksän. Ruotsin
suurvalta-ajalla, 1650-luvulla, Arrajoelle
perustettiin säteri, joka suuressa reduktiossa
pieneni kapteenin virkataloksi. Täällä ehti asua
mm. kenraali Sprengport, ennen kuin L.
Glansenstierna osti sen, kaikki Säyhteen
kolme taloa ja Aakalan Immilästä perinnöksi
1760-luvun alussa. Näin syntyi Jokelan eli
Arrajoen kartano ja se kulki suvussa 1960luvulle asti. Viimeisten omistajien nimi oli tosin
Wrede, koska perimys 1860-luvulla oli
tapahtunut tyttären kautta.
Sylvöjärven länsirannalle rakennettiin Sipilän
rusthollista halkaistu Toivonojan kartano 1700luvun lopussa. Isojaossa se sai tiluksikseen
lähes koko Sylvöjärven Uudenkylän puoleiset
hyvinä pidetyt rantamaat. Paikkaan ihastui
monen muun ohella heinolalainen
lääninsihteeri Stierwald ja Toivonojalla on ollut
pitkä luettelo omistajia. Alkuperäistä
nimismiehentaloa, Sipilän rusthollia, voidaan
pitää Nastolan ainoana vanhana kartanona,
siis sellaisena, joka on perustettu ennen 30vuotista sotaa. Sen omistajia ei aateloitu,
mutta nimismiehet olivat aikanaan paikallisia

mahtimiehiä. Huippuna mainittakoon Kustaa
Weckman, josta Nastolan historia kertoo
vaikuttavia tarinoita. Weckman käytti
hyväkseen mahdollisuutta lunastaa augmentit
omistukseensa ja näin Sipilän aputilat joutuivat
lampuodin asemaan. Nastolan lampuodit
kapinoivat 1773, mutta tätä seurasi häätö
Uudessakylässäkin Mongon, Anttilan ja
Heikkerön lampuodeille.
Isojaon seurauksena Sylvöjärvi sulkeutui
kahden kartanon, Arrajoki ja Toivonoja ja
kahden maalaistalon, Kytö(ö) ja Maatala,
sisälle. Tosin jo 1720-luvulta alkaen oli asuttu
järven välittömässä läheisyydessä Immilän
myllyllä, missä sitten 1800-luvulla toimi
monipuolinen mylläri- ja käsityöläisyhteisö.
Tilattoman väestön määrä kasvoi 1800-luvulla
ja se keskittyi kartanoihin sekä Immilän
Myllylle.
Ennen isojakoa 1700-luvun lopussa
Uudessakylän kaikki maalaistalot sijaitsivat
Sipilän- ja Pönnölänmäillä. Näistä Sipilänmäki
on varhaisempi asuinpaikka. Sarkajako
merkitsi vainiopakkoa ja tavallisesti
kaksivuoroviljelyä. Aidatut pellot olivat kylän
lähellä, toinen puoli rukiilla, toinen kesantona.
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Isojaossa taloja siirrettiin pois ryhmäkylistä,
osa myös Salpausselän eteläpuolelle, mutta
kylä säilytti tiiviin luonteensa. Myös kaikki
lampuodit asuivat ryhmäkylän ulkopuolella.
1800-luvulla laajat niityt raivattiin pelloiksi ja
varsinaisen kaskiviljelyn voidaan katsoa
päättyneen. Merkkejä entisistä kaskista,
esimerkiksi pieniä kiviröykkiöitä, löytyy
kaikkialta Nastolasta. Metsää toki kaskettiin
edelleen, mutta nyt pellon raivaamiseksi.
Torppia perustettiin 1700-luvun lopulla ja
1800-luvun alussa kartanoiden maille
runsaasti. Uudessakylässä niitä oli
enimmillään 21 ja Arrajoella 17 kappaletta.
1800-luvun loppupuoliskolla torppien määrä
alkoi vähentyä, koska maataloutta tehostettiin
ja kartanot ottivat maat omaan viljelykseensä.
Lisäksi Arrajoki perusti Kananojan ja Oulajan
sivukartanot torppia yhdistelemällä.
Perinteisesti torpat sijoittuivat peltojen
reunavyöhykkeille ja muodostivat perustan
kasakylien ulkopuoliselle asutukselle. Yleensä
ne olivat yksittäin, mutta Uudessakylässä oli
erillinen torpparikylä Kirviässä,
rautatieaseman eteläpuolella.
Isojako täydentyi uusjaossa, joka alkoi sekä
Immilässä että Uudessakylässä vuonna 1917.
Uudenkylän ja Immilän metsäkulmat, joista
jälkimmäistä on myöhemmin alettu sanoa
Metsäkyläksi saivat iso- ja uusjaoissa
ensimmäiset asukkaansa. Palstatilojen
lohkominen maaseudulla tuli mahdolliseksi
1800-luvun lopussa, mutta alkoi käytännössä
Suomen itsenäistymisen jälkeen. Rautatie oli
myös herrasväkeä kaupungeista maalle lomaa
Kuva 10, Sylvöjärven tulvaniityt ja syvyystiedot
pääpiirteissään. Matala Sylvöjärvi tulvi aikaisemmin
etenkin etelä- ja pohjoispäistään sekä Oulajassa,
jonne, Arrajokeen, muodostui tulvajärvi. Vanhin
tunnettu tieyhteys Immilään Heinolantieltä oli noin
puolikilometriä nykyistä pohjoisempana
kuivimmassa mahdollisessa maastonkohdassa.
Kuva Matti Oijala.
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viettämään ja mm. Nastolan kirkonkylä sai
ensimmäisten joukossa kesäasukkaita.
Arrajärven vanhin huvila on tiettävästi 1920luvulta ellei mukaan lasketa Arrajoen kartanon
metsästys- ja kalastusmajoja, joita käytettiin jo
Rabbe Wreden aikana. Voimallinen rantojen
rakentaminen alkoi vasta 1960-luvulla.

Kuva 11, Entinen kauppa
(Lindholmin kauppa)
Uudestakylästä. Arno Jarlan
kokoelma.

Nastolassa maatalous perustui karjanhoitoon.
Perinteisessä maalaistalossa oli 3-4 lehmää,
nuorta karjaa, hevonen tai kaksi sekä
lampaita, vuohia ja siipikarjaa. Karjoja voitiin
suurentaa vasta, kun ylijäämää kyettiin
markkinoimaan. Käytännössä rautatie
Riihimäeltä Pietariin avasi markkinat, ja
kartanoihin perustettiin (juusto)meijereitä.
Meijeristeinä toimivat sveitsiläiset niin
Toivonojalla kuin Arrajoellakin jo 1870-luvulla
ja Uudenkylän kartanossa seuraavalla
vuosikymmenellä. Juuston myynti Pietariin

Alueen ensimmäiset kauppasahat perustettiin
Vuolenkoskelle ja Immilän koskeen 1770luvulla. Sahatavaraa tarvittiin lähinnä
laivanrakennukseen ja se kuljetettiin
“transporttina” hevosilla Loviisaan. Arrajoen
kartano rakensi uuden sahan Immilän koskeen
1880-luvulla ja immiläläiset vielä yhden heti
Suomen itsenäistyttyä. Nämä olivat Nastolan
merkittävimmät sahat, kunnes 1930-luvulla
Kuoppalan Puu Oy ja eräät muut yrittäjät
Uudessakylässä ja Nastolan pysäkillä
tehostivat toimintaa uusien energiamuotojen

tyrehtyi 1910-luvulla. Suomen itsenäistymisen
jälkeen maitoa kuljetettiin junalla Viipuriin -

avulla.

kartanomeijerien toiminta oli hiljentynyt. Uusi
juustomeijeri perustettiin vielä Immilän

Puuta uitettiin Nastolan vesistössä jo 1700luvulla. Toiminta laajeni, kun loviisalainen

Metsäkylään. Se toimi laadukkaana juuston
valmistajana tultuaan Karl Stuckin

Terichoff & Co aloitti uiton 1907 ja rakensi
uittorännit koskiin sekä muita tarvittavia

omistukseen vuonna 1938. Monihaarainen
meijeristisuku oli paennut Venäjän

laitteita. Vesistön uittosääntö vahvistettiin 1918
ja se oli voimassa vuoteen 1986. Uittoa

vallankumousta Suomeen ja suvun meriitteihin
kuuluu edam-juuston tuonti maahamme, mutta

harjoittaneita yhtiöitä oli monia ja ne
merkitsivät puunsa omilla leimoillaan. Järvillä

Metsäkylässä valmistettiin perinteistä
Sveitsinjuustoa, emmentalia. Metsäkylän

puut uitettiin keluuveneiden avulla nipuissa ja
joissa irrallaan. Käytännössä uitto loppui 1950-

meijerin toiminta päättyi 1955.

luvun puolivälissä.

Kun maatalouden työt tehtiin hevosilla, niiden
kasvatus oli luonnollinen sivuelinkeino.

Perinteisestä maatalouselinkeinosta,
karjanhoidosta, on luovuttu 1970-luvulta

Hevoset olivat myös kulkuneuvo ja kun teitä oli
vähän ja nekin huonoja, suosittiin rekikelejä ja

alkaen ja alueella on enää jäljellä vain
muutama lypsykarja. Samalla toimivien

talviteitä. Uudestakylästä pääsi pohjoiseen
reellä Sylvöjärven jäätä pitkin kohti Immilää ja

maatilojen määrä on pienentynyt
huomattavasti, mutta viljelyala on säilynyt

Ruuhijärveä.
15
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Kuva 12, (vasemmalla),
Sylvöjärven alueen
paikannimistöä.
Kuva Matti Oijala.
Kuva 13 (oikealla),
Osuuskauppa Ympäristön
edeltäjä Uudessakylässä,
Osuuskappa Omapohja.
Kuva Arno Jarlan kokoelma.

lähes ennallaan. Ekologisesti karjataloudesta

syntyi siirtoväen asutuksessa toisen

luopuminen merkitsee taantumaa. Erityyppisiä
elinympäristöjä on aikaisempaa vähemmän ja

maailmansodan jälkeen. Arrajoen kartanon
päärakennus paloi 1948, ja pian tämän jälkeen

tämä tulee vähentämään kasvi- ja eläinlajien
määrää.

kartano hajosi lopullisesti. Monet alustalaisista
saivat ostaa palan maata ja Sylvöjärven

Arrajoki ja Toivonoja 1900-luvun alussa

itärannalle syntyi tiivistä loma-asutusta.
Joukossa on myös Walter Hagelstamin

Nastola säilyi 1960-luvulle asti
maatalousvaltaisena ja kartanot olivat pitkään
tärkeitä työnantajia tilattomalle väestölle.
Arrajoen kartano oli Nastolan merkittävimpiä
suurtiloja, kooltaan yli 4000 ha, tosin suurin
osa siitä oli Iitissä. Talouskeskus on puistoksi
istutetulla mäellä Sylvöjärven rannassa. Tilaan
kuului kaksi sivukartanoa, kaksi meijeriä, mylly
ja saha sekä Nastolan ensimmäinen
sähkölaitos. Maatalous oli nykyaikaistettu
paroni Rabbe V. Wreden aikana 1800-luvun
loppupuoliskolla ja hänen seuraajansa ottivat
käyttöön metsäsuunnitelmankin vuonna 1911.
Kartano pieneni huomattavasti paroni C.E
Wreden luovutettua 1917 Säyhteen Iitin
kunnalle, jotta se myisi edelleen maat kylän
lampuodeille ja torppareille. Tätä edelsi
pitkällinen riita maanomistuksesta
säyhteeläisten ja kartanon välillä.
Luovutukseen kuului myös Kananojan
sivukartano, mutta Mankalan kosket myytiin
erikseen. Suomen itsenäistyttyä Arrajoella
jäljellä olleet viisi torppaa ja kourallinen
mäkitupia lunastivat maansa. Lisää uudistiloja

klassisistinen “tiilitalo”. Se rakennettiin Murron
torpan paikalle, josta oli kotoisin nastolalainen
kunnallismies Tauno Murto. Vanha
omistajasuku luopui 1960-luvulla Arrajoen
rippeistä.
Toivonojan pinta-ala oli vuonna 1917 550 ha,
josta peltoa 200 ha. Tila oli kuuluisa ayshirekarjan jalostaja. Sillä oli meijeri, kuusi työväen
asuinrakennusta ja sähkölaitos sekä mylly
Immilänkoskissa. Torppia oli ollut aikaisemmin
lukuisia. Kuoppala ja kaksi Rantalan torppaa,
joiden alueella on nyt Mannakoti, perustettiin
1790-luvulla. Rantalan torppien vaiheet
päättyvät 1850-luvulla ja 1900-luvun alussa
niiden paikalla sijaitsi Perenius - niminen
torppa. Viimeistä asukasta kutsuttiin “RannanSalmiseksi”. Sammalsilta-hankkeen
yhteydessä Latometsäsaarekkeesta löytyneet
kiviröykkiöt voivat olla perua Rantalasta. Myös
Toivonoja pyrki eroon torpistaan ja torpparit
häädettiin vuonna 1903, mutta 1905 heitä oli
vielä yhdeksän. Tosin useimmat asuttivat hyvin
pieniä alle hehtaarin kokoisia tiloja.
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Kuva 14, Vedenkorkeuden pinnanvaihtelua Mankalan koskien yläpuolisella mittauspisteellä, joka käytännössä kuvaa myös Arrajärven vedenkorkeutta. Asteikon nollapiste (N.N) Helsingissä Katajanokalla ja
mittauspiste +71,918 (v. 1900). Asteikko esittää kuukausittaisen keskiarvon vedenpinnan korkeudesta
vuosilta 1900-1909, sekä minimi- ja maksimiarvot. Keskimääräinen pinnanvaihtelu oli tällöin lähes 1½
metriä vuosittain.

Itsenäisyyden alussa Toivonojan kartano ei

siltä mm. elintarvikkeita. Tämä ei ollut

enää ollut suurimmillaan, sillä Constance af
Forselles oli 1879 ostanut siitä lähes 1300

ensimmäinen kerta, kun vanhuksia hoidettiin
Sylvöjärven maisemissa, sillä jo 1890 oli

hehtaaria maata. Hän perusti Uusi- ja
Uudenkylän kartanona tunnetun tilan aivan

tohtori Valdemar Ekelundilla ollut Toivonojan
päärakennuksessa yksityinen hoitokoti.

Salpausselän pohjoispuolelle lähelle entistä
Anttilan lampuotitilaa (venäläinen

Kunnalliskotia lähellä olevalle peltoaukealle,

topografikartta “Janikko”). Tämä kartano
pirstoutui kokonaan agronomi Edvin

uusille asutustiloille, pystytettiin välirauhan
aikana ruotsalaisia lahjoitustaloja, joita on vielä

Gahmbergin omistuksessa. Vuoteen 1930
mennessä siitä oli erotettu jo18 lohkotilaa ja

jäljellä Kalliosaari- ja Mäntyniemi-nimisillä
tiloilla. Näiden talojen sijoittelussa voitiin

1930-luvulla erotettiin vielä 70 tilaa, joista yksi
omistajan tyttärelle.

noudattaa samoja periaatteita, joiden mukaan
torpatkin olivat asettuneet paikoilleen.

Nastolan kunta osti Toivonojalta vuonna 1928

Kunnalliskoti laajeni useaan otteeseen ja sen
yhteydessä toimi myös B-sairaala. Kunnallinen

Kuoppalan ja Vanha-Heikkerön tilat.
Kunnalliskodin suunnittelu alkoi “...niin sanotun

vanhainkoti toimi vuoteen 1997, ja sen jälkeen
tiloissa on jatkanut Manna ry. Toivonoja on

Rantalan pellon pohjoispäähän, sen tien
varteen, joka vei pappilanmäestä Sylvön

säilynyt kartanona. Nykyisin sen omistaa
Jorma Ollila.

rantaan.” Se valmistui 1935 ja toimi
yhteistyössä Kuoppalan tilan kanssa saaden
18

Kuvat 15 - 16, (Vasemmalla) Näkymä Mannakodilta Uudenkylän viljelyaukiolle. (Oikealla) Mannakodin
päärakennus, alkuaan Kunnalliskoti Sylvöjärven rannalla.

Uusikylä - Nastola
Uusikylä oli keskiajan lopulla laajan alueen

Uusikylä oli Nastolan elinvoimaisin kylä ja

hallinnollinen keskus. Nastolan kappeli lienee
perustettu viimeistään 1515, mutta

kehittyi nopeasti rautatien ansiosta 1870luvulta alkaen. 1800-luvulla kylässä oli suuri

kappelikirkkoa ei rakennettu Uuteenkylään,
vaan nuoreen naapurikylään. Oliko

määrä käsityöläisiä ja sittemmin kauppiaita
sekä liiketoimintaa. Kylästä muodostui

Uudessakylässä tätä ennen kyläkirkko,
saarnapaikka vai pitäjänkirkko, on arvailujen

Nastolan liikekeskus posteineen, pankkeineen
ja kauppoineen ja tänne perustettiin myös

varassa. Kirkkoon viittaavaa nimistöä on
säilynyt, mutta samoin sitä on myös muualla

yhteiskoulu. Taantuminen alkoi 1970-luvun
jälkeen, kun asema-alue ja kylän pääraitti

Nastolassa kuten Immilässä, Kalkkolassa ja
Ahtialassa.

jäivät tasoylikäytävien poiston takia
liikenteellisesti paitsioon - Nastola oli valinnut
uudet kehityssuuntansa.

Maallinen hallinto sijoittui Uuteenkylään vaikka
papisto oli Hollolassa ja Nastolassa. Tosin
kirkon merkitys oli huomattavasti nykyistä
suurempi vuoden 1869
paikallishallintouudistukseen asti. Nastolan
seurakunta perustettiin 1860. Maallinen valta
esiintyi mm. käräjillä ja 1600- luvulla pidettiin
säännöllisesti “Nyby och Ithima” - Uudenkylän
ja Iitin käräjät, paikkana luonnollisesti
Uudenkylän nimismiehentalo eli Sipilän
rustholli. Kun Orimattila syntyi 1700-luvulla,
sen nimi oli “Nyby”. Tämä on perua
Uudenkylän hallintopitäjästä, johon Uusikylä ei
aina itse kuulunut ollenkaan!
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Kuva 17, Arkeologiset löydöt:
1) Kovalahti, kivikautinen ja
varhaismetallikautinen asuinpaikka.
2) Salmenniemi, kivikautinen asuinpaikka.
3) Lapinraunio, soikea kiviladelma matalalla
kalliolla.
4) Harakkaniemi, kivikautinen asuinpakka.
5) Ilajanpohja, kivikautinen asuinpaikka.
6) Arramaja, varhaismetallikautinen asuinpaikka, metallinvalmistus.
7) Kilpisaari, kivikautinen asuinpaikka.
8-11) Kivi-, pronssi- ja esihistoriallisen
ajanasuinpaikkoja.
12) pronssikautinen ja esihistoriallisen ajan
asuinpaikka.
13) esihistoriallisen ajan asuinpaikka.
14) Lapinraunio, kiviladelma kalliolla, josta
viettävä näköala alas järvelle.
15) Esihistoriallinen tai historiallisen ajan
asuinpaikka, Arrajoen kartano.
16) Jokitarha, kivikautinen asuinpaikka.
Löydetty mm. oikokirves.
17) Omettakorpi, hajalöytö, tasataltta.
18)Uudenkylän kartano, kivikirves.
19) Hamara
20) Turranmetsä, hirvieläimen pää,
pienoisveistos
21) Vehkosilta, ketjulaite
Mahdollisia löytöjä:
a) Pakanakaivo, Kytöön metsässä.
b) Röykkiö Latometsäsaarekkeessa.
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Kuvat 18 - 20 (Vasemmalla) Röykkiö latometsäsaarekkeessa. (Oikealla) Arrajoen isojakokarttaa vuodelta
1787, piirtänyt Dick Breitholz, lähde Kansallisarkisto.. (Edellinen sivu) Sammalsilta - hankkeelle tuotu
hirvieläimen päätä muistuttava piikivestä valmistettu pienoisveistos. Valokuvat Sari Dufva.

Toivonojan omistajia;
Vänrikki Kustaa Gustafsson 1784-86
Kapteeni Fredrik Johan Gustafsson 1787-90
Anna-Kristiina Weckman, leskenä 1791-1809
Lääninsihteeri Karl Edvard Stierwald 1810-1817,
leski 1818-1829
Gustav Glansenstierna 1829-1831, leski Eva Sofia
1832-1850
Olof Vladimir Glansenstierna 1850-53
Gustav Duncker 1853-65
Lennart af Forselles 1865-83
Valdemar Ekelund 1883-93
Knut Sohlberg 1898-1903
Arthyr Gylling 1903-1912
Hedvig Gylling 1913-1917
Edwin Gahmberg 1917-1918
A. Tanttu, Ilmari Rovio 1917, Tanttu 1918-31
Toivonoja Oy 1931-1947
Olavi Toiskallio 1947-1956
Kalle Kokkola, Kyösti Kokkola, perikunta 1956-2000
Jorma Ollila 2000Uusikartano / Uudenkylän kartano;
Charlotta Constance af Forselles 1882-1909
Edwin Gahmberg 1909-1932
Märtha Gahmberg 1932-.

Lähteet:
1) Nastolan historia 1-3, Anneli Mäkelä 1979- 1991.
2) Nastolan erä- ja rajahistoria, Markku Lehtinen
1950.
3) Immilän Myllymäki, Immilän ja Arrajoen
asutushistoriaa, Matti Oijala 1999.
4) Nastola Arrajärvi, Arkeologinen inventointi,
Hannu Poutiainen, Lahden kaupungin museo,
Päijät-Hämeen maakuntamuseo 2000.
5) Nastolan kunnan arkeologinen inventointi, Hannu
Poutiainen, Päijät-Hämeen maakuntamuseo,
Lahden kaupunginmuseo 1998.
6) Suomen Maatilat, osa 2 Hämeen lääni, 1931.
7) Karttoja: Arrajoen isojakokartta (Dick Breitholz)
1787 (Kansallisarkisto), Kuninkaan kartasto
Suomesta 1775-1805, Timo Alanen, Saulo Kepsu
1989, Kalmbergin kartta 1855, Venäläinen
topografikartta 1875, Toivonojan ja VanhaHeikkerön tiluskartta vuodelta 1910
(Kansallisarkisto). Peruskartta Nastola ja Uusikylä.
8) Lisiä Suomen hydrografiaan osa 3, Kymijoki ja
sen vesistö, Blomqvist, Edv., Suomen tie- ja
vesirakennusten ylihallituksen hydrografinen
toimisto 1911.
9) Suomen kartanot ja suurtilat III, Eino Jutikkala ja
Gabriel Nikander 1945.
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Tietoisku 1:
Uudenkylän asema - rautatie...
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 tänne. Kun asutus lisääntyi ja
liike-elämä monipuolistui, kasvoi koko asemaalue eli kahden tasoristeyksen väli vilkkaaksi
liikekeskukseksi. 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.
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Radan kunnossapitoa varten oli ratamestari,
jonka asunto ja toimisto sijaitsivat Heinolan
ylikäytävän vieressä, lisäksi useita
ratavartijoita vastuuosuuksillaan, sepän paja,
puusepänverstas ja korjausmies,
ratatyömiehiä ja siivooja.

....maidon tie
Asemasta hieman itään entisen Haikarin
kaupan kohdalla oli maitolaituri, josta maito,
juusto ja voi lastattiin junan valkoiseen
maitovaunuun. Juna siis pysähtyi
Uudessakylässä kahdesti, matkustajia ja
maitoa varten. Laaja alue rautatien
vaikutuspiirissä hyötyi uusista markkinoista ja
maatalouden tuotantoa voitiin lisätä. Maitoa
kuljetettiin yhteistoimin naapureiden kesken,
eikä jokaisen tarvinnut päivittäin käydä
Uudenkylän asemalla.
Heti Pietarin radan valmistuttua radan varren
kartanoissa alkoi toimia juustomeijereitä.
Nastolaan näitä syntyi erityisen paljon, ja
meijeristit olivat aluksi sveitsiläisiä. Juustoa,
voita, kermaa ja maitoa vietiin kaupunkeihin,

Kuva 21, Uudenkylän
aseman maitolaituri,
taustalla Haikarin kauppa.
Tältä laiturilta lastattiin
maitotongat valkoisiin
vaunuihin.
Kuva 22, (oikealla)
“Topparoikka” eli
junaradan korjausryhmä
Uudessakylässä, kuvat
Arno Jarlan kokoelma.

etenkin itään. 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
Erstaalla, Orrilassa ja Uudessakartanossa.
Ruuhijärvelle perustettiin 1903 osuusmeijeri
sekä Immilän Metsäkylään 1920-luvulla
yksityinen meijeri. Paikallinen Esperanzaniminen karjan tarkkailuyhdistys oli Suomen
ensimmäisiä.

Aikatauluja:
“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 - Rajajoki, joka päivä:
Uusikylä 01.40 ip. (13.40) - Viipuri 06.21 ip. (18.21).

Vielä 1910 juuston vienti Pietariin oli
merkittävää, mutta loppui pian sen jälkeen.
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 oli
Lahden Seudun Osuusmeijeri sekä
Paasivaarayhtiöiden Vientikerma.
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Jääraveja Sylvöjärvellä
Ilkka Oijala

Päiväkirjamerkintä 5.3.1950, Matti Meriluoto
1881-1950, kauppias Uudestakylästä:
“Aamupäivällä tuulta ja lumipyryä, mutta
selkeni ja kirkastui päivällä juuri silloin kun
kilpa-ajot alkoivat Sylvön jäällä. Noin 70
hevosta ja 500-600 henkeä.”
Viime sotien jälkeen jälleenrakentaminen oli
vauhdissaan Suomessa. Kun maatalouden
koneellistaminen oli vielä vähäistä, tarvittiin
paljon hevosia. Hevoskasvatus olikin
voimissaan. Nastolassakin oli hevosia joka
talossa ja juoksijasukuisiakin polleja joka
kylässä. Tuli tarve perustaa hevosseura
Nastolaan. Sellainen syntyi Uudenkylän ja
lähikylien isäntien toimesta tammikuussa
1946.
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Seuran ensimmäinen puheenjohtaja oli Armas
Heikkerö Uudestakylästä, pitkäaikainen
järjestö- ja kunnallismies Nastolassa. Muita
johtokunnan jäseniä olivat Pauli Heimonen
Uudestakylästä, Toivo Lanu Hiisiöstä, Eino
Okkeri Metsäkylästä, Toivo lisakkila Villähteeltä
ja Valto Oijala Immilästä. Sihteerinä oli Veikko
Luste Uudestakylästä. Nastolan karjalaiset
olivat nimenomaan innokkaita ravimiehiä, ja
jatkossa heidän panoksensa niin
yhdistyksessä kuin kilvanajomiehinä oli
huomattava.
Alusta alkaen toiminta oli vilkasta.
Perustamisvuonna vuokrattiin seuralle
astutusoriiksi maankuulu juoksijasukuinen
siitosori Ihmetys. Sen luona vieraili heti

Kuvat 23 - 24, (Oikealla) Ori
Volu oli usein nähty juoksija
Sylvön jääraveissa korjaten
yleensä voiton pääsarjassa tässä juoksemassa Artjärven
jääraveissa 14.3.1954.
Kuva Hevosurheilu.
(Vasemmalla): Kyntäjät
Hamaran pellolla,
Uudessakylässä. Kuva Arno
Jarlan kokoelma.

ensimmäisenä kesänä 75 tammaa. Samoin
perustamisvuonna vuokrattiin orivarsoille
Arrajoen kartanon omistama “Kilpsaari”
Arrajärveltä, joka olikin siinä tehtävässä usean
kesän ajan. Hevosnäyttelyjä alettiin pitää
vuosittain. Ensimmäiset jääravit pidettiin
seuraavana vuonna eli talvella 1947. Siitä tuli
sitten vuosittainen kevättalven tapahtuma.

hevosmies. Kun Hollolan hevosmiehistä
sanottiin, että he olivat “syntyneet piiskan lovi
kainalossaan”, niin Nastolan miehet olivat
saaneet syntymästään perintönä
hevoskärpäsen pureman (se puree monia
vielä nykyisinkin).

Sen ajan aurauskalustolla radan tekeminen
jäälle oli usein melkoinen voimankoitos. Jos
lunta oli paljon, se tiesi melkein aina
vaikeuksia. Kun työllä ja tuskalla saatiin rata,
saattoi käydä niin, että lumivallit painoivat
seuraavina päivinä vettä jäälle. Jos sitten oli
vielä pahoja ilmoja, saatettiin polskutella kilpaa
vesilammikoissa. Joskus oli jääkin heikkoa.
Niinpä eräänä vuonna TVH:n aurausauto
vajosi rannassa jäihin. Joskus raveja pidettiin
myös kylmässä pyrysäässä. Toki useimmiten
kuitenkin oli talvinen kirkas pakkasilma ja
tunnelma korkealla.

Uudenkylän Pönnölänmäen Väinö Vaittinen oli
maankuulu ravimies, joka oli aina mukana ja
kilpaili myöhemmin sitten Leija-tammallaan
ympäri maata aina kuningatarkilpailuja
myöten. Luettelosta tulisi kovin pitkä, jos
mainitsisi kaikki mukana olleet, voittoon
yltäneet nastolalaiset ja lähikuntien
hevosmiehet. Palkinnot olivat siihen aikaan
pieniä. Usein ajettiin myös kiertopalkinnosta ja
kultakellosta. Mieleen tulee mm. Onni Sunnu
Vehkosillalta, joka osasi virittää tammansa
voittokuntoon kultakelloajossa. Sunnu oli
myös musiikkimies. Hän soitteli usein
hanuriaan jääravien päättäjäistansseissa
Uudenkylän seurojentalolla.

Tunnelmaa ja jännitystä nosti se, että näissä
raveissa ajoi niin moni oman paikkakunnan

Kun Sylvön jääraveista muodostui perinteinen
tapahtuma, se keräsi parhaita juoksijoita
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Kuvat 25 - 26, Nopeat hevoset
olivat jo jääravien kulta-aikana
ihailun kohteena. Väinö
Vaittisen ori Volua pitelee A.V.
Marttila Porlammilta joissain
lähiseudunjääraveissa 1950luvulla. Kuva Hevosurheilu.
(oikealla) Uudenkylän Väinö
Vaittisen yksi monista
voittoajoista. Tällä kertaa
ajettavana ruuna Roihu ja
paikkana Riihimäki. Kuva
Mikko Oijala.

ympäri maakuntaa, kuten Lahdesta ja
Hollolasta sekä myös Uudeltamaalta ja
Kymenlaaksosta. Siihen aikaan raviurheilu ei
ollut niin keskittynytraviradoille kuin nykyään.
Hevoset valmennettiin etupäässä työajossa.
Monipuolinen suomenhevonen sopi siihen
mainiosti. Muutaman kymmenenkin kilometrin
pituiset ravimatkat tehtiin hevosella ajaen.
Kuljetusautot olivat harvinaisia. Kilpakärryt
vain rekeen, evästä mukaani ja menoksi. Jos
pitkä ravimatka alkoi valuttaa, siitä vain
kävelemään. Lämminveriset ravihevoset tulivat
kuvaan 1960-luvulla. Nastolassa on aina ollut
eteviä ravimiehiä. Aikansa maailman paras
juoksijatamma Charme Asserdal valmennettiin
Nastolassa. Pellervo Pekonen Pensuolta
ohjasteli 1960-70 luvuilla maamme parhaita
lämminverisiä. Raviurheilumme alkoi
nykyaikaistua 1960-luvulla ja erikoisen
voimakasta kehitys oli 1970-luvulla. Jääravit
vähenivät ja loppuivat melkein kokonaan myös
Nastolasta. Nastolan hevosseuran toiminta
loppui, ja yhdistys lakkautettiin vuonna 1977.
Se ehti toimia siis täsmälleen 30 vuotta.
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Tietoisku 2: Heinolantie
Heinolantie on vanha, mahdollisesti osittain
peräisin jo keskiajalta. Se yhdisti kaksi Ylisen
Viipurintien haaraa ja samalla Kymijoen
ylityspaikat Vuolenkoskella ja Keltissä.
Myöhemmin tiehaaroissa, Uudessakylässä ja
Järvisillä oli majatalot ja Järvisiltä yhteys myös
pohjoiseen Savontielle. Kun Uudestakylästä
erkani tie vielä kaakkoon Elimäelle, oli kylä
tärkeiden yhteyksien risteyksessä.
Kun Riihimäen-Pietarin rautatie valmistui
1870, tuli Uusikylä - Järvinen - Heinola tiestä
tärkeä yhdystie alueen ainoasta kaupungista
rautateille. Uusikylä oli Heinolan lähin
rautatieasema, jonne kaupungissa
valmistettuja tuotteita kuljetettiin. Muistiin on
jäänyt mm. viinan kuljetus ja Heinolantietä on
kutsuttu myös “viinan tieksi”.

Vaikka tien kaikkein pienpiirteisimmät mutkat
onkin oiottu, se on edelleen hyvä esimerkki
maastoon sovitetusta maisematiestä. Tie
kohoaa Sylvöjärven keskivaiheilla
Hautaanmäelle, hyvälle näköalapaikalle.
Arrajoella on istutettua koivukujaa entisestä
Rakuunantorpasta pohjoiseen - paronit
halusivat, että tie on kaunis kävellä.
Metsäkylässä tie sivuaa Tupakallion. Sen
päällä on nykyisin gsm-masto ja Ruotsin vallan
aikana siellä oli merkkitulien polttopaikka.

Maisemallisesti tie noudattaa Uudenkylän
peltoaukeilla hienosti maaston kulkukelpoisinta
selkää, mäet ja notkelmat kiertäen. Sama
toistuu Arrajoen viljelyaukeilla Halinin sillasta
pohjoiseen (Halinit olivat Arrajoen käsityöläisiä
ja heidän torppa oli joen eteläpuolella sillan
kupeessa).
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Uudenkylän vanhalla
luontopolulla
Matti Oijala
Kun Salpausselän harjua katsoo pohjoisesta,
se muodostaa vakuuttavan rauhallisen
horisontaalisen linjan maisemassa. Sen päällä
kulki ensimmäinen Uudenkylän luontopolku.
Polku alkoi Seurojentalon takaa seuraillen
mennen tullen kapeaa harjua. Heti alussa oli
entisen ilmavalvontatornin perustukset. Torni
oli tositoimissa talvisodan aikana. Lotat
tähystelivät viholliskoneita ja antoivat
tarvittaessa ilmahälytyksen Lahteen, jonne
koneet yleensä suuntasivat. Torni purettiin
rauhan tultua ilmeisesti valvontakomission
määräyksestä. Opaskyltin valokuvasta saattoi
todeta ylhäältä tornista aikoinaan avautuneet
maisemat. Pohjoisessa oli näkynyt
alkuperäinen Uusikylä, tornin ja kansakoulun
välissä Sipilänmäellä sekä hieman kauempana
Pönnölänmäellä. Myöhemmin asutus levisi
täältä mm. Uudenkylän asemalle, mitä
nykyään pidetään kylän keskustana.
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Uudenkylän harju on ollut kautta aikojen kuulu
komeudestaan. Nytkin harjulta levittyisi upea
kylänäkymä, ellei aluskasvillisuus peittäisi sitä.
Kuninkaallisetkin ovat sitä käyneet
ihailemassa, nimittäin Aadolf Fredrik vuonna
1752 ja Kustaa III vuonna 1775. He molemmat
suorittivat iltakävelyn luonnon kauniilla harjulla.
Tämä on vielä merkittävämpää muistettaessa,
että Päijät-Hämeessä on vuosisatojen
kuluessa käynyt vain ani harva kuninkaallinen.
Nämä kaksi yöpyivät Weckmanin luona,
Sipilän rusthollissa, aivan harjun juurella.
Luonnollisesti paikkakunnan kerma eli
aateliset etunenässä kokoontui paikalle
juhlistamaan tapausta. Aadolf-kuningas
lahjoitti isännille muistorahan, joka on vieläkin
muistuttamassa hallitsijavierailusta.

Kuvat 27 - 28, Ilmavalvontatornin eli ns. lottatornin pystytys Uudenkylän Myllymäellä. Tornia käytettiin talvija jatkosodassa. Kuva Arno Jarlan kokoelma.
(Oikealla) Panoraama näkymistään kuululta Uudenkylänharjulta pohjoiseen. Kuva Sari Dufva.

Luontopolun opasteet kertoivat
helppotajuisesti harjuluonnosta.
Päällimmäisenä oli hongikkoa, mutta myös
harjukuusikkoa, muurahaispesä, siirtolohkare
ja rautatien kiviaita. Kaikilla oli oma tarinansa.
Harju on paikka paikoin erittäin kapea, korkea
ja ympäristöstään selvästi erottuva. Reitin
itäpäässä näkymät ovat vieläkin vaikuttavia,
Salpusselkää hienoimmillaan. Säyhteen ja
Kurensuon suunnalla tuntuu kuin metsä
jatkuisi loputtomana erämaana pohjoiseen.

Reitti palasi lähtöpisteeseensä Seurojentalolle.
Tänne nimismies Weckman rakensi
tuulimyllyn 1760-luvulla ja se toimi vielä 1820luvulla. Loppuaikoina myllyssä oli oikein
palkattu myllärikin ja vanhat uusikyläläiset
muistavat paikan edelleen Myllymäkenä. Mylly
on hävinnyt, eikä luontopolkuakaan enää ole,
mutta toivottavasti lähistölle saadaan uusi.
Salpausselän harjun luonto ja entinen
hallintopaikkamme Uudenkylä ovat sen
arvoisia. Kiitokset polun rakentajille!
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Nastolan ja Päijät-Hämeen
perinnebiotooppien kasveista

Muuhun Päijät-Hämeeseen verraten Nastolan
perinnebiotoopeissa on enemmän

Antti Hovi

metsälaitumia ja kallioketoja ja vastaavasti
vähemmän ketoja, rantaniittyjä, hakamaita ja
entisiä heinäpeltoja (taulukossa ”muu”).

Nastolassa on perinnebiotooppeja
lukumääräisesti maakunnan itäosia (Hartola,
Heinola, Artjärvi) vastaavasti. Mukana on
kuitenkin muuta maakuntaa selvästi enemmän
vain paikallisesti arvokkaita niittyjä. Pintaalaltaan perinnebiotoopeja on peltoalaan
suhteutettuna Nastolassa kuitenkin vähiten
Kärkölän ja Orimattilan jälkeen.
Perinnebiotoopeista noin puolet (3) on ollut
laidunnettuja, mutta kolme metsälaidunta/
niittyä (Seesta, Akkala, Toivonoja) on
pudonnut pois hoidosta 1990-luvun lopulla,
mutta ainakin yksi (Manna ry:n laitumet
Sylvöjärven rannalla) on tullut tilalle hoidon
piiriin. Vanhoista alueista vain Riikin laidun on
jäänyt laidunnukseen. Lähes valtakunnallisesti
arvokas (M+) Taarastin kallioketo Immilässä ei
ole säännöllisesti hoidossa. Ketoprojektin
toimesta aikoinaan kepitettiin Taarastissa
sananjalkoja kolmena kesänä. Myös
Vanhankartanonmäen niittyä on ulkoilupolkuun
liittyen niitetty joinakin kesinä.

Kallioketojen ja harjujen lajeja
Prof. Norrlin on tutkinut Päijät-Hämeen kasveja
jo 130 v. sitten. Hän keskittyi kuitenkin
Hollolan, Lahden, Asikkalan, Hämeenkosken
ja Padasjoen alueille eikä hänen
tutkimuksissaan ole mainintoja Nastolan
alueelta. Norrlinin tietojen perusteella voidaan
huomata, että kymmenien runsaasti valoa ja
lämpöä sekä alhaista ravinteisuutta vaativien
ketolajien yleisyys on vähentynyt PäijätHämeessä 130 vuodessa.
Päijät-Hämeessä lajiston monimuotoisuus
vähenee lounaasta koilliseen, siirryttäessä
Kanta-Hämeen lajirunsaudesta kohti EteläSavon karumpia moreenialueita. Kuitenkin osa
lajeista käyttäytyy lähes päinvastoin, tällaisia
ovat Itä-Suomen vanhan kaski- ja
ahokulttuurin jälkeläiset: ruusuruoho,
peurankello, kesämaitiainen, pukinjuuri ja
myös osaksi uudempi tulokas heinäratamo.

Taulukko 1. Nastolan ja Päijät-Hämeen perinnebiotooppien arvoluokitus (v. 1996).
V ja M+

M

M-

P+

P ja P-

yht

Nastola

1

0

0

0

6

7

Päijät-H.

14

12

20

20

35

101

Taulukko 2. Nastolan ja Päijät-Hämeen perinnebiotooppityyppien osuudet prosentteina (v. 1996).
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Perinnebiotooppityypit:kallioketo

keto

niitty

rantaniitty

haka

metsäl. kaskim. muu

Yht.

Nastola %

8.8

0.4

15.7

8.4

3.8

55.2

5.8

1.9

100

Päijät-Häme %

2.6

1.4

16.7

15.7

10.3

39.4

3.1

10.8

100

Kuva 29, Halkokorvenojan, jonka alkua kutsutaan
Luhdanjoeksi, suisto kohti Sylvöjärveä.
Kuva Matti Oijala.

Salpausselän reunamuodostumaa pitkin on
Lahden ja Asikkalan seudulle saapunut monia

Maakunnan parasta lajistoa Taarastin
kalliokedolla

harju- ja ketolajeja, mm. ketokäenminttu,
tunturikurjenherne, kelta-apila ja jänönapila.

Nastolan perinnebiotooppien paras lajisto on
keskittynyt Taarastin kalliokedolle Immilässä.

Viimemainittu on joskus tullut myös liikenteen
mukana teiden ja sorakuoppien reunoille,

Alueellisesti uhanalaisen hoikkaängelmän
lisäksi kedolla kasvaa mm. nurmilaukkaa,

kuten myös keltamaite ja ketomaruna.

pölkkyruohoa ja kesämaitiaista. Harjuille ja
kedoille yhteisistä lajeista Taarastissa kasvaa

Kanta-Hämeessä yleinen keltamatara on
jostain syystä Päijät-Hämeessä paikoin

häränsilmää ja aholeinikkiä. Kalliokedon
lajeista esiintyy kaikkia tavallisimpia:

harvinainen, paikoin yleinen.
Perinnebiotoopeilla se on yleinen Asikkalassa,

ruotsinpitkäpalkoa ja hietalemmikkiä sekä
keto- ja kevättädykettä. Kelta-apilan lisäksi

Sysmässä, Hartolassa ja Nastolassa puuttuen
lähes täysin Hollolasta ja Lahdesta. Voi olla

kedon laelta on löytynyt pieni määrä myös
musta-apilaa.

että heinänsiemenen mukana Suomeen
kotiutunut paimenmatara on risteytymällä

Vaikeammin tunnistettavia harvinaisuuksia

ehtinyt hävittää sen Hollolan seudulta muuta
Päijät-Hämettä aiemmin.

Taarastissa on ketotähkiö sekä paikoittain
esiintyvä hoikkanurmikka. Kedon ja pellon
rajalla kasvaa melko runsaasti
tummatulikukkaa. Varsinaisista kalliokasveista
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kallionkoloissa kasvaa kallioimarretta,

avoimuutta vaativia lajeja, esim. häränsilmää,

haurasloikkoa ja karvakiviyrttiä.

kalvassaraa ja peuran- sekä kurjenkelloa.

Aiempina vuosina Taarastista on havaittu
myös hiirenhäntää sekä mäkikuismaa.

Usein ketolajit ovat Suomessa pelastautuneet
hiekkaisten tienvierien pientareille ja näin on

Harvinaisista maksasammalista Taarastin
kalliorinteiltä on huomattu

tilanne Nastolassakin. Esim. Immilässä,
Villähteellä ja Ruuhijärvellä tummatulikukkaa

ruusukehankasammal (Riccia sorocarpa) ja
kalliovelhonsammal (Asterella gracilis). Nämä

kasvaa tienvierillä paikoin runsaasti ja
ketokaunokkia, metsänätkelmää ja

sammallajit kasvavat ravinteisella ja
hienojakoisella maalla etelärinteillä. Lajit ovat

pölkkyruohoa on monin paikoin tienvarsilla.
Teiden ja peltojen reunoilla toisaalta kasvit

lyhytikäisiä ja ovat kärsineet laiduntamisen
vähenemisestä ja kallioketojen

ovat vaarassa kadota autoista ja pelloilta
tulevan typpilisän johdosta.

umpeenkasvusta.
Kiinteitä muinaisjäännöksiä ei ole suoraan
Nastolan niittyjä luonnehtii metsälaidunten
suuri osuus, kalliokedot, ravinteisuus,

Nastolan perinnebiotooppien alueella.
Kuitenkin Taarastin kedosta 400 m luoteeseen

paikoitellen vanhan asutuksen lajien runsaus
ja nykyisin keskinkertaista selvästi alhaisempi

sijaitsee Hiirtelahden kivikautinen asuinpaikka.
Samoin Akkalan metsälaitumista 500 m

laidunnustaso. Seurauksena vielä on jäljellä
paikoitellen merkittäviä ja silmälläpidettäviä

kaakkoon sijaitsee Tupalan kivikautinen
asuinpaikka.

niittylajeja, jotka ovat kuitenkin vaarassa
kadota niittyjen hoidon vähennyttyä.
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Tuoreilla niityillä pienruohotyyppinen arvokas

Nastolan perinnebiotooppien uhanalainen
ja huomionarvoinen kasvilajisto

lajisto voi pääosin hävitä jo 5-10 vuodessa,
kun kedoilla ja mäkiniityillä siihen voi mennä

Nastolan perinnebiotoopeilla ei ole muita
valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja, kuin v.

aikaa 10-30 vuotta. Hiekkaisen ja kallioisen
maaperän ansiosta esim. Taarastin kalliokedot

2000 vaarantuneeksi nostettu keltamatara
(Galium verum). Vaarantumisen syynä sen

ovat säilyneet jo vuosikymmeniä
runsaslajisina. Harvinaisista lajeista mm.

risteytyminen paimenmataran kanssa. PäijätHämeen ja Nastolan keltamataran esiintymien

nurmilaukan voi pelätä vähentyvän, mutta
hoikkaängelmä ja tummatulikukka selvinnevät

puhtausastetta ei ole järjestelmällisesti tutkittu,
joten osa esiintymiä voi olla ainakin osaksi

pitempään.

risteymää Galium x pomeranicum. Uuden v.
2000 luokituksen valtakunnallisesti

Tyypillisesti hoidon loppumista seuraa n. 5
vuoden ajan kukinnan kukoistuskausi, jolloin

silmälläpidettäväksi lajiksi on nostettu
ketoneilikka (Dianthus deltoides), mitä esiintyy

niitty on parhaimmillaan. Metsälaitumilla vaihe
on lyhyempi ja Akkalan metsälaitumilla

Nastolan perinnebiotoopeilla, mutta jonka
määrät ovat täälläkin pienentyneet aiemmista

tällainen kausi on juuri loppumassa.

kasvustoista.

Manna ry:n laitumilla Sylvöjärvellä vasta
aloitettu lammaslaidunnus lisää hitaasti lajien

Uuden v. 2000 luokituksen mukaisia
alueellisesti uhanalaisia lajeja (Taarastin

määrää. Jo nyt rinteillä kasvaa joitain

kalliokedolla):

Kuva 30, Arrajoen alku
Sylvöjärven pohjoispäässä.
Kuva Matti Oijala.

etelänhoikkaängelmä (Thalictrum simplex

subsp. simplex)
kesämaitiainen (Leontodon hispidus)
musta-apila (Trifolium spadiceum)
ketotähkiö (Phleum pratense subsp. nodosum,
aiemmin nimellä P. pr. ssp. bertolonii)
Nastolan huomionarvoisia lajeja:
nurmilaukka, mäkiarho, pölkkyruoho,
keltasara, ruiskaunokki, ketokaunokki,
keltamatara, idänukonputki, mäkikuisma,
häränsilmä, metsänätkelmä, kotkansiipi,
hietalemmikki, isolaukku, kelta-apila, kullero,
tummatulikukka, ketotädyke, kevättädyke
(Ruuhijärvellä lisäksi: ketotuulenlento,

niittylajeja: idänukonputki, isolaukku,
etelänhoikkaängelmä, tummatulikukka
kosteikkolajeja: musta-apila, kullero,
keltasara
ruderaatti- ja rikkakasvilajeja:
(humalanvieras, peltorasti)
lehtolajeja: kotkansiipi
Nastolan perinnebiotoopeilla ei esiintynyt
huomionarvoisiksi luokiteltuja rantalajeja.
Kosteikko- ja rantalajeista Nastolan
perinnebiotoopeilla ovat tavallisia mm. kullero,
harmaasara, keltasara, ojasorsimo, terttualpi,
luhtavuohennokka, luhtatähtimö, kurjenjalka,
rohtovirmajuuri ja suo-orvokki.

humalanvieras, peltorasti)
Huomionarvoisista lajeista on:
keto- ja kallioketolajeja:
nurmilaukka, mäkiarho, pölkkyruoho,
ruiskaunokki, ketokaunokki, ketoneilikka,
keltamatara, mäkikuisma, häränsilmä,
metsänätkelmä, kesämaitiainen,

Tällä hetkellä Nastolan perinnebiotooppien
tulevaisuus näyttää huolestuttavalta. Vain pari
aluetta on hoidettuja. Hoidon järjestäminen
vuokraeläinten avulla perinnebiotoppitukea
hyödyntäen on tulevaisuudessa tärkeää
Nastolan lisäksi muuallakin Päijät-Hämeessä.

hietalemmikki, ketotähkiö, kelta-apila,
ketotädyke, kevättädyke, (ketotuulenlento)
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PÄIJÄT-HÄMEEN JA NASTOLAN
(1996) PERINNEBIOTOOPPIEN
KASVILLISUUSTYYPIT
Antti Hovi
KALLIOKEDOT (kyläkalliokedot)
KEDOT
karuja ja ravinteikkaita (kyläkalliokedot) paljon
1-2-vuotisia lajeja
Taarasti, Akkala, (Ruuhijärvi)
kissankello, ketoneilikka, keltamatara,
hopeahanhikki, mäkitervakko, maksaruohot
ketokaunokki, mäkikuisma
hietalemmikki, keto- ja kevättädyke
(Ruuhijärvi)
MÄKINIITYT, RINNENIITYT (Norrlin 1870 ym.)
kuivahkoja niittyjä, yleensä rinteitä
häränsilmä, aholeinikki, ruusuruoho,
nurmilaukka, litteänurmikka, verijuuret,
tummatulikukka
TUOREET NIITYT
Laidunniityt
puusto alle 10 %
voimakas laidunnus
valkoapila, poimulehdet, syysmaitiainen
Riiki
Heinäniityt
Pienruohoniityt
heinävaltaisia, korkeita
pienruohovaltaisia, matalia
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Vanhankartanonmäki (Seesta, Toivonoja)
Taarasti, Villähde
timotei, niittynurmikka, koiranheinä
ahomansikka, kesämaitiainen, apilat,
paimenmatara, aitovirna, särmäkuisma
hakarasara, keltamatara, poimulehdet
JÄRVENRANTANIITYT
TULVANIITYT
(Toivonoja)
(Manna ry, Sylvöjärvi)
sarat, kastikat, vihvilät, sorsimot
luhtamatara, rantaleinikki, ruokohelpi,
jokileinikki
rusokit, mätässara
HAKAMAAT
METSÄLAITUMET
niittykasvillisuus yli 50 %, puusto 10-35 %
metsäkasvillisuus yli 50 %, puusto yli 35 %

Vanhankartanonmäki, Akkala, Riiki, (Seesta)
LAIDUNNETTU METSÄ
PELTONIITYT
niittykasvillisuus alle 5 %
entistä heinäpeltoa
KASKIMETSÄ
NUMMET
(Itä-Hämeessä)
(laidunnetuilla mäntykankailla)
(Vanhankartanonmäki).

Kuva 31, Lämmin kesäyö Sammalsillanlahdella klo 01.40. Juhannuksen lähetessä päivänkajo viipyy kautta
sydänyön harsopilvissä ja veden peilipinnassa. Hautaan kapeikossa leijuu usvaharso, vasemmalla
Syrjälänkallioiden tumma metsäharjanne. Luhtahuitti sivaltelee yön syvimpinä hetkinä Toivonojan
ruovikkorannassa, missä puolitoistasataa valpasta naurulokkia turvaa sorsalintujen pesintää. Heinätavi
johdattelee siellä seitsenpäistä poikuettaan myöhemmin auringonnousun aikaan. Kuva 1972-06-15 Markku
Sakari Meriluoto.
Kuva 32, Sammalsillan pielestä koivunlatvuksesta vehreälle Pensasniitylle. Kymmenen vuotta
Sammalsillansuon valtaojien perkauksen jälkeen Pensasniityn on vallannut tiheä hieskoivuvesakko, joka
vauhdikkaasti varttuu sankaksi koivumetsäksi. Edessä Sammalsillantien vieressä näkyy avoin lampare,
joka on syntynyt maanparannusaineen oton jäljiltä syntyneeseen mutakaivantoon. Kuva 1971-05-20
Markku Sakari Meriluoto.

Tietoisku 3: Uudenkylän kirkko
Vanha perimätieto kertoo, että Uudessakylässä on ollut aikoinaan kirkko. Se lienee
sijainnut lähellä Hamaran eli Sipilän taloa, ja
sen paikkaa vietiin koululaisia katsomaan vielä
1900-luvulla. Virallinen historia ei tiedä, miten
kirkolliset olot Uudessakylässä olivat ennen
Nastolan kappelin perustamista, mutta yleisesti Suomessa kirkko ja maallinen hallintopaikka
sijoittuivat samaan kylään. Toisaalta ensin on
voitu rakentaa pieniä kyläkirkkoja, jotka myöhemmin koottiin pitäjänkirkoiksi. Jälkimmäistä
vaihtoehtoa tukee, että Nastolassa ainakin
Ahtialassa, Ruuhijärvellä, Immilässä,
Kalkkolassa ja Uudessakylässä on vanhaa
kirkollista nimistöä. Villähteen vastaava nimistö
johtunee siellä asuneesta Orraeuspappissuvusta.
Mielenkiintoinen kysymys Päijät-Hämettä
ajatellen on, kuinka Hollolan kivikirkon rakentaminen 1400-luvun lopulla muutti seurakuntia.
Nastolan kappeli perustettiin viimeistään 1500luvun alussa ja oli hyvinkin tarpeellinen, koska
kirkkomatka vastikään valmistuneeseen

Hollolan emäseurakunnan kirkkoon oli pitkä.
Nastolan papiston asema vakiintui, kun 1600luvulla kappalaiset määrättiin kappeleihin
asumaan. Kirkon sijaintia voidaan pitää
liikenteellisenä kompromissina AhtialaKoiskala-Villähteen ja Uudenkylän välissä,
mutta ennen Iitin perustamista painopiste oli
ollut idempänä. Uudestakylän isojakokartasta
Anneli Mäkelä on poiminut kirkollisia nimiä,
joita ei voi selittää historiallisen ajan tunnettujen tapausten tai henkilöiden perusteella.
Tällaisia ovat Ristinpelto, Papinjussinsuo,
Papinniitty ja Hautainmaa. Ristinpelto on
Mustakalliontien ja Heinolantien välissä.
Heinolantien laidassa on vähäinen töyräs,
mökin ja sahan paikka, ja viidakoksi villiintynyt
taimitarha. Kirkko on voinut sijaita tässä tai
lähistöllä, vaikkapa mäellä mihin tuulimylly
1760-luvulla rakennettiin.
Mustakalliontien vanha nimi on Kirkkotie. Se
yhdisti Uudenkylän ja Nastolan kirkonkylän
seuraillen Salpausselän pohjoisreunaa. Kirkkotien varrella on myös kuninkaan lähde, jossa
Ruotsin kuningas kertoman mukaan on
levähtänyt. Tästä lähteestä saa alkunsa
Sammalsillanoja.
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Kuva 33: Suomen kallioperä on murroslinjojen
rikkomaa. Pienet murroslinjat eivät tietenkään näy
tässä kartassa.
Kuva 34: Liuskeisen kallion rakoilusysteemi.
Kuva 35: Patjoiksi rakoillutta graniittikalliota.
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Kaikkia kallionjyrkänteitä ei voida tulkita
tektonisiksi (siirrokset) alkuperältään.
Esimerkiksi graniitilla on tyypillinen sisäinen

Nastolan pinnanmuodostuksesta
ja Salpausselkien
kasvillisuudesta

ominaisuus, joka aiheuttaa patjarakoilua. Näin
voi syntyä tyypillisiä kallioterasseja ja

Jouko Tolonen

Nastolan pinnanmuodostusta kokonaisuutena
ajatellen korostuu Ensimmäisen Salpausselän

Lähes koko Suomen kallioperä on ikivanhaa,

merkitys. Siksi tämä esitys painottuukin
Salpausselän ja harjumuodostumien

jonka ikä lasketaan miljardeissa (1000
miljoonaa) vuosissa. Koska maapallomme on
dynaaminen, muuttuva, on kallioperä joutunut
sitä muuttavien voimien kohteeksi. Toisin on
laita maapallon ikäisessä Kuussa, jossa
muutokset ovat olleet verraten pieniä. Nastolan
kallioperästä voimme löytää n. 1,9 miljardin
vuoden ikäisen itä-länsi-suuntaisen,
Svekofennidisen poimuvuoren juuriosia.
Poimuttuneisuus näyttäytyy kiviaineksen
mutkaisuutena. Pääosin Nastolan kalloperä on
kuitenkin poimuttumattomia graniittimassoja.
Kuluttavilla voimilla on ollut runsaasti aikaa
tasoittaa mahtaviakin vuoristoja ja tämä on
voinut tapahtua hyvinkin erilaisissa ilmastoolosuhteissa. Maankuorihan on jakaantunut
ajelehtiviin laattoihin ja Fennoskandia on
risteillyt pitkälti jopa eteläisellä
pallonpuoliskolla. Noin 950 miljoonaa vuotta
sitten oltiin yhtä etelässä (60º-70º eteläistä
leveyttä) kuin mitä nyt ollaan pohjoisessa.
Ajelehtimisvauhti on ollut noin 4 cm vuodessa.
Suomen kallioperä on murroslinjojen
rikkomaa, kuten liitekartta osoittaa. Pienet
murroslinjat eivät tietenkään näy tässä
kartassa.
Nastolan järvialtaiden synty liittyy ainakin
osittain maankuoren liikuntoihin: vettä on
kertynyt murroslaaksoihin ja vajoamiin.
Murroslaaksot eivät välttämättä ole
suoraviivaisia. Arrajärvestä lähtevä Kymijoen
vuolle on hakeutunut vähän kaarevaan
murroslaaksoon.

jyrkänteitä. Kuvat.

käsittelyyn. Suurin osa Nastolaa sijoittuu
Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän väliin.
Nastolan nauhataajama on noussut
Ensimmäiselle Salpausselälle. Tästä etelään
siirrytään maisemallisesti Eteläiselle
rannikkomaalle. Pohjoiseen päin alkaa JärviSuomen alue.
Maalajikartalla Salpausselkä erottuu vihreänä
nauhana. Vaaleansiniset alueet ovat savikoita,
myös turvekerrosten alta voi löytyä savea,
näin varmaankin Sylvön etelä- ja
pohjoispäässä. Savet ovat kerrostuneet vesien
pohjalle, joten missä on savikoita, siellä on
vesi lainehtinut. Moreenimaiden osuus
lisääntyy pohjoiseen mentäessä. Moreeni on
mannerjäätikön maa- ja kallioperästä rouhima
lajittumaton maalaji – aineskoko pienistä
savihiukkasista lohkareisiin.
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 LontooBerliini-Varsova-Moskova. Sitten jään reuna
kiertyi pohjoiseen ja koilliseen.
Jääkausia laukaisevana päätekijänä pidetään
maapallon radan jaksottaista kiertymistä,
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jolloin maapallolle tulevan säteilyenergian
määrä vaihtelee. Miten ilmaston jäähtyminen
ja lämpeneminen ilmenee eri mantereilla

Kylmyys oli siis huipussaan n. 20 000 vuotta
sitten. Sitten ilmasto alkoi nopeasti lämmetä,

johtuu sitten mantereitten ja merien
keskinäisestä asemasta, tämähän on

ja jää sulaa. Jään reuna joutui perääntymään
satoja metrejä vuodessa. Jään sulaminen ei

vaihdellut suurestikin.

kuitenkaan edistynyt joka vuosi ja tällöin
jäätikön reunaan ehti keräytyä kesäisten

Mannerjään sulamisvaihe
Tällöin sulaminen voitti jään muodostumisen.

sulamisvesien tuomana mineraaliainesta.
Eniten jäätikön sulaminen takelteli 12 250-11

Ensimmäinen Salpausselkä korreloi
Rugozeron (Rukajärvi) reunamuodostuman

590 vuotta sitten. Tällöin ilmasto kylmeni jopa
7º ja jäätikkö pääsi paikoin uudelleen

kanssa ja Toinen Salpausselkä Kalevala
muodostuman kanssa.

etenemään kymmeniä kilometrejä. Tätä
kylmää jaksoa nimitetään nuoremmaksi

CFI – MF on Näsijärvi-Jyväskylä muodostumia
Helylä on lähellä Värtsilää. Siellä on tehty

Dryas-kaudeksi – lapinvuokon (Dryas
octopetala) mukaan.

savikronologisia tutkimuksia – laskettu 1700
lustosavikerrosta. Savilusto vastaa yhtä vuotta.

Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän
muodostuminen sijoittuu edellä mainitulle
ajanjaksolle. Jään reuna perääntyi

Kuva 36, Mannerjään sulamisvaihe, (kartan työstö
Rainio et al.1995.) tällöin sulaminen voitti jään
muodostumisen. Kartta esittää jään virtaussuuntia
ja reunamuodostumia, jotka syntyivät jäätikön
sulamisvaiheiden aikana. Jäämassojen
pääliikesuunta oli luoteesta kaakkoon. PohjoisLapin alueella kuitenkin lähinnä lounaasta
koilliseen.

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 hiekkaja sorakumpuina ja selänteinä. Näitä sanotaan
harjuiksi. Harjun mutkia seuratessa seuraa
entisen jäätikköjoen kulkua.
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Kuvat 37 - 38, Lähimmät selväpiirteiset harjut ovat piirroksissani esiintyvät Ruuhijärven Tiikinharju ja
Ilvesharju Vierumäen ja Heinolan välillä. Suomen tunnetuin harju lienee Punkaharju. Sekä Ilvesharju että
Tiikinharju päättyvät delta eli suistomuodostumiin. Urheiluopiston ja Vierumäen kangas (josta Nastolakin
omistaa palasen kaakkoiskulmaa) ovat siis vanhoja suistoja, niin myös Hiedasmäki. Hiedasmäki kohoaa
ympäristöönsä nähden 25-30 metriä korkeammalle, merenpinnasta 143-145 metriä. Tiikinharju on kapea
kaunis harju. Tosin ohikulkeva ei siihen juuri kiinnitä huomiota, koska harju on tiheän metsän peitossa.
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Salpausselkien rakenne

Urheiluopiston deltat ovat näitä yhdistelmiä eli

Edellä on kuvattu Salpausselkien
syntyhistoriaa. Nimitys reunamuodostuma ei

sandurdeltoja.

oikeastaan kerro muuta kuin, että
Salpausselät ovat mannerjään reunaan

Voimme mielessämme sijoitella näitä eri tyypin
deltoja vierekkäin, näin saamme rakennettua

syntyneitä muodostumia. Vaikeudesta kuvata
lyhyesti Salpausselkien rakennetta kertovat

jo pääosat Salpausselistä. Deltojen raekoko
hienonee järveen (mereen) päin. Tyvipäässä

Salpausselistä käytetyt nimitykset: harju,
poikittaisharju, päätemoreeni, reunamoreeni,

sora- ja hiekkakerrostumia, järven (meren)
puolella hietaa ja hiesuakin.

deltamoreeni.
Moreeninimityksellä on se haittapuoli, että

Salpausselät eivät kuitenkaan ole kokonaan

moreeni tarkoittaa jäätikön irrottamaa
lajittumatonta ainesta, ja niinkuin tiedämme

syntyneet sulamisvesien mukanaan
kuljettamasta aineksesta, vaan sisältävät

Salpausselissä on runsaita sora-, hiekka-, ja
hieta- esiintymiä (siis veden lajittelemaa

myös moreenikerroksia. Mannerjään
peräytyminen ja eteneminen tavallaan kävivät

ainesta) Englannin kielessä mahdollisista
vääristä mielikuvista vältytään, koska

taistelua ja etenkin kylminä vuosijaksoina
eteneminen voitti sulamisen. Muodostuvan

moreenilajeille on käytännössä termi ”till”.
Tieteellisissä artikkeleissa käytetäänkin

Salpausselän pohjoisrinteille, joskus
kauemmaksikin mannerjää runttasi

yleisesti nimitystä ” Salpausselkä end moraines”.

puskutraktorin tavoin moreenipatjoja.

Kirjoittajan mielipide onkin, että Salpausselstä

Suomen kallioperää jäätikkö madalsi noin 7
metriä, paikoin paljon enemmän. Paikoin

käytettäisiin reilusti vanhinta nimitystä harju.
Vasta sitten, kun ruvetaan puhumaan syntyjä

kallioperä jäi lähes koskemattomaksi jään
vyöryessä sen yli. Jäätikön voimaa kuvastavat

syviä nimitys olisi reunamuodostuma. Joka
tapauksessa Salpausselillä on aika runsaasti

myös hiidenkivet, joita löytyy harjuaineksen
päältäkin esim. Uudenkylän Seuratalon

harjukasvillisuutta; ei ole vielä vastaan tullut
artikkelia reunamuodostumakasvillisuudesta.

itäpuolelta ja Rakokiventien viereltä Kanervan
koulun läheltä. Mahtava hiidenkivi löytyy

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
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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

Kuvat 39 - 41: Arolan hiekkakuopilta
Kuva 1. Hiekan tarvitsijoille lähes ihanteellista materiaalia. Kerrokset eivät ole olleet alun perin noin vinoja.
Taipuminen on tapahtunut myöhemmin!
Kuva 2. Materiaali on hiekkaa ja soraa. Ylhäällä sorassa on melkoisia kivenmurikoita. Kuvasta nähdään
miten kerrostasot leikkaavat toisiaan. Tämä on tyypillistä deltakerrostumille. Joen haarat levittäytyvät
deltapinnalle, toisissa paikoin tapahtuu entisten kerrosten kulutusta, toisaalla pinnalla joen haarat helposti
muuttavat suuntaansa. Kulutettujen kerrosten paikalle voi uudesta suunnasta tulla materiaalia.
Kuva 3. Vinoasentoisten hiekkakerrosten päällä moreenipatja, jonka jäätikkö on kuljettanut harjuaineksen
päälle. Kivien pyöristyneisyys viittaa jäätikön yläosassa olevaan pintamoreeniin, joka on joutunut veden
kassa tekemisiin. Nämäkin esimerkit osoittavat minkälaisiin hankaluuksiin voi joutua deltojen rakennetta
selvitettäessä. Kuvat Jouko Tolonen.
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Kuva 42, Baltian jääjärvi
laajimmillaan 11 500 vuotta
sitten. Jään reuna on Toisella
Salpausselällä. Kartalla on
nykyistä nimistöä ja
tiestöä.jäivät Asikkala ja
Heinola olivat siis tällöin vielä
mannerjään peitossa.
Korkeimmat kohdat jäivät
saarina näkyviin jääjärvestä.
Nastola oli lähes kokonaan
veden peitossa. Kuva Matti
Saarnisto.

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
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Kalatonlammen suppa Vierumäen kankaalla,
supan koko on 200x400 metriä. Harjun päältä
on lammen reunalle 20 metrin pudotus.
Lammen suurin syvyys on 20 metriä.
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.

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.
Katso karttaa! 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
Kuva 43, Yoldia-meri 11 000 vuotta sitten. Baltian
jääjärvi löysi uoman Keski-Ruotsista Billingenin
läheltä, jolloin jääjärven pinta laski nopeasti 26-28
metriä. Kun Itämeren altaaseen pääsi valtameren
suolaista vettä, alkoi Yoldia-vaihe. Kartan yleisilme
on jo aika saaristoinen. Pian tämän jälkeen
ensimmäiset kalastajat tulivat tutustumaan näihin
maisemiin. Lahden Ristolan vanhimmat löydöt
(nuolenkärjet) on ajoitettu ajalle 10 400- 10 600
vuotta sitten.

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.

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

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
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Kuva 44, Yoldia- meri 11 000 vuotta
sitten. Kartta vastaa edellistä, mutta
on yksityiskohtaisempi. Pohjalle on
painettu nykyiset vesistöt. Kartan
ylälaidassa näkyy Toista
Salpausselkää Urajärveltä
Vuolenkoskelle. Nykyiset vesistöt
ovat kartalla tummansinisiä- Yoldiameri on vaaleansininen. Vihreät
alueet ovat juuri nousseet merestä.
Salpausselät näkyvät
tummanruskeina. Salpausselkien
välissä on siirroksien ja vajoamien
rikkomaa kalliomaastoa. Etsi
Kalliojärvi! Kuva Matti Saarnisto.
Kuvat 45 - 46 (oikealla),
Hypochoeris maculata ja Anemone
trifolia, kuvat Jouko Tolonen.

ainesta, talvella jääkannen alla laskeutuu

Nastolassa maa kohoaa noin 40 cm sadassa

kaikkein hienoin aines.
Näin syntyy pohjalle kerroksellinen rakenne –

vuodessa ja sekin pystyy aikaansaamaan
merkittäviä muutoksia jo yhden sukupolven

savilustoja. Artikkelin alkupuolella mainitaan
Helylän 1700 lustoa, joka on ennätysluokkaa.

aikana. Salpausselkä pyrkii pitämään vesiä
pohjoispuolellaan ja siihen Salpausselkä

Laskemalla savilustoja (siis vuosia) eri
paikoista ja vertaamalla niitä saadaan selville

nimitys viittaakin.

jääkauden jälkeisten meri- ja järvivaiheiden
aikasarjoja. Laajimmat savikot muodostuivat

Havaintoja harjukasvillisuudesta
Ensimmäisellä Salpausselällä Nastolassa

Ancylus-vaiheen aikana, jolloin jää oli
käytännössä kadonnut Suomesta!

Kasvillisuudelle on ominaista monimuotoisuus.
Tämä riippuu maaperästä ja paiste-eroista

Mannerjään sulettua Suomen maanpinta-ala

(ekspositio). Varjorinteen kasvillisuus ei juuri
poikkea tavanomaisesta

alkoi kasvaa nopeasti maankuoren kohotessa
jäätikön painon poistuttua. Perämeren alueella

metsäkasvillisuudesta, varsinkin jos maaperä
on moreenia. Valorinteillä, jossa maaperä

maa kohosi noin 10 metriä sadassa vuodessa.
Vauhti vähitellen kuitenkin tasaantui. Nykyinen

onkin yleensä soraa ja hiekkaa löytyy
tyypillistä harjukasvillisuutta.

nousunopeus on noin 90 cm sadassa
vuodessa. 10 000 vuodessa maa on kerinnyt

Etelärinteiden alaosissa on hienompia
maalajeja, jopa savikerrostumia voi tulla

nousta Perämeren kohdalla 500 metriä.
Tulevaisuudessa Merenkurkku kuroutuu

kaivontekijää vastaan. tällöin kasvillisuus on
lehtipuuvaltaista jopa aivan lehtoa.

umpeen ja Ruotsiin pääsee astelemalla joen
sillan yli.
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Puista mänty sopii parhaiten harjuille. Komeita
suorarunkoisia, itsekarsiutuneita harjumäntyjä

tienvarressa asemalta itään kasvaa kuitenkin
yksilöitä, joissa voi olla 3-5 isokokoista

onkin ilo katsella. Vahvasti epäilen, että
nykyinen metsänhoito saattaa muuttaa

mykeröä. Häränsilmä vaatii runsaasti lämpöä,
happamuuttakaan se ei oikein siedä, pH alle 5.

harjumännytkin räkämännyiksi. Esimerkiksi
hiekkaisen maaperän laikutus altistaa uudet

Häränsilmällä on ruusukelehdet, joihin
syyskesällä ilmaantuu ”härän verta”.

taimet suurille lämpövaihteluille, jolloin kasvun
on vaikea päästä alkuun. Mänty vaatii

Häränsilmä-kanervatyypin tunnuslajeja ovat
myös kangasvuokko(Anemone vernalis),

ehdottomasti sienijuuren avukseen ja
sienirihmathan eivät tunnetusti kasva auringon

kangasajuruoho (Thymus serpyllum) ja
sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi) .

porottamassa hiekassa.
Kanervatyypin mäntymetsä, jota

Nastolan kunta on käyttänyt kangasvuokkoa

Ensimmäisellä Salpausselällä pääasiassa on
voi saada erityislajistoa, jolloin voidaan puhua

nimikkokasvinaan – liekö kohtelu ollut sen
arvoista. Kangasvuokon alkuperä Suomessa

häränsilmä-kanervatyypistä.

on yhtä arvoituksellinen kuin alppivuokon, yksi
mahdollisuus on, että nämä molemmat kasvit

Häränsilmä (Hypochoeris maculata) on
komeakukintoinen mykerökasvi. Yleensä se

ovat tulleet vetäytyvän jäätikön perässä
Alpeilta asti. Suomessa harjut ovat olleet

kasvattaa yhden keltaisen noin 5 cm
halkaisijaltaan olevan mykerön. Kaksi mykeröä

kangasvuokon pääkulkuteitä.
Kangasvuokon kukat ovat tietyllä tavalla

on jo vähän poikkeavaa. Uudessakylässä

hellyttäviä. Kun tyttäreni Outi kolmevuotiaana
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Kuvat 47 -48,
Harjukasvillisuutta,
(vasemmalla)
Anemone trifolia,
(oikealla) Thymus
serpyllum, kuvat
Jouko Tolonen.
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kuuli, ettei kangasvuokkoja saa kerätä, hän

olisi. Nämä perhoset ovat täysin riippuvaisia

kysyi: ”Saanko minä silittää niitä?”
Luonnonsuojelulain mielettömyyksiä on, että

kangasajuruohosta toukkien ravintokasvina.
Muurahaissinisiiven toukkien pitää

vaikka kasvi olisi rauhoitettu, niin sen
kasvupaikka saattaa olla täysin lainsuojaton.

kaikenlisäksi päästä erään muurahaislajin
(Myrmica sabuleti) pesään syömään kaikki

Kangasajuruoho

sen noin parisataa toukkaa, ennen kuin
sinisiiven toukat pystyvät koteloitumaan.

Kasvi on punahuulinen (huulikukkaiset)
suikertava varpukasvi, joka muodostaa

On jotenkin ironista, että harjusinisiiven ainoa
todella elinvoimainen populaatio on

lämpimillä rinnemailla mattomaisia kasvustoja.
Kangasajuruohokin on saapunut Suomeen

Niinisalossa ampuma-alueella, jonne
metsänhoitotoimenpiteet eivät ole yltäneet

kohta jääkauden jälkeen, alkuperä on tälläkin
kasvilla osittain hämärä. Saattaa olla, että se

eikä perhostenkerääjät päässeet.

on jopa syntynyt Itämeren piirissä
mutaatioiden tuloksena kauempana asuvista

Kangasmaitikka (Melanpyrum pratense)
Yksivuotiset kasvit, jollainen kangasmaitikka

sukulaisistaan. Hiekkaisilla Itämeren saarilla
kangasajuruoho on löytänyt runsaasti vapaita

on, eivät pääse kotiutumaan metsämaalle,
ellei niillä ole erityisominaisuuksia. Maitikka

kasvupaikkoja. Nastolassa kangasajuruohon
ollut lähinnä tyytyminen ihmisen paljastamiin

onkin puoliloinen, hennoilla juurillaan se ei
selviäisi toisten puristuksessa, mutta se voi

tienvierikasvupaikkoihin. Jääkauden jälkeisellä
kuivalla boreaalikaudella harjurinteillä oli paljon

riistää esim. männyltä ja puolukalta ravinteita
kasvattamalla imunystermiä niiden juuriin.

nykyistä enemmän vapaita kasvupaikkoja,
tällöin leviäminenkin oli varsin nopeaa.

Joinakin vuosina kangasmaitikka on kukkinut
erittäin runsaana Uudenkylän ja Arolan

Tässä yhteydessä on syytä mainita kaksi

välisellä harjuosuudella, koko kangas on
saanut keskikesän keltaisen värin. Maitikka

erittäin harvinaista perhoslajia nimittäin
harjusinisiipi ja muurahaissinisiipi.

valmistaa isoja siemeniä, joita muurahaiset
kuljettelevat. Liekö petos kyseessä, siemenet

Kumpaakaan ei tavata Nastolassa, mutta
jonkinlaisia edellytyksiä mainituille lajeille täällä

ovat muurahaisen koteloiden kokoisia!

Metsälauha (Deschampsia flexuosa)

Lähteet

Salpausselällä on Nastolassa laajoja hakkuuja myrskytuhoalueita. Metsälauha on

Aartolahti Toive. Suomen geomorfologia 1979.
Helsingin yliopiston Maantieteen laitoksen
opetusmonisteita 12.

heinäkasvi, joka nopeasti runsastuu näillä
paikoilla. Metsälauha on sopeutunut
kuivuuteen, sen lehdet ovat sileät,
rihmamaiset. Kukinto on harvahko röyhy, jossa
yksittäiset tähkylät ovat hentojen kierteisten
haarojen päissä. Syyskesällä lauhakasvustot
saavat kauniin vienonpunertavan värin.
Salpausselkä on arvokkainta Nastolaa –
luonnonmuistomerkki, maisemallisuus,
kulkureitti, pohjaveden kerääjä,
rakennuspohja, omaleimainen kasvillisuus,
hyönteismaailma, virkistys ja urheilu. Kaikki
nämä ansaitsevat huomioonottamisen.
Muistakaamme: menetettyä luontoa ei voi
millään korvata.
Tähän loppuun sopinee palosirkka. Se on

Fogelberg Paul. Geomorphology and deglaciation
at second Salpausselkä between Vääksy and
Vierumäki.
Saarnisto Matti ja Saarinen Timo. Deglaciation
chronology of the Scandinavian Ice Sheet from the
Lake Onega Basin to the Salpausselkä End
Moraines. (Global and Planetary Change 31 (2001/
387-405)
Saarnisto Matti, Kutvonen Harri ja Rainio Heikki.
Salpausselkä ja Jääkaudet. 1994. Lahden
kaupunginmuseo, Geologian tutkimuskeskus.

Erityiset kiitokset Matti Saarnistolle, joka kiireittensä
keskellä (Viipurin läänin historia –
Karjalan synty teoksen toimitus) järjestänyt minulle
työstämiään Baltian jääjärven ja Yoldia-meren
rekonstruktiokarttoja.
Jouko Tolonen 22.12.2003

uhanalainen hyönteislaji. Ainakin Uudenkylän Arolan välisellä harjuosuudella on säilynyt
elinvoimainen palosirkkapopulaatio. Naaras on
kellanruskean kirjava, luonteeltaan piilotteleva.
Urokset ovat melkein mustia, niiden lähtiessä
lentoon kuuluu pärisevä ääni ja punaiset
takasiivet välähtävät näkyvästi.
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muutamasta desimetristä jopa kahteen
metriin. Lehdet ovat sirppimäiset, kukat
vähäpätöiset, eikä kasvi muutenkaan herätä
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Sylvön ekologiaa

mieltymystä. Sen elämä on kellumista eri
syvyyksissä. Talveksi se painuu pohjan lähelle,

Jouko Tolonen

keväällä se nousee pinnemmaksi ja kasvattaa
silmuista uusia versoja.

Sylvön rehevyyttä kuvastavat heti alkuun
leveät järviruoko-(’Phragmites australis’)

Aluksi karvalehteä pidettiin pääasiassa
Suomenlahden matalien lahtien kasvina,

vyöhykkeet. Järven eteläosassa ne voivat
saavuttaa 100 metrin leveyden.

mutta sittemmin sitä on löydetty mm.
Kokemäen, Kymijoen ja Vuoksen vesistöistä.

Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos
Lahdesta teki vuonna 2000 Ecoframe-

Salpausselkien lähijärvissä on runsaitakin
esiintymiä. Kittilän rehevissä kievana (

projektissa vesikasvitutkimuksia kymmenellä
linjalla. Linjahavainnot kertovat rehevyydestä

sahalehti ’Stratiotes’) järvissä ovat Suomen
pohjoisimmat esiintymät. Karvalehden eri-

ja veden sameudesta, siksi rantavyöhykkeiden
jälkeen pohjassa ei kasva paljon mitään.

ikäisiä fossiiliesiintymiä on löydetty erityisesti
Lapista ja Pohjanmaalta. Vanhimmat löydöt

Linjalla Sylvön pohjoispäästä etelään (150
metriä) on luonteenomaiset järviruoko- ja

ovat Suomussalmelta n. 8000 vuotta eKr. Ehkä
karvalehti on tullut maahamme kohta jään

järvikaisla- (’Schoenoplectus lacustris’)
vyöhykkeet, jotka osittain menevät lomittain.

väistymisen jälkeen. Suurin levinneisyys on
ollut nykyistä edullisemmalla ilmastokaudella.

Lähellä rantaa on terttualpi (’Lysimachia
thyrsiflora’) ja järvikorte- (’Equisetum fluviatile’)

Karvalehti on rehevyyden ilmaisija, eikä se ole
vaivaantunut viemärivesistäkään, päinvastoin.

kasvustoja. Terttualpi-kasvustot ovat varsin
näyttäviä kukkiessaan keltaisin tihein,

Rannasta läheltä Mannan venevalkamaa

harjamaisin kukinnoin. Kukissa on lisäksi
punamustia pisteitä. Lähilaji ranta-alpi

löytyy piurukasvusto (’Scolochloa festucacea’).
Piuru on korkea vaatelias heinäkasvi, jonka

(’Lysimachia vulgaris’) kuuluu Sylvön
rantalajistoon. Sillä on keltaiset harsut
kukkatertut.

painopiste Suomessa on Kymijoen
vesistöalueella. Sylvön rantamilta sitä varmaan

Hara toi uposlehtisistä kasveista esille
vesiruttoa (’Elodea canadensis’) ja

pohjoispuolella. Mulleille piuru on mieluisaa
herkkua.

tylppälehtivitaa (’Potamogeton obtusifolius’).
Siellä täällä kasvaa ulpukoita (’Nuphar lutea’),

Mannan laiturille näkyy noin 20 metriä

lumpeita (’Nymphaea’) ja palpakoita
(’Sparganium’). Vedessä ajelehti

halkaisijaltaan oleva palpakkokasvusto.
Nauhamaiset lehdet, siimapalpakkoa

vesihernelajeja (’Utricularia’), pikkulimaskaa
(’Lemna minor’) ja karvalehteä (’Ceratophyllum

leveämmät, aaltoilevat vedessä. Myöhään
syksyllä (1.10.2003) tehdyissä havainnoissa

demersum’). Karvalehti on levinnyt havaintojen
mukaan kautta järven.

löysimme (mukana kasviharrastaja Matti
Kiltilä) vain muutaman emisykerön. Ne olivat

Karvalehden elämänkulku on mielenkiintoinen.

kukintorangan kanssa yhteen kasvaneita ja
epämuodostuneita. Alustava määritykseni on

Sen haarovien versojen pituus vaihtelee

risteymä rantapalpakko x siimapalpakko

löytyy useita esiintymiä. Toisen esiintymän
olen nähnyt Luhtajoen sillan kohdalla Sylvön

(’Sparganium emersum x S. gramineum’).
Sammalsillalta järvelle näkyvät Sylvön ehkä
mahtavimmat järviruokokasvustot. Korkeimmat
yksilöt tavoittelevat neljää metriä. Viemärioja
työntää niille uusia ravinteita. Järviruo’olla on
noin sentin paksuinen haarova juurakko, josta
säteilee juuria eri suuntiin. Järviruoko leviää ja
lisääntyy tehokkaasti juurakkonsa avulla ja
kasvattaa umpeen Sylvön lahtia. Järviruo’on
kasvimassa on niin suuri, että ruokoturvetta
muodostuu lyhyessä ajassa runsaasti.

rajoittuu järven ruokovyöhykkeeseen. Luhta on
saamassa suopiirteitä, koska viemäriojan
penger estää tulvavesien pääsyn sinne ja
siellä esiintyy rahkasammalta ja pullosaraa
(’Carex rostrata’). Valtakasvina on edelleenkin
viitakastikka, pääosin martona. Syyskuun
lopulla havaintoja tehdessäni, herätti huomiota
puhtaan vihreänä säilynyt ruokohelpikasvusto
(’Phalaris arundinacea’).
Luhdan itäreunaa kohden käveltäessä

Sylvön eteläpäähän on jouduttu raivaamaan

pensaita tulee yhä enemmän kuvaan ja pian
voimme puhua tiheästä pajuviitaluhdasta

veneväyliä ruoko- ja kaislakasvustojen väliin.
Läheltä itärantaa merkitsin muistiin lisäksi:

tuhka- ja kiiltopajuineen (’Salix cinerea ja S.
phylicifolia’). Pajujen välissä kasvaa korkeita

rantapalpakon, uistinvidan (’Potamogeton
natans’) ja ulpukan. Matalassa vedessä

ruohoja, heiniä ja saroja: kurjenjalkaa (’Potentilla palustris’), viitakastikkaa (’Calamagrostis

kasvaa myös myrkkykeisoa (’Cicuta virosa’) ja
osmankäämiä (’Typha latifolia’), kurjenmiekkaa

canescens’), terttualpia, ranta-alpia,
kurjenmiekkaa, järviruokoa ja rakkosaraa
(’Carex vesicaria’).

(’Iris pseudacorus’) ja rantakukkaa (’Lythrum
salicaria’).
Sylvön eteläpuolisista rantaluhdista ja
muustakin kasvillisuudesta
Venäläisestä vuoden 1875 topografikartasta
näemme, että luhdat (suot) ovat silloin
levittäytyneet pitkälle eteläisen ja pohjoisen
rantaviivan ulkopuolelle, etelässä pitkälle
Ristolan talon (nykyinen Järvinen) länsi- ja

Kuivemmalla maalla on rantakoivikkoa, välissä
tosin tiheitä mesiangervo- (’Filipendula

ulmaria’), pelto-ohdake- (’Cirsium arvense’) ja
nokkoskasvustoja (’Urtica dioica’). Läheisellä
pellolla on näihin oma vaikutuksensa. Korkeat
kasvustot toimivat lintujen suojaisina ruokailuja pesimäpaikkoina.

lounaispuolelle. Luhtia oli runsaasti aina 1960luvulle asti.

Sylvön lounaispuolella on peltoihin rajoittuva
metsäsaareke, Peltokallion haka. Sitä rajoittaa

Luhtakasvillisuudelle on luonteenomaista, että
se saa ravinnetäydennystä tulvavesistä.

järven puolelta tiheä pajukko. Ehkä yllättävästi
pajujen alla kasvaa runsaanpuoleisesti

Luhtakasvillisuus liittyy kiinteästi
suokasvillisuuteen. Jos sarojen ja

jokileinikkiä (’Ranunculus lingua’), jos se
pääsee kunnolla kukkimaan, niin se on

rahkasammalten määrä kasvaa, luhta muuttuu
suoksi, muutenhan luhdalle on

isokokoisena näyttävä kasvi. Muuten lajisto on
aika lailla samaa kuin itärannan puolella.

luonteenomaista heinä- ja ruohokasvien
runsaus.

Umpeenkasvu on täälläkin voimakasta ja
veden virtauksen ja veneilyn helpottamiseksi

Sammalsillantien eteläpuolelta luhdat ovat

on ruopattu kanaaleja. Kanaalien ja rannan
välissä on upottavia saravyöhykkeitä. Ainakin

kadonneet ja tiheä hieskoivikko on tullut tilalle.
Tien pohjoispuolella Sammalsillalta itään on

jouhisaraa (’Carex lasiocarpa’) näytti olevan.

noin 100 metriä leveä luhtareunus, joka
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kannattaa erikseen ottaa esille pohjanpaju
(’Salix lapponum’) ja halava (’Salix pentandra’).

(’Scirpus sylvaticus’), vehka (’Calla palustris’)
ja kevään kaunis varhaiskukkija linnunsilmä
(’Chrysosplenium alternifolium’).

Pohjanpajua kasvaa nimensä mukaisesti
runsaimmin Pohjois-Suomessa, mutta

Osmankäämi muodostaa tiiviin kukinnon,

esiintymiä löytyy Etelä-Suomestakin.
Pohjanpajun tuntee kauempaakin, se antaa

jossa emikukat ovat alempana, hedekukat
ylempänä. Emikukintopatukka sisältää

siniharmaan vaikutelman tiheäkarvaisuutensa
vuoksi.

ennätykselliset 100 000 pikkukukkaa. Vaikka
vain osa näistä jaksaisi tehdä siemenen,

Halava on pajulajeistamme kauneimpia.

lukumäärä antaa kuitenkin käsityksen
lisääntymistehosta. Maljakkoon tuotuna

Aleksis Kivikin runoili ” lepokammioin on
halavan himmeän alla”. Halavan lehtilapa on

pamppu hajoaa helposti, jollei sitä sopivasti
lakata. Siemenet lentävät pitkiä matkoja

soikea, kalju, kärjestä suippeneva ja lehtilaidat
hienosahaiset. Nastolassa halava on aika

karvakiehkuran varassa.

yleinen. Talvisaikaan sen yleisyyden ehkä
parhaiten huomaa, koska kuivat ,karvaiset

Eräs kohtaaminen
Päivä oli 1.10.2003, lokakuun ensimmäiseksi

eminorkot säilyvät puussa yli talven. Halava on
isoimpia pajujamme ja sopivalla paikalla se ei

aurinkoinen ja lämmin. Hyönteismaailma oli
hereillä. Soudellessamme Sylvön eteläpäässä

jää pensaaksi vaan kasvaa puuksi. Sylvön
rannalla on useita puuksi varttuneita halavia.

näimme saalistavia sudenkorentoja. Yksi niistä
lensi pari kertaa kaikessa ystävyydessä

Kuivuneinakin halavia kannattaa säilyttää,
koska ne voivat olla harvinaistuvien jäkälien ja

kämmenselälleni lepäämään. Biologin
kannalta miellyttävä tapaaminen! Korento oli

kääpien kasvualustoina. Sylvön halavissa näin
raidan karvejäkäliä (’Parmelia sulcata’) – se ei

käyttäytymisestä, lentoajankohdasta ja väristä
päätellen punainen syyskorento (Sympetrum

kylläkään ole harvinaisuus.

vulgatum).

Lietelammit ja Ojat
Sylvön etelänpuoleisilta niittyalueilta on

Sylvö lähiojineen ja lammikkoineen näyttää
olevan joillekin sudenkorentolajeille

aikoinaan otettu turvetta. Nämä turvekuopat
ovat kosteutensa takia säilyneet

erinomainen kasvuympäristö. Ainakin kesällä
2003 lähipelloilla ja niityillä lenteli tuhansittain

metsittymästä. Koivikon läpi kulkevalta
luontopolulta voi poiketa katsomaan ainakin

korentoja. Markku Meriluodon nimeämä
Viitalampare sopisi nimettäväksi myös

keväällä vetisiä lammikoita, joiden näyttävin
kasvi on osmankäämi.

muinaispetojen jälkeläisten pyyntireviiriksi.
Sudenkorentojen kantamuodothan kehittyivät

Lammien ja ojien muuta lajistoa ovat: ulpukka,
järviruoko, viitakastikka, jouhisara,

jo hiilikaudella noin 325 miljoonaa vuotta
sitten. Sudenkorentojen lisääntymiselle

myrkkykeiso, suoputki (’Peucedanum
palustre’), kurjenmiekka, pullosara,

toukkavaiheen onnistuminen on oleellisen
tärkeää, koska korennot viettävät suurimman

rantalemmikki (’Myosotis caespitosa’),
kapealehtipaju (’Salix rosmarinifolia’),

osan elämästään toukkana; toukkavaiheen
pituus on keskimäärin kaksi vuotta.

suohorsma (’Epilobium palustre’), vesirutto,
pikkulimaska, ruokohelpi, rantapalpakko,

Sammalsillan sudenkorennot olisi
mielenkiintoinen tutkimusaihe.

Pajuista, joita Sylvön rannoilla kasvaa,

peltopähkämö (’Stachys palustris’), korpikaisla
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Kuva 49, Näkymä
Sylvöjärveltä, Kuva
Marja-Leena Pellikka.

Sylvön vaiheita ja tulevaisuudennäkymiä
Edessäni on Kuninkaan kartasto. Nastolan
osalta se oli valmis 1700-luvun lopulla (1780).
Siinä Sylvöjärvi esiintyy suunnilleen
nykyisessä koossaan. Samaa kertovat
Arrajoen Toivonojan kartanoiden isojakokartat
sekä Vanha-Heikkerön tilusjakokartat. Arrajoen
isojakokartta on jo vuodelta 1787 ja siinä on
Sylvön pohjoispuolella ”kartanon myllytie”
(nykyinen Arrajoentie), nykyisen tien
eteläpuolella. Siitäkin voi tehdä päätelmiä
Sylvön pohjoisesta ulottuvuudesta.
Ensimmäiset vesimyllyt rakennettiin Immilään
keskiajalla. Myllyistä voi lukea Nastolan
Historiasta mielenkiintoisia tarinoita.
Toivonojan ja Vanha-Heikkerön tilusjakokartta
on vuodelta 1910. Siinä on piirrettynä
”Sammalsillantie” siltoineen, vielä
venäläisessä topografikartassa vuodelta 1875
Sammalsillantietä ei ole. Myllytie löytyy
”kärrytienä”. Nämä tiet ylittävät luhtia ja
varmasti monesti keväisin niiden käyttö on
ollut mahdotonta.
Matti Oijala käsittelee artikkelissaan Sylvön
oikullisuutta, ei se aina halunnut pysyä

jälkeenkin välillä vuosikausia nykyistä
huomattavasti laajempi. Jos mennään
vuosituhansia taaksepäin, niin Sylvön koko on
joka tapauksessa ollut ihan toinen kuin nyt.
Sylvö säilyi kalaisana ja puhtaana vielä
pitkään peltoviljelyn alettuakin, sillä pellot
rajoittuivat niittyihin, jotka toimivat
erinomaisina puskureina ravinnepäästöjä
vastaan. Sylvön kalastusoikeuksista käytiin
kiivaitakin kiistoja. Vasta tulvaniittyjen
muuttaminen pelloiksi ja valtaojien kaivaminen
alkoi muuttaa dramaattisesti Sylvön
ravinnetaloutta.
Silloin kun pääjohtaja Jorma Ollila osti
Toivonojan kartanon, Sylvön ravinnetalous oli
jo muuttunut perusteellisesti, vaikka IltaSanomat uutisoi Ollilan ostaneen kartanon
Nastolasta kirkasvetisen järven rannalta.
Liekö Sylvö koskaan ollut kirkasvetinen, sillä
järven pohjakerrostumina on ollut jo Baltian
jääjärven aikana kasaantuneita savikerroksia.
Puhdastahan vesi on käytännössä ollut
vuosituhansia, aina viime vuosisadan
puoleenväliin saakka. Eivät esim. pellavan
liottajat vettä paljon lianneet.

altaassaan. Ehkä se on jopa pystynyt
välttämään kartoittajia ja ollut 1700-luvun
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Kuvat 50 -51: Kuvapari vuodelta 1978 ja 1993 näyttää, miten nopeasti asiat voivat muuttua.
Tämänpäiväisen tilanteen jokainen voi itse käydä tarkastamassa.
Vuoden 1978 kuvassa Sammalsillantie näkyy selvästi. Etelästä tulee viemärioja, jonka lietevirtaus
sekoittuu Sylvön pohjalietteeseen.
Vuoden 1993 kuvassa etualalla on Heinolantie ja Manna näkyy vihreäkattoisena lähellä Sylvöä.
Sammalsillantien eteläpuolinen koivikko on selvästi kasvanut ja sen lehvästö estää jo tehokkaasti valon
pääsyä metsän pohjakerrokseen. Liejuvirtausta näkyy nytkin. Liejua on pohjassa todella paljon, syksyllä
2003 kokeilimme airolla. Sen olisi helposti voinut työntää upoksiin liejupatjaan. Talven jäljeltä paistavat
ruskeina ruoko-, kaisla- ja saralautat. Kesällä ne ovat veneilijälle lähes läpipääsemättömät. Kuvat Nastolan
kunnan arkisto.

Kymen maaseutukeskus tutki vuonna 2000
Sylvön kasvillisuutta ja ravinnekuormitusta.
Lainaan kappaleen heidän raportistaan:
”Sylvöjärven valuma-alueesta on kolmannes
peltoa, kuitenkin järvenrantapeltoa on vain
noin 100 metrin matkalla. Peltoviljelystä
tulevien päästöjen hoito onnistuu parhaiten
laskuojissa, mutta näyttää siltä, ettei se ole
ollut tarpeeksi tehokasta. Kimmo Tuikka
Arrajärven hajakuormitus-selvityksessä 1990
kertoo veden fosforipitoisuuden
kolminkertaistuvan siirryttäessä Immilänjoesta
Arrajokeen, ja että Sylvöjärven veden laatua
on tarkkailtu pitkään, koska rannalla sijaitseva
vanhainkoti laski aiemmin puhdistetut
jätevetensä järveen. Nastolan kunnan
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seurantaraporteissa on todettu, että
Sylvöjärven fosforipitoisuudet heilahtelevat
voimakkaasti vuodenaikojen mukaan, mikä
osoittaa hajakuormituksen olevan merkittävä
tekijä Sylvöjärven rehevöitymiselle. Samassa
selvityksessä todetaan myös, että korkeat
fosforipitoisuudet ja suhteellisen lyhyt viipymä
Sylvöjärvessä estävät fosforin
sedimentoitumisen pohjaan, joten järvi
”sylkee” ylimääräisen fosforin Arrajokea pitkin
Arrajärveen. Sylvöjärveen tulee myös
hajakuormitusta asutuksesta ja etelärannan
kuormitusta lisää alava maatalousalue”.

Sylvön tilanne olisi erittäin synkkä, jollei sillä
olisi ilmaista ilmastusta. Immilän joki tuo
hapekasta vettä Sylvöön, kierrättää sitä ja
Arrajoki vie ”käytettyä” vettä Arrajärveen.
Immilän joen aikaansaama virtaus Sylvössä
on ilmeisesti muuttunut, nyt vesi virtaa
enemmän mutkan kautta Arrajokeen. Virtaus
suuntautuu ensin lähellä länsirantaa etelään
lähes puolikilometriä ja kääntyy vasta sitten
Arrajokeen päin. Tämä on jäällä liikkuvien

klorofyllia. Näin järvi saa perusravinteita,
vaikka ympäristön ravinnepäästöt olisivatkin
vähäiset. Järvi on vaarassa joutua
itsetuhokierteeseen. Kasvimassa kasvaa ja
niin edelleen. Jotta edes nykytilanne
pystyttäisiin säilyttämään, vaaditaan melkoisia
ponnistuksia ja kustannuksia. On erittäin
todennäköistä, että Sylvön vapaan veden alue
tulee edelleen pienenemään.

syytä tietää.
Huolimatta tästä ilmastuksesta on varmaa,
että talvella jään alta löytyy hapettomia
paikkoja, varsinkin sieltä missä on runsaasti
lahoavaa kasvimassaa. Hapettomuus
aiheuttaa pohjalietteeseen kertyneen fosforin
liukenemista veteen. Ravinteisuuden
kasvaessa sinilevienkin määrä pyrkii
lisääntymään. Sinilevät eli sinibakteerit
pystyvät kaasumaisen typen yhteyttämiseen.
Vihreät kasvit yhteyttävät hiilidioksidia (CO2),
jolloin ne saavat rakennusaineekseen hiiltä –
myös sinibakteereissa on lehtivihreää eli

Syksyllä 16.9.2003 esitettiin Manna ry:n
hallinnoiman Sammalsilta-hankkeen puolesta
toivomus, että kirjoittaisin alueen
kasvillisuudesta. Suostuin, vaikka ajankohta
olikin myöhäinen. Tutkimuksessa on tästä
syystä syksyinen leima. Esimerkiksi
luhtaniityllä kasvaa runsaasti kastikkaa.
Kukkivia yksilöitä ei tietenkään enää ollut.
Miten erottaa korpi- ja viitakastikka toisistaan?
Päädyin siihen, että niityllä kasvaa
ensisijaisesti viitakastikkaa: korret
moniniveliset, haarovat (martonakin), lehtien
yläpinnoilla karvoja.
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Kuvat 52 - 53, (vasemmalla)
Näkymä Arrajoen
pohjoispuolelta Oulajaan entinen tulvajärvi, nykyisin
peltoa. Arrajoki kiemurtelee
pellon ja metsän rajalla.
(Oikealla) Arrajoen alkua
katsottuna Halinin sillalta. Joen
rannalta alkaa suurehko
kartanon puisto.
Kuvat Matti Oijala.

Lähteet:
Helsingin yliopiston Ympäristöekologian laitos
Lahdesta on tutkinut Sylvön vesikasvillisuutta. Mirva
Nykänen laitokselta lähetti minulle tiedot
linjahavainnoista (v. 2000), josta lämpimät kiitokset.
Niin kuin kirjoituksesta ilmenee, olen myös
käyttänyt Kymenlaakson maaseutukeskuksen
(Kouvola) raporttia vuodelta 2000.
Jalas, Jaakko. 1980. Suuri Kasvikirja 1-3. Otava.
Kasvien maailma: Otavan iso kasvitietosanakirja 15. 1979-1981. Otava.
Maarianheinä, mesimarja ja timotei: Suomen
luonnonvaraisia kasveja. 1986. Otava.
Retkeilykasvio: luonnontieteellinen keskusmuseo,
kasvimuseo. Yliopistopaino. 1998.
Manna ry:n puolesta Sari Dufva on järjestänyt
kaikenlaista apua. Kiitokset!

Tietoisku 4:
Sylvö-sanan etymologia
Matti Oijala, Markku Meriluoto - Pirjo Mikkonen
/ Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
Tietoja Sylvö-sanasta on aika vähän. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Nimiarkistossa
on tieto Nastolan järvestä, jonka nimi on
Sylvö, rinnakkaisnimi Sylvöjärvi. Muita Sylvöalkuisia nimiä on niin kaukana kuin Suojärvellä
luovutetussa Karjalassa olevat Sylvönkorpi, oja ja -suo. Samaan nimikantaan saattavat
kuulua Sylväjä-niminen talo ja kylä Kuhmossa,
Sylvänä- niminen kylä Somerolla ja Sylvääniminen pelto Tyrväällä (nykyisin Vammalaa,
myös kaupunginosa). Murresana-arkistossa
on yksi tieto sanasta sylvö. Se on merkitty
muistiin Sotkamossa vuonna 1933, ja selitetty:
“sylvö on hyvin kasvanut sakea metsikkö (josta
saa hyvää paperipuuta)”. Tieto tuntuu
luotettavalta, mutta Sotkamon ja Nastolan
murteet ovat kaukana toisistaan.
Murrearkistossa on paljon tietoja verbistä
sylvätä = tulvia, rynnätä, sysätä, tyrkätä.
Lönnrotin sanakirja tuntee nämä merkitykset
sekä substantiivin sylwö, joka on johdos
sanasta sylkeä ja merkitsee sylkemisen
tuotetta, ruotsiksi spottning. Jos lähdetään
sylvätä-verbistä, teoriassa voisi päätellä, että
Sylvö olisi järvi, joka on tulvinut. Sitä on kuvattu kapeaksi pitkulaiseksi järveksi, joten
tulviminen ei liene mahdotonta.
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NASTOLA,
Toivonojan kartanon rantaniitty

Hoitotarve: Laidunnuksen uudelleen
aloittaminen on suositeltavaa.

Peruskarttalehti: 3111 09
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67622:34472,
akp:aki 67620:34468
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi-Suomi /
Lounais-Savon järviseutu
Pinta-ala: 3,8 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P- (paikallisesti
arvokas)
Perinnemaisematyypit:
järvenrantaniitty, niitty.

Lähde: Hovi, A. 2000. Päijät-Hämeen
perinnemaisemat. Alueelliset
ympäristöjulkaisut 190. Hämeen
ympäristökeskus. Hämeenlinna.

Alueen kuvaus: Sylvöjärven rannalla
Toivonojan luona on umpeutuva rantaniitty,
jota ei ole laidunnettu tai niitetty yli 20 vuoteen.
Hieman kauempana rannasta on edelleen
osan kesää kolmen hevosen laitumena oleva
niitty.
Kartanon rantaa kohden pistää kaivettu
venevalkama, jonka ympärillä on 15-20 vuotta
sitten laidunnuksessa ollutta rantaniittyä.
Kostean heinäniityn lajisto on
nurmilauhavaltainen. Rantaniitty on luhtasaraja kastikkavaltainen. Lisäksi rannassa kasvaa
viiltosaraa, koiranvehnää, ranta-alpia,
leveäosmankäämiä, haarapalpakkoa ja
luhtalemmikkiä. Kostea heinäniitty on
nurmilauhavaltainen. Niityillä kasvaa lisäksi
isolaukkua. Keskiosissa kasvaa mm. suuri
ryhmä istutettuja tammia.

Tietoisku 5:
Oulaja-sanan etymologia
Oulu-sana on kuulunut vain
hämäläismurteisiin. Se tarkoittaa “tulvavesi,
tulviva vesi”. Nimeä esiintyy etenkin Päijänteen
itäpuolella ja täältä pohjoiseen aina Oulujärvelle asti. Arrajoen ja Säyhteen kylien,
samalla entisen Hämeen ja Kymen (18321949 Uudenmaan) läänien, välisen rajaojan
nimi on Oulaja, joka on muotoutunut sanoista
“Oulu oja” ja välillä vieläkin pidemmälle muotoon “Oulaa”. Vääntyminen on ollut mahdollista, koska alkuperäinen merkitys on unohtunut.
Nimi soveltuu hyvin paikan luonteeseen, sillä
Oulajan ja Arrajoen liittymäkohtaan muodostuu
vesistön lievienkin tulvien aikana kohtalaisen
kookas tulvajärvi. Nykyisin Arrajoen
eteläpuolinen osa Oulajaa on pensoittunut ja
pohjoispuolinen osa peltoa. Oulu-sanan
levinneisyydellä on myös asutushistoriallista
merkitystä. Se on kielellinen todiste päijäthämäläisten muinaisista eräretkistä kauas
pohjoiseen.
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Kuva 54, Pietarinradan kiviaita
Uudenkylän – Mankalan rataosalla
kilometrillä 158 on säilynyt verraten hyvin
radan pohjoispuolella Punaisenportin
luona puhuttelevana muistona
nälkävuosien ankarista ajoista. Kuva
1984-08-26 Markku Sakari Meriluoto.

Kuva 55, Uudenkylän luontopolku ennen
lokakuun uudistushakkuuta ja
marraskuun myrskytuhoa. Vanamon
runsas, hienosti tuoksuva kasvusto
koristaa upeasti valoisaa harjuhongikkoa
lähellä radanvarren kiviaitaa
muinaismeren sammaloituneessa
rantakivikossa. Kuva 2001-06-25
Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 56, Kitulias männikkö kasvaa
muinaismeren rantakivikossa
Ensimmäisen Salpausselän laella
Uudenkylän Kanervassa Heinolantien
vieressä Jääskeläisen autovarikon
lähellä, 125 metriä merenpinnan
yläpuolella. Taajan kivikon huuhtoivat
esiin toistakymmentätuhatta vuotta sitten
Baltian jääjärven ja Yoldiameren tyrskyt
Tallinnan takaa, kaksisataakilometriseltä
selältä. Kuva 1979-07-28 Markku Sakari
Meriluoto.
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