LAHDEN MYTÄJÄISTEN VETURIVARIKKO
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Mytäjäisten lampi

Vesitorni

Veturitallit ja kääntöpöytä

Varikko ja Mytäjäisten lampi ilmasta nähtynä vuonna 2006. Kuva Mikko Nyman

Varikolla Tapahtuu
► Vuonna 2007 valtion omistama Senaattikiinteistö asetti lukuisia rautatieki-

inteistöjä myyntiin, mukaanlukien myös Lahden veturivarikon. Vuodesta 1990
lähtien varikon vesitornissa majaileva Lahden Rautatieharrastajat Topparoikka
ry huolestui tilanteesta ja tätä silmällä pitäen perustettiin Pro Varikko -työryhmä tuomaan esille tämän ainutlaatuisen alueen mahdollisuudet lahtelaisille
sekä rautatieharrastajille ympäri Suomea. Lahden Rautatiepäivähän (kts. sivut
8-9) on vuodesta 2006 alkaen ollut hyvä käytännön esimerkki mitä varikko voi
parhaimmillaan tarjota kun yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa. Työryhmän
tavoitteista lisää sivulla 14.
Varikolla Tapahtuu on Pro Varikon tiedotuslehtinen, johon on koottu varikkoa
ja museorautateitä koskevia artikkeleita sekä henkilöhaastatteluita.
Varikolla on myös oma nettisivusto, jota kautta pääsee kirjoittamaan nimensä
adressiin ja näin osoittaa tukensa Pro Varikko -hankkeelle.

Pro Varikko
Lisätietoa: www.provarikko.info ja www.topparoikka.net
Addressi varikon puolesta: www.adressit.com/provarikko
Yhteystiedot: lahti@provarikko.info / Puh. 050 3085303
Julkaisija Lahden Rautatieharrastajat Topparoikka ry. ja Pro Varikko -työryhmä.
Lehden julkaisuun saatiin avustus Lahden kaupungin Kulttuuritoimelta.
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Etu- ja takakansi: Höyryvetureita varikolla 1970-luvun alussa
Kuva Juhani Katajisto
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Va r ik olla Ta pa ht uu!
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Seesteinen varikko illanvietossa. Kuva Sauli Hirvonen

Lahden veturivarikko – alue
monille mahdollisuuksille
(2008 Jonne Seppänen)

► Lahden Mytäjäisten rautatievarikkoalueen juuret juontuvat Riihimäki - Pietarin radan rakentamiseen. Tiiliornamentiikalla koristellun kaarevan veturitallin
vanhimmat osat ovat vuodelta 1868.
Mytäjäisten varikkomiljöö on arvokas
valtakunnallisella tasolla. Vuonna 2007
varikkoalueen kiinteistöt myytiin Senaattikiinteistöille, jonka tehtävänä on myydä
ne edelleen. Varikon yllä leijuu näin ollen
uhkakuvia, mutta myös mahdollisuuksia.
Rautateiden ympäröimään varikkoalueeseen kuuluvat veturitallien lisäksi
Jarl Ungernin suunnittelema tiilinen
vesitorni (vuokrattu Topparoikka ry.:lle)
vuodelta 1957. Läheisyydestä löytyvät
myös vuonna 1900 valmistuneet asuintalo talousrakennuksineen ja varikon
koulurakennus, sekä saunarakennus
Mytäjärven rannalta. Varikkoalueen
ohella Tornatorin rullatehtaan alue ja
pohjoispuolella sijaitseva Mytäjäisten
omakotitaloalue sekä lännessä sijaitseva
Sopenkorven teollisuusalue muodostavat
historiallisessa perspektiivissä monikerroksisen ja hyvin säilyneen, toisiinsa
www.pr ov ar ik ko. i nf o

nivoutuvan kokonaisuuden.
VR:n toiminta varikkoalueella loppui lähes kokonaan 1990-luvun alussa.
Tämän jälkeen Ratahallintokeskus on
vuokrannut veturitallien pilttuita erilaisille toimijoille bänditiloista mökinrakennukseen. Vuokralaisten vaihtuvuus
ja yleinen välinpitämättömyys ovat saattaneet varikkoalueen siivottomaan kuntoon. Varikkoalue onkin jäänyt piiloon
suuren yleisön tietoisuudelta. Kaupunginjohdollakaan ei ole ollut intressejä
alueen kehittämiseen, vaan aluetta on
pidetty lähinnä joutomaana.
Museovirasto on kuitenkin tunnustanut
alueen kulttuurihistoriallisen merkityksen. Varikkoalue on Museoviraston
vuonna 1997 ympäristöministeriölle
tekemän esityksen mukaan valtakunnallisesti merkittävien rautatiealueiden
joukossa jonka johdosta alue on suojelukohde.
Varikkoalue elää tällä hetkellä muutosvaiheen kourissa. Varikon kiinteistöt
ovat myynnissä ja ympärilläkin tapahtuu.
Sopenkorven teollisuusalue on pikkuhiljaa hiljentymässä ja Starckjohanin
muutto pois Mytäjäisistä tullee muuttamaan koko alueen käyttöä tulevien
vuosien ja vuosikymmenten aikana.
Varikkoalueen tulevaisuutta suunniteltaessa olisi tärkeää muistaa alueen

alkuperäinen käyttötarkoitus ja sovittaa
alueen menneisyys ja tulevaisuus toimivaksi kokonaisuudeksi. Vanha voi toimia
yhteistyössä uuden kanssa, mutta pelkkä
rakennuksen ulkokuorien säilyttäminen
ei kuitenkaan riitä tuomaan esille
kohteen kulttuuriperintöä. Alueen suunnittelu ja kehittäminen kokonaisuutena
eri tahojen intressejä yhdistelemällä on
mahdollisuus luoda toimiva kokonaisuus.
Tällainen kokonaisuus antaa puitteet,
sekä taloudellisesti että kulttuurihistoriallisesti tuottoisalle toiminnalle.
Lahden rautatieharrastajat Topparoikka
ry. on omalta osaltaan halunnut tuoda
esille, 140 vuotta sitten syntyneen,
varikkoalueen merkitystä nimenomaan
rautatiehistoriallisena perintönä jälkipolville. Topparoikan vuokrattua tiilisen
vesitornin käyttöönsä 1990-luvun alussa
lanseerattiin Pietarin radan museon
nimeä kantanut näyttelytila yhdistyksen
toimitilojen yhteyteen. Yhdistyksen
kunnostama ja ylläpitämä rautatiekalusto
antaa historiallista arvoa varikolle.
Topparoikan talkoovoimin järjestämät
yleisötapahtumat, yhdistyksen taltioima
esineistö, kuva- ja kirjallinen materiaali
ovat osaltaan saattaneet osin unohdetun
alueen historiaa lahtelaisten tietoisuuteen.

3

Ukko-Pekka varikon kääntöpöydällä vuoden 2007
Rautatiepäivillä. Kuva Tomi Hämäläinen

Hiomaton Timantti

(Topparoikka-lehti 1/2008, alkup. julk.
2006 Sauli Hirvonen)

► Monille lahtelaisille sukupolvesta
toiseen Mytäjäisten lampi on ollut tuttu
paikka — lähinnä hellepäivien helpottajana. Kauniit, restauroidut talot vierustavat sen rantoja. Junat lipuvat supan
ohitse, mutta vain harvat rannalla olevat
kiinnittävät niihin huomiota. Lampi
ja rautatiet ovat aina kuuluneet yhteen
rautatien tulosta lähtien. Mytäjärvestä
otettiin vettä höyryvetureiden tarpeisiin
sekä teollisuuden käyttöön. Vesialue
tosin kutistui, mutta alue säilyi silti viehättävänä kokonaisuutena.
Kun siirrytään rannoilta syvemmälle
radan suuntaan Varikonkatua pitkin,
saavutaan seudulle jonka olemassaolosta
on monella korkeintaan hatara mielikuva. Lahden kartassakin kolmioraiteen
keskellä on harmaa läntti. Mutta kun
astutaan ulos ja suunnataan matka kohti
Mytäjäistä, silmien eteen levittäytyy
vanhaa rakennuskantaa, joka on säilynyt
yhtenäisenä. Muutaman asuintalon lisäksi alueen täyttävät VR:n käytössä olevat
kiinteistöt sekä historialliset varastorakennukset. Historian havinaa — kaikki
sulassa sovussa, harmonian ja seesteyden
täyttämässä tilassa.
Kun matkaa jatketaan eteenpäin varikkoalueelle, vasemmalla kohoaa vuonna
1957 valmistunut tiilinen vesitorni, joka
tosin näkyy jo matkojen päähän. Suoraan
edessä on vanha veturitalli, jonka vanhimmat osat ovat valmistuneet Lahti–
Pietari -radan rakentamisen yhteydessä
vuonna 1870.
Kun höyryveturit syrjäytettiin diesel- ja
sähkövetureiden tieltä, vesitornin ja
tallien käyttö muuttui hiljalleen. Vesitorni sai uudet asukkaat 1990-luvulla
Lahden Rautatieharrastajat Topparoikka
ry:stä. Vetureiden siirryttyä Kouvolaan,
tallin valtasivat erilaiset pajat ja bändit. Rautatieharrastajat kunnostivat itse
talkootyönä vesitornin kerhopaikakseen,
ja näin lahtelaisen rautatiekulttuurin vaaliminen otti aimo harppauksen eteenpäin.
Alue ei tällä hetkellä ole esteettisesti
silmiä hivelevässä kunnossa toisin kuin
sen arvolle sopivalla tavalla toivoisi
olevan. Mutta jos unohdetaan pienet
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likaiset yksityiskohdat, näemme
edessämme lahtelaisittain ainutlaatuisen
kompleksin, jota on tuskin tarpeellista
kehittää ulkoilmavarastona. Rakennuskantaa ei tarvinne lisätä eikä juurikaan
tiivistää, vaan kunnostaa olemassa olevaa
ja säilyttää sen historiallisen uniikki ilme.
Topparoikka ry.:n viime vuosina
järjestämissä tapahtumissa ihmiset ovat
olleet erittäin kiinnostuneita alueen luonteesta sekä sen historiasta. Keskusteluissa kävikin ilmi huoli alueen kohtalosta.
Monet hämmästelivät, miten nuoresta
kaupungista, Lahdesta, vielä löytyy rakennuskannaltaan vanha ja yhtenäinen
miljöö. Alue on suojeltu, mikä takaa sen
ominaislaadun säilymisen jälkipolville,
mutta se ei saa tukahduttaa alueentoiminnallista luonnetta.
Varikosta Rautatiepuisto?
Ensisijaisen tärkeää on miettiä, millaista
kehittämistä alue kaipaa. Ensinnäkin
alueen pitää olla esteettisesti edustava.
Onhan se yksi kiintopisteistä kun Lahteen saavutaan ja Lahdesta lähdetään
junalla. Mahdollisen kevyenliikenteen
kulkuyhteyden luominen kolmiraiteen
sisältä Sopenkorven tielle on olennaisen
tärkeää. Länsipuoleista kevyen liikenteen
väylää voitaisiin jatkaa urheilukeskukselta radanviertä aina talleilla asti, josta
rakennettaisiin yhteys Sopenkorpeen
sekä alikulku Tomatoriin. Tornator on
voimakkaan asuntorakentamisen alla
ja Sopenkorven yritysalue tullee kokemaan suuria muutoksia, joten varikon
alueen merkitys korostunee, vaikka
tällä hetkellä kulkuyhteys on rajoittunut
Hämeenlinnantien yhteyteen.
Niinkin yksinkertaisilla asioilla kuin
kiveyksellä ja istutuksilla saataisiin
korostetuksi varikkoalueen inhimillisyyteen ja maanläheisyyteen kurottelevaa
kaupunkimaista ilmettä. Samalla alue toimisi kuitenkin eräänlaisena näennäisenä
periferiana aktiivisen ja toiminnallisen
kaupungin keskellä. Se olisi eräänlainen puisto, joka kurottaa historiaan
olematta kuitenkaan ummehtunut tai
vanhanaikainen, vaan ehkä pikemminkin
sivistyksellinen ja virikkeellinen, mutta
myös käytännöllinen. Yhdistäisihän se
kolme tyystin erilaista yhdyskuntaa:
asuinalueen sekä yrityspuiston, joiden
keskiössä voisi parhaimmassa tapauk-

sessa olla mm. suomalaisen
rautatiekulttuuria vaalivan
yhdistyksen toimitilat.
Talleilla on tänä päivänä
aktiivisia vuokralaisia, jotka
pitävät alueen nykyistä
käsityöimagoa hienosti esillä
omalla tavallaan. Se, kuka
päättää ja minkälaisia
päätöksiä tulevaisuudessa on
luvassa, määrittävät, voiko
nykyinen rautatiepainotteinen
toiminta säilyttää virkeänä ja
elinvoimaisena jälkipolville.
Se olisi todellinen kulttuuriteko jopa valtakunnallisesti
ajatellen.
Asiaan siis voidaan kiinnittää sosiaalisyhteiskunnallisia
ulottuvuuksia:
syrjäytynyt tila voidaan saattaa julkiseksi tilaksi, jossa
hyökkäykset yksityisomaisuutta vastaan
pystytään minimoimaan, kun sen roolia
kaupunkirakenteessa selkeytetään vahvistaen sosiaalisen vastuun roolia. Kun
rooli on selkeä ja sen tiedostavat kaikki,
on helpompaa saada kosketus alueeseen
niin, ettei tarvitse olla rautatieharrastaja,
huomatakseen niitä
kauniita historiallisia kerroksia joita alue
sisältää.
Lahti kasvoi rautateistä. Silti kaupunkia
ei välttämättä mielletä rautatiekaupungiksi, kuten esimerkiksi Kouvolaa,
Riihimäkeä tai Hyvinkäätä, jossa sijaitsee Suomen Rautatiemuseo. Oikorata
kylläkin lähensi Lahtea pääkaupunkiin,
mutta varsinaisesti se ei mitään fyysistä muutosta ulottanut Lahden rautatienäkymiin lukuun ottamatta aseman
seudun parannustöitä, jotka olisi pitänyt
joka tapauksessa tehdä. Muutos koettiin
enemmänkin ajassa kuin tilassa.
Varikko on tällä hetkellä lähinnä fyysinen tila, mutta sen pitää jalostua myös
henkiseksi. Rautatiekulttuurin vaaliminen Lahdessa on jo nyt vahvalla pohjalla,
joten miksemme voisi proﬁloitua myös
rautatiekaupungiksi? Varikkoalue olisi
lähtökohdistaan täydellinen paikka
rautatiehenkiselle puistolle.
Aktiiviset rautatieharrastajathan siellä
on jo.
Va r ik olla Ta pa ht uu!

Ei savua ilman tulta

(Topparoikka-lehden 2/2007 pääkirjoitus - Jonne Seppänen)

► Tyytyväisiä ihmisiä, kivihiilen ja dieselin savua, höyryn pihinää, maamoottorien murinaa. Siinä hyviä aineksia
kesätapahtumaan.
Tunnelmat ovat tietenkin Lahden
rautatieharrastajat Topparoikka ry:n
järjestämästä Lahden rautatiepäivätapahtumasta kesäkuun puolivälistä.
Mytäjäisissä vanhalla veturivarikolla
järjestetyssä tapahtumassa oli pääesiintyjänä Ukko-Pekka-veturi numeroltaan
1009. Kyseessä oli myös uuden KeravaLahti-oikoradan ensimmäinen museojuna. Topparoikka ry:llä oli kunnia olla
järjestämässä tämä historiallinen junaajelu. Matkan varrella kamerat räpsyivät.
On jopa väitetty että ko. ajo olisi ollut
yksi kuvatuimmista junista Suomen
rautatieliikenteen historiassa.
Samalla yhdistyksemme näytti, että
puhtaalla talkootyöllä on mahdollisuus
järjestää tällainen suuremmanluokan
tapahtuma. Koko tapahtumasta huokui
yhdessä tekemisen meininki. Paikalle
saapuneet ihmiset olivat positiivisesti
yllättyneitä ihmisläheisistä järjestelyistä.
Myös ilmainen sisäänpääsy kertoo, että
topparoikalla on tarkoitus pitää jalat
www.pr ov ar ik ko. i nf o

maassa myös järjestelyiden suhteen.
Liian suuria harppauksia on turha ottaa
ennen kuin niihin on valmiuksia. Koko
perheen tapahtumaa on myös turha näivettää suurilla pääsymaksuilla.
Yhdistyksemme sai runsaasti positiivista
julkisuutta tapahtumasta. Esimerkiksi
Mäntsälän kulttuuritoimittaja kehui pitkään järjestelyitä täpötäydellä Mäntsälän
asemalla. Myös Helsingin Sanomien
sivun jutun myötä palautetta, lahjoituksia ja kyselyjä on tullut runsaasti. Tätä
myönteistä julkisuutta täytyy myös osata
hyödyntää tuomalla omaa tuotettaan
esille.
Päämäärät ovat yhdistystoiminnan
jatkuvuuden kannalta olennaisia. Tätäkin
tärkeämpää on kulttuuriharrastuksen
parissa vietetty yhteinen aika. Aikaa vietetään muutenkin kuin työn merkeissä,
kuten retkillä, illanvietoissa tai kerhoilloissa.
Jatkuvuuden kannalta talkoovoimin toteutetun kulttuurityön ehto on tekijöiden
viihtyvyys. Kun työtä tehdään harrastusmaisesti pitää ymmärtää tietyt ehdot.
Työ on vapaa-ajalla tapahtuvaa, eikä näin
ollen liiallista työtahtia voida pitää. Projektien vetäjien ei pidä näin ollen asettaa
liian suuria odotuksia tekijöihin ja tekijämäärään nähden. Näinkin suuren tap-

ahtuman järjestäminen antaa kuitenkin
yhdistykselle uskoa mahdollisuuksista ja
antaa tyydytystä tehdystä talkootyöstä.
Talkoovoimin toteutettu kulttuuritapahtuma on mielestäni todella arvokasta.
Tallennettua esineistöä ja osaamista
pitäisi mielestäni pystyä paremmin hyödyntämään ja tukemaan. Näin vältetään
tiettyjen alojen osaamisen häviäminen ja
varmistetaan tehdyn työn ja esineistön
säilyminen tuleville sukupolville.
Kulttuuria tuottavien tahojen merkitys
yhteiskunnallisella tasolla on suurta.
Historiallisesti merkittävimmät kohteet
saavat rahoitusta valtiolta ja kunnilta,
mutta suuri osa kulttuuriperinteestä on
yhdistyksemme kaltaisien yksityisten
harrastajatahojen varassa.
Konkreettisen talkootyön lisäksi yhdistyksemme tarvitsee myös näkyvyyttä
nimenomaan lahtelaisena kulttuurituottajana. Tuntuu hienolta, kun tapahtumassa
useat henkilöt ylpeinä tulivat sanomaan
olevansa yhdistyksemme jäseniä.
Nyt on aika korjata satoa ja ennen kaikkea olla ylpeitä saavutuksistamme. Haapamäkisiä emme ole, Pohjois-Suomeen
emme halua — pysykäämme ”Lahes” ja
olkaamme topparoikkalaisia.
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Ukko-Pekka lähsössä Pasilan talleilta kesäkuussa 2007. Kuva Jonne Seppänen

Lupa oikaista

(artikkeli Topparoikka-lehdessä 2/2007
- Jonne Seppänen)

► Lähtölupa ensimmäiselle matkustajajunalle uutta Kerava-Lahti-oikorataa
pitkin annettiin viime syksynä. Kesäkuun
16. oli Ukko-Pekan ja puuvaunujen
vuoro odottaa vihreää opastetta Helsingin
asemalaiturilla.
Kivihiilentuoksuinen savu leijuu Pasilan
vanhojen veturitallien ympäristössä. Kesäinen aamuaurinko paistaa aamuyöstä
pestyn höyryveturin, Ukko-Pekka
numero 1009:n, kylkiin. Veturinkuljettaja
Seppo Kähönen suorittaa viime hetken
tarkastusta koputtelemalla vasaralla
pyöriä ja laakereita.
Pienehkö talkooporukka (Juhani Tanninen, Tatu-Pekka Paukkunen, Jorma
Koponen, Mauri Veijalainen ja muutamat
muut) on suorittanut valmistelutöitä ja
pitänyt tulta yllä muutaman edeltäneen
päivän, jotta ensimmäisen höyryveturivetoisen junan matka uudella KeravaLahti-oikoradalla onnistuisi. Nyt kaikki
on lähtölupaa vailla valmista.
”Silmät varovasti laituriin asti”
Raideopastin vaihtuu näyttämään
valkoista. Samassa veturin hytissä
kääntyy valtaventtiili ja sylintereiden
poistohöyry pääsee suhisten vapaaksi
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Ukko-Pekka oikoradalla kohti Lahtea, ensimmäistä kertaa. Kuva Jukka Martio

pyörien nytkähtäessä eteenpäin. Tai itse
asiassa taaksepäin, juna nimittäin lähtee
viimeinen vaunu edellä Linnunlaulun sillan alittaen kohti Helsingin rautatieasemaa.
Viimeisessä vaunussa junan junaturvallisuudesta vastaava konduktööri
Christian Dahlström toimii ”opasteen
kertaajana” ja antoi kuljettajalle tiedon
odottavasta kulkutiestä.
Junan viimeisen vaunun näkee asemalaiturilta parinsadan ihmisen välistä. Etäältä
näkyy höyryä ja kuuluu puuskutusta.
Juna lipuu laituriin Perheen pienimmät
osoittelevat innokkaasti junan suuntaan,
mutta 157 tonnia painavan suhisevan
ja pihisevän veturin lipuessa kohdalle
ilmeet vakavoituvat ja kädet hakeutuvat
suojaamaan korvia.
Ukko-Pekka höyryveturi on saapunut
laituriin ihmisten ihasteltavaksi. Matkalle lähtijöillä alkaa kuitenkin jo paikan
etsiminen ennakkoon varatuille paikoille.
Matkustajia on mukavasti jo Helsingistä
lähdettäessä.
Höyryä ilmassa
Veturinkuljettaja nojaa hytin ikkunaan
odottaen lähtölupaa konduktööriltä.
Lähtöopastin on jo vaihtunut näyttämään vihreää. Lupa saadaan ja kevyen
vihellyksen jälkeen kuljettajan käsi

liikahtaa valtaventtiilillä. Samalla veturi
liikahtaa ja lähtöä todistamaan tulleet
ihmiset vilkuttavat hyvän matkan toivotukseksi. Ensimmäinen höyryjunamatka
Helsingistä Mäntsälän kautta Lahteen on
alkanut.
Pekka kiihdyttää tasaisen varmasti jättäen Linnunlaulun ja Pasilan tumman
kivihiilisavun peittoon. Sisällä junassa
meno on mukavan leppoisaa kun omat
paikat ovat löytyneet. Aamupalaa on
tarjolla kahdessa ravintolavaunussa heti
junan lähdettyä liikkeelle.
Tikkurilan ja Keravan jälkeen juna
kaartaa oikoradalle. Junan markkinointi
näyttää toteutuneen hyvin, katsojia ja
kuvaajia oli oikoradan ja Heinolan radan
varrelle kerääntynyt todella runsaasti.
Haarajoen ensimmäistä höyryjunapysähdystä oli kerääntynyt katsomaan muutamia kymmeniä ihmisiä.
Suurin yleisöryntäys oli kuitenkin
Mäntsälässä jonne juna oli kerääntynyt
katsomaan satoja ihmisiä. Molemmat
laiturit ja radanvarren penkereet olivat
täynnä vanhan ajan tekniikasta kiinnostunutta yleisöä. Myös Mäntsälän kulttuuritoimi oli järjestänyt asemalle ohjelmaa. Höyryveturia olivat vastassa ns.
simpauttajat. Yksi heistä sai melkeinpä
simpautettua myös junan konduktöörin
Kuopion murteella ja viinapullon kera.
Uudella asemalla oli myös taiteilijoita
Va r ik olla Ta pa ht uu!

Heinolasta takaisin Lahteen. Kuva Jukka Martio

esittelemässä omia töitään ja tulevaa
näyttelyään. Kiitosta junasta tuli paljon
myös Mäntsälän kulttuuritoimijoilta.
Puolen tunnin seisahduksen jälkeen
matka jatkui höyrypilvien ja vihellysten
jälkeen kohti Lahtea ja rautatiepäiviä.
Tallinkulmilla
Lahden rautatiepäiville Mytäjäisten
vanhalle varikkoalueelle saavuttiin puolenpäivän aikoihin. Ensimmäistä kertaa
oikoradan päästä päähän kulkenutta
höyryveturia oli vastassa torvisoittokunta
(Waski-Weljet) ja runsas joukko juhlavieraita. Junasta purkautuneiden parinsadan ihmisen lisäksi paikalla oli vähintään
toinen mokoma paikallisia ihastelemassa
alkukesän auringossa kiiltelevää konetta.
Paikalla on tietenkin myös Topparoikan
kunnostama Risto-höyryveturi, joka
on Ukko-Pekan tavaraliikennekäyttöön
tarkoitettu sisarveturi. Varikkoalueelle oli
saapunut myös paljon Lahdesta Heinolaan pyrkiviä, joista suurimmalle osalle
oli valitettavasti myytävä ”ei oota” junan
suuren kysynnän vuoksi.
Heinolan baanalla
Matka Heinolaan jatkui ääriään myöten
täynnä olevassa junassa reilun tunnin
pysähdyksen jälkeen. Lähtö tapahtui
peruuttaen pääradalle ja sieltä sitten
komean kiihdytyksen jälkeen tapahtumaalueen ohi kohti asemaa. Asemalta
www.pr ov ar ik ko. i nf o

juna kaartoi kohti pohjoista ohittaen
Merivaaran tehtaat ja Joutjärven. Myös
Heinolan radan varteen oli saapunut
paljon katselijoita ja muutama kummastelija. Olipa yhdellä porukalla Suomen
lippuja, joita he villisti heiluttivat junan
mennessä ohi.
Juna mutkitteli reipasta kahdeksaakymppiä peltojen ja metsien halki. Lahden
jälkeen matkustajille oli tarjolla lounasta
ja junan huoltovaunussa kävikin ankara
tohina, kun ruokaa laitettiin Topparoikan
jäsenen Markus Heleniuksen johdolla.
Matkustajatkin olivat osanneet lähteä
oikealla asenteella liikkeelle ja ymmärrystä löytyi, vaikka kaikille ei istumapaikkaa järjestynytkään ja ruokaakin joutui
välillä odottamaan väenpaljouden tuottamien logististen ongelmien johdosta.
Kivihiilen ja höyryntuoksuisissa vaunuissa vallitsi mukava vanhanajan kiireetön
matkustamisen meininki.
Juna saapui Heinolan Jyrängön komealle
rautatiesillalle reilun tunnin ajomatkan jälkeen. Sillalta avautuivat hienot
näkymät aiheuttivat ansaittua kiinnostusta junan hiljentäessä sillalle. Heinolassa
oli junaa vastaanottamassa satakunta
ihmistä. Jotkut olivat tulleet odottelemaan junaa jo useampaa tuntia etukäteen
ja viettämään kesäistä piknikiä aseman
puistossa. Ylipäätään matkustajajunan
saapuminen Heinolaan aiheuttaa kiinnostusta lehdistössä, joten höyryjunasta

olikin etusivun juttu seuraavan päivän
Heinola-lehdessä. Heinolassa veturi
vaihtoi junan toiseen päähän. Joten
matka Heinolasta Lahteen mentiin tenderi edellä, Heinolassa kun ei ole veturin
kääntöön tarvittavaa kääntöpöytää tai
kolmioraidetta. Heinolassa matkustajilla
oli mahdollisuus käydä tutustumassa
läheiseen lintutarhaan.
Takaisin Helsinkiin
Vilkutusten saattelemana juna lähti tunnin pysähdyksen jälkeen kohti Lahtea.
Lahdessa veturi käännettiin ympäri
varikon kääntöpöydällä. Tätäkin tapahtumaa oli tullut todistamaan mukavasti
katsojia. Nyt matkustajilla oli aikaa
tutustua myös Topparoikan järjestämien
Lahden rautatiepäivien tarjontaan, mistä
enemmän seuraavassa Tomi Hämäläisen
artikkelissa. Matka Helsinkiin jatkui
viiden jälkeen, kun veturi oli saanut vettä
ja henkilökunta oman täydennyksen
ravintolavaunussa.
Vihellyksen ja tuttujen poistohöyryiskujen saattelemana juna poistui kohti
Helsinkiä, jättäen jälkeensä kivihiilen
tuoksun useiden minuuttien ajaksi
Mytäjäisten varikolle.
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Lahden Rautatiepäivät III 7.6.2008
(2009 Sauli Hirvonen)

► Kolmannen Rautatiepäivän
valmistelut alkoivat jo toisen
Rautatiepäivän päätyttyä. Ideointia
ja taustoitusta tehtiin pitkin
syksyä. Varsinainen urakka paljastui kevään kynnyksellä kun
paikalle oli tarkoitus saada kaksi
höyryjunaa sekä lukuisia mobiileja ja moottoreita. Kevättalvella
2008 Rautatiepäivä-porukka huhki
molemmilla käsillä.
Oli tiedossa että samana viikonloppuna järjestettiin yleisötapahtuma
myös Vesijärvellä. Paljon kohua
herättäneet Äf-Ykköset ajoivat
kisaa satamassa, ei asfaltilla vaan
veden päällä. Tämä ei kuitenkaan suoranaisesti vaikuttanut
Rautatiepäivään. Moni jälkeenpäin
harmittelikin että tällä kertaa valitsi
F1:t. Heille, jotka halusivat valita
nostalgisen vaihtoehdon Lahden
Rautatiepäivä oli oikea kohde.
Tänä vuonna varikolla olikin menoa
ja meininkiä. Helsingistä saapui jo
tuttuun tyyliin Ukko-Pekka oikorataa pitkin ja Haapamäeltä paikalle
saatiin kaksi veturia, höyrykäyttöinen Pikku-Jumbo (Tk 1136) sekä
dieselveturi Vempu (Dv15). Jälkimmäisellä oli vielä tarkoitus tasoitella
Rautatiepäivän krapulaa, ja käydä
sunnuntaina Heinolassa kera legendaaristen sinisten vaunujen. Haapamäen ruskeat puuvaunut olivat
lauantaina kovassa käytössä PikkuJumbon perässä, kun loppuunmyyty
höyryjuna ajettiin Heinolaan.
Varikolle saatiin myös special guest
star, kun PorHan (Pohjois-Suomen

Rautatieharrastajat) lättä-kiskobussi
Dm7 vieraili varikkoalueella, mukanaan innokkaita saksalaisia. TV/
videokamera tallensi lahtelaista ja
suomalaista rautatietapahtumakulttuuria. Hetken vierailtuaan saksalaiset lähtivät pohjoissuomalaisten
kanssa jatkamaan matkaa, koluten
Suomen eteläistä rataverkkoa.
Kouvolan liikenteenohjauksessa
ei varmasti unohdeta tätä päivää.
Varikon kolmioraide tuntui olevan
hyvin ruuhkainen ja junien venkslaamiselta ei säästytty, mikä toi
oman hohtonsa runsaaseen tarjontaan. Varikon tapahtumakentälle oli
kokoontunut vanhaa autoa, höylää,
mopoa ja moottoripyörää ja jos
jonkinmoista mielenkiintoista vehjettä ja härveliä.
Resiinat saivat tutusti hurjaa kyytiä
kaikilta rohkeilta pumppaajilta,
pienimmiltä ja vähän isommiltakin.
Tapahtumaa ryyditti Rautatiepäivän
lava, jossa nähtiin ja kuultiin mm.
runonlausuntaa, stand-upia ja lauluesityksiä.
Sää oli jälleen kerran mitä mainioin
ja ihmisiä riitti tapahtumapaikalla.
Kumipyöräinen Puksu-kaupunkijuna toi keskustasta iloisia ihmisiä
viettämään rentoa kesäpäivää raudan ja höyryn keskelle.
Rautatiepäivä 2008 jatkoi siihen
mihin vuonna 2007 jäätiin. Tunnelma oli korkealla ja aurinko
helli varikolla vierailijoita ja mikä
rkeintä, ihmiset näyttivät viihtyvän
vilpittömin iloisin mielin. Varikolla
tapahtuu!

Yläkuva: Ukko-Pekka saapuu kesällä 2008 Helsingistä varikolle, käytyään ensin “kääntymässä” Salpausselällä
2. kuva: Pikku-Jumbo lähdössä Heinolaan
3. kuva: PorHan lättävierailee Rautatiepäivillä. Tasoristeyksessä odottaa
vuoroaan Puksu-kaupunkijuna, joka hoiti syöttöliikenteen keskustasta
Kuvat: Kari Härkönen

Alakuva: Topparoikan Avoimet Ovet vuonna 2006 ja Päijät-Hämeen Mobilistien vanhoja ajoneuvoja.
Kuva: Samuli Kallio
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Lahden Rautatiepäivät II 16.6.2007

Avoimet Ovet 10.6.2006

► Nyt on aika taas muistella mennyttä ja palauttaa mieliin kauniin
kesäisen tapahtumapäivän antia.
Viime vuodesta viisastuneena myös
tapahtuma oli itsessään oli järkiintynyt. Esiteltävää oli hankittu
runsaasti enemmän. Esimerkiksi
kaluston suhteen: vuonna 2006
yleisölle oli avoinna vain kaksi
vaunua ja Tr1 1047 muistomerkkimme kun taas vuotta myöhemmin
oli yhdistyksen vaunuista kolme
avoinna ja lisäksi Helsingistä saapui
näytille Hr1 1009 mukanaan neljä
Englantilais tyyliin entisöityä
puumatkustajavaunua. Kerhotornin
toiminta säilyi entisellään. Toisessa
kerroksessa oli kahvio ja kolmannessa näytillä vanhaa rautatie
aiheista materiaalia. unohtaa ei sovi
myöskään makkaragrilliä heti tornin
ulko-oven tuntumassa, josta suuri
kiitos työttömien yhdistykselle.
Lisäksi mukaan oli tullut pientä
oheistoimintaa, harmiksemme
kaikki keitä pyysimme tulemaan
eivät saapuneet. Näytillä olisi ollut enemmän vanhoja koneita ja
kulkuneuvoja. Paikalle saapui mm.
maamoottorin pyörittämä halkomislaite, pärehöylä, pari vanhaa
raktoria ja Harjunalustan vpk:ookin
esittelemään paloautojaan. Kesken
tapahtuman koettiin pientä dramatiikkaakin kun paloautot poistuivat
paikalta saatuaan hälytys soiton
vuoksi. Onneksi autot palasivat
takaisin sillä niistä täydennettiin
Ukko Pekan tarvitsema vesi.

► Lahden rautatieharrastajat TOPPAROIKKA ry.
järjesti lauantaina 10.6. koko kansalle avoimet ovet
Lahden vanhalla varikolla sijaitsevassa vesitornissa. Kaunis kesäpäivä houkutteli väkeä runsaasti
paikalle. Suoraan sanottuna päivä oli todellinen
menestys, joka yllätti järjestäjät täysin. Suurin
ihmisryntäys aamulla pisti topparoikkalaisille
luun kurkkuun, mutta “alkujärkytyksen” jälkeen,
jokainen talkoolainen, kiireestä huolimatta täytti
paikkansa. Talkoohengessä pystytetty avoimet ovet
vaati, etenkin viimeisellä viikolla lujaa sitoutumista
tapahtuman kunnialliseen läpiviemiseen.

(artikkeli Topparoikka-lehdessä 2/2007 - Tomi Hämäläinen)

Hr1 1009 kuljetti väkeä Helsingistä
Lahteen ja edelleen Heinolaan.
Erityistä ajossa oli se että höyryjuna
ajoi ensi kertaa oikorataa pitkin
Lahteen. Ilmeisesti oikoradan
vaikutuspiiriin kuuluvat ihmiset
eivät koskaan ennen olleet nähneet
höyryhepoa sillä Haarajoen ja Mäntsälän asemalaiturit olivat tupaten
täynnä väkeä. Erityisesti Mäntsälään oli kerääntynyt runsaasti
ihmisiä. Kun asemalaiturit olivat
täyttyneet, loput olivat siirtyneet
kauemmaksi rautatien penkereelle
katsomaan höyryävää kummajaista. Joukko taiteilijoitakin saapui
paikalle kunnioittamaan erilaisilla
tempauksilla junan saapumista.
Itse junan kolmessa matkustaja
vaunussa oli tiivis tunnelma kun
www.pr ov ar ik ko. i nf o

sadat maksaneet matkustajat olivat
tahtoneet kyytiin mukaan. Junan
rahastaja jatkoi täysipainoista työtä
aina Heinolaan asti. Myös iso joukko Heinolalaisia saapui katsomaan
Ukko-Pekkaa. Ennen Heinolaa
museojuna pysähtyi kumminkin
Lahdessa, torvisoittokunnan soittaessa tervetuliais soitantaa. Junan
pysähdyttyä varikko-alue kuhisi
ihmisiä, valehtelematta useita satoja
saapui ihmettelemään tapahtumaa. Ihmismassan vyöryttyä ulos
vaunuista Markku Meriluoto piti
palopuheen lähiliikenteen puolesta.
Erilaisten virvokkeiden lisäksi
myytiin rautatieaiheista kirjallisuutta ja leluja lapsille. Kumpiakin meni
kaupaksi runsaasti päivän aikana.
Tänä vuonna ei myytäviä eväitä ja
virvokkeita ollut liian vähän, vaan
ne riittivät mainiosti. Ainoa ongelma oli tuotteiden jakelussa, kerholla olleesta varastosta eteenpäin
sillä kävijöitä oli ruuhkaksi asti,
eikä ahkerat jakelijat aina päässeet
tarvittaviin paikkoihin tarpeeksi
nopeasti ihmispaljouden vuoksi.
Päivät sujuivat yleisesti ottaen
erittäin mallikkaasti, myös sää
osui täysin kohdalleen. Tietysti
aina riittää kehitettävää ja parannettavaa, mutta kaikkea ei vain
yksinkertaisesti pienellä tekijäjoukolla ehdi tehdä. Topparoikka ry
kiittääkin kaikkia yhteistyö kumppaneita. Vaikka joku toi kokonaisen
halkomiskoneen maamoottoreineen
ja toinen oli avustamassa makkaranpaistossa, on apu aina yhtä
tärkeä. Tapahtuma oli järjestetty
täysin talkootyönä eikä kukaan
saanut mitään palkkaa mistään,
onnistuimme järjestämään näinkin
toimivan tapahtuman.

(artikkeli Topparoikka-lehdessä 1/2007 - Sauli
Hirvonen)

Tapahtuman markkinointia ei haluttu jättää
pelkästään nettisivuihin ja satunnaisiin kaupungille
liimailtuihin julisteisiin, vaan tapahtumasta haluttiin tiedottaa suurempien ihmismassojen tietoisuuteen. Ennakkojuttuja julkaistiin muutamissa paikallisissa lehdissä sekä radiohaastattelun muodossa.
Median ennakkokiinnostus oli kiitettävää, kun
otetaan huomiota, että kyseessä oli ensimmäiset
avoimet ovet nykymuodossaan.
Mitä varikolla oli sitten tarjolla? Tapahtuma tarjosi
rautateistä kiinnostuneille vuonna 1951 valmistuneen Risto-veturin, joka oli suuren huomion
kohteena. Kamerat piirittivät veturivanhusta.
Näyttelytilat oli rakenneltu museoliikenteeseen
kunnostetussa lähiliikennevaunuun Ei:n sekä
tornin kolmanteen kerrokseen. Yksi vetonauloista
oli resiina-ajelu. Erityisesti kaikenlainen toiminta,
koskettelu ja kokeileminen oli suuressa suosiossa.
Ihmiset haluavat osallistua. Eräänläisena bonuksena tapahtumapaikalla vieraili toistakymmentä
eri-ikäistä ja -merkkistä museoautoa, jotka keräsivät ihailevia katseita. Mukava lisä rautateiden
joukkoon. Monet kehuivat ääneen (lahtelaiset!?!?)
maanläheistä järjestelyjä ja hyvää palvelua, eikä
siihen välttämättä tarvittu sen suurempia taikatemppuja kuin kuppi kahvia, ehkä makkara sekä
mukavaa jutustelua rautateistä, tai ihan mistä vain.
Tämänkaltaiselle kohtaamiselle on nykyisessä
hektisessä ja alati muuttuvassa, kiireen täyttämässä
elossa tilausta. Tunnelma oli välitön ja rento sekä
ihmiset vilpittömästi hyväntuulisia. Monet kävijöistä kertoivat avoimeisesti omista kokemuksistaan rauteteista, jotka rikastuttivat myös järjestäjien
ajatuksia rautateiden historiasta ja kulttuurista.
Moni topparoikkalainen “asiantuntija” joutuikin
koville asiantuntevista kysymyksistä ja tiedusteluista. Ilahduttavinta oli nähdä useat sukupolvet
riemastuneina samojen asioiden äärellä. Rautatiet
yhdistävät ihmiset, sekä konkreettisesti ja henkisellä tasolla.
Päivän päätyttyä topparoikkalaiset olivat helteen ja
tohinan uuvuttamia, mutta silti yhtä hymyä. Muuta
ei voinut onnistuneen päivän jälkeen todeta kuin
että nykymuotoiset avoimet ovet saannee jatkoa
ensi vuonna. Mitä silloin? Se selvinnee ajallaan...
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Lampi rautatornien juurella toukokuussa 2009
Kuva Sauli Hirvonen

Elämää Mytäjäjärven rannalla

(2009 Sauli Hirvonen & Janne Ridanpää, haastattelut Sauli Hirvonen)

Asuinalue

Tämä on meidän kotimme (Risto Teräslinna)
Etualalla Teräslinnan kotitalo, takana satamaan
johtava rautatie ja taustalla aito ja alkuperäinen
puumäki
Kuva Sauli Hirvonen
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Mytäjärven lammen ympärille kasvanut
asuinalue, johon myös vanha veturivarikko kuuluu, rajautuu nykyisin Sopenkorven, Pietarin radan ja Tampereen
valtatien väliin. Sopenkorpi oli aikoinaan
Lahden kylän synkkää kuusimetsää,
joka kartanon omistuksessa raivattiin
pelloiksi. Myöhemmin kaupunki osti
pellot, ja alueelle nousi teollisuuslaitoksia. Kaupunginosan nimeksi Sopenkorpi
virallistettiin 1940-luvun puolivälissä.
Mytäjäisten ensimmäinen asukas saatiin
luultavasti vuonna 1838, kun Seppälän
talosta erotettiin Mytäjäisten torppa.
Noin neljäkymmentä vuotta myöhemmin lammen ympärille rakennettiin

Riihimäen-Pietarin ja Vesijärven radat.
Lammen ympäristössä oli pitkään vain
Mytäjäisten Matin torppa, pieniä käsityöpajoja ja rautatierakennuksia. Vasta
1900-luvun alkuvuosikymmeninä lammen itä- ja länsirannoille alkoi muodostua asutusta. Helsingintie rakennettiin
1950-luvulla, ja lammen itärannan asutus
alkoi hävitä talo talolta. Vain Starkin
sillan kupeessa oleva vanha asuinrakennus on säilynyt. Tämäkin rakennus on
tyhjillään, kohtalo avoinna.
Uuden vuosituhannen Mytäjäinen on
historiallinen, mutta täynnä elämää.
Vaikka viime vuosina muutama rakennus
onkin vielä purettu, on asuinalue säilynyt
silti ehyenä kokonaisuutena.
Veturivarikko
Lahteen saatiin rautatie vuonna 1869,

Va r ik olla Ta pa ht uu!

Mytäjäisten länsipuolista idyllistä rakennuskantaa talvimaisemassa vuonna 2008
Kuva Sauli Hirvonen

kun ratayhteys Riihimäelle valmistui.
Pietariin yhteys saatiin jo seuraavana
vuonna. Rautatien vaikutuksesta varikon
alueelle muodostui tiivis rautatieläisten
yhteisö. Pietarin radan rakentamisen
yhteydessä valmistui aivan Mytäjärven
viereen veturitalli kääntöpöytineen.
Vuonna 1870 valmistunut talli, johon
rakennettiin vuonna 1920 kolme pilttuuta
lisää, on Lahden vanhimpia rakennuksia. Erityisen merkittävänä rakennuksena mainittakoon myös varikon vanha
koulu vuodelta 1900. Muualla Suomessa
rautateiden vanhoja koulurakennuksia
on säilynyt vain kaksi, jotka molemmat
Riihimäellä
Rakennuskantaa täydennettiin vuonna
1957 Jarl Ungernin suunnittelemalla
tiilisellä vesitornilla. Tätä ennen vesitys
oli hoidettu puisesta vesitornista lammesta pumpaten. Uuden tornin tilavuus
oli 53 kuutiota, ja vesi johdettiin Vesijärvestä. Torni toimi myös VR:n miehistön lepotiloina.
Varikkotoiminnot alkoivat hiipua
1990-luvulla, ja rakennus vuokrattiin

www.pr ov ar ik ko. i nf o

lahtelaisille rautatieharrastajille syksyllä
1990.
Varikon rakennukset siirtyivät valtion
Senaatti-Kiinteistöjen hallintaan vuonna
2007. Kohteet tulevat myyntiin, mutta
prosessi on vielä kesken. Museovirasto on valinnut Lahden varikkoalueen
yhdeksi valtakunnallisesti arvokkaista
rautatieasema-alueista. Lisäksi vuoden
1996 yleiskaava mainitsee varikon arvokkaana kohteena.

Sotien jälkeen pintaa yritettiin nostaa
entiselleen, mutta Vesijärvestä pumpattu
likainen vesi vain saastutti lampea.
Viime vuosina lammen pohjoisranta on
ollut ympäri vuoden käytössä. Kesäaikaan hyvällä paikalla sijaitseva uimaranta houkuttelee ihmisiä, ja myös talvella
rannassa pidetään sulaa avantoa.
Puisessa hyppytornissa on järjestetty
jopa pellehyppykilpailuja.

Mytäjärvi eli ”Mytsky”

Elämää Mytäjäisellä

Mytäjärvi on Salpausselän etelärinteeseen viimeisen jääkauden jäljiltä muodostunut suppa. Nimen alkuperää ei ole
pystytty toistaiseksi selvittämään, mutta
tutkija Osmo Korosuo on esittänyt, että
nimi Mytäjäinen viittaisi mytiäiseen eli
pieneen hyttyseen, joka esiintyy sanana
Lönnrotin sanakirjassa.

Mytäjäisen asuinhistoriaa käsitellään
kahden henkilön, entisen ja nykyisen
Mytäjäisten asukkaan kautta: historiallista perspektiiviä valottaa lahtelainen
taidemaalari, joka asui lapsuutensa
varikolla; asuinalueen nykytilasta kertoo
nykyään Mytäjäisissä asuva Marianne.

Tallinpassiksikin kutsuttua Mytäjärveä
hyödynsi veturivarikon lisäksi moni
teollisuuslaitos – jopa siinä määrin,
että lammen pinta laski neljä metriä.

Lähteet:
Lahtelaisen lukukirja - Hannu Kivilä
Kuka Mitä Lahti -nettisivusto
Lahden Kaupunginkirjaston Wellamon Vinkit
Lahden Rautatieharrastajat Topparoikka ry
Wikipedia
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Lahden varikon veturitalli (Risto Teräslinna)
Tallimies Eino Honkanen ja lapset Taina, Rauni ja Risto. Maalaus ajoittuu kesälle 1944
Kuva Sauli Hirvonen

TAIDEMAALARI RISTO
TERÄSLINNA - VARIKKO
JÄTTI JÄLKENSÄ
► Risto Teräslinna asui lapsuunsa
Lahden veturivarikolla, isän Taunon
toimiessaan Valtion Rautateiden virassa
ylikonduktöörinä. Myös Teräslinnan
äitinsä isä sekä kaksi äitinsä veljeä olivat
rautateiden palveluksessa, toinen heistä
veturinkuljettaja, toinen veturinlämmittäjä. Teräslinnen äidin isä oli muuttanut
vuonna 1905 Pasilasta Lahteen.
Varikolla asui 1940-luvun aikoihin
19 perhettä ja asukkaat olivat valtion
rautateiden palveluksessa. Osa Mytäjäisten asukkaista asui varikon kasarmeissa
(kasarmeissa oli valtaosassa vain huone
ja kammari), varakkaimmat Mytäjäisten
omakotitaloissa, joista heistäkin iso osa
saivat toimeentulonsa rautateistä. Muuallakin rautateiden läheisyydessä mm. Ant-
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tilanmäellä ja etenkin Kärpäsessä asui
paljon rautatieläisiä, mm. veturinkuljettajia.
Varikolla oli aikoinaan rautatieläisillä
perustettu oma koulunsakin. Koulu toimi
vuosina 1881-1921. Varikonkoulun käynneistä tunnetuimmaksi tuli suksitehtailija
Esko Järvinen Erkki veljensä kanssa
- He kävivät samaa luokkaa äitini kanssa.
Tosin äitini lapsuudenkotin sijaitsi Kärpäsissä ja vasta avioituessaan hän muutti
varikolle, taiteilija kertoo.

intieltä keskustaan töihin, käänsin pääni
pois Mytäjäisten sillan kohdalla, jotta en
olisi vilkaissutkaan varikon suuntaan.
Niin paljon kipeää teki muistot varikon
ajalta, Teräslinna muistelee.
- Tosin näin jälkeenpäin kun maalaamisen kannalta ajattelee, niin silloin olisin
saanut varikolta paljon valokuvia. Ne
antavat kehykset ja mittasuhteet. Minulla
on kyllä tosi hyvä muisti, se on auttanut
tosi paljon maalaamisessa. Töihin tulee
enemmän henkeä, Teräslinna selvittää.

Varikolle sisältyi Risto Teräslinnan ensimmäiset 15 ikävuotta. Samana kesänä
1953, kun hän täytti 15 vuotta, hänen
isänsä jäi eläkkeelle rautateiltä, joka
merkitsi perheen osalta muuttoa varikolta
pois. Perhe muutti Okeroistentielle, joten
Teräslinna olisi nähnyt entisen kotimme
Varikolla joka päivä niin halutessaan.
Toisin kuiten tapahtui.
- Matkustaessani myöhemmin OkeroisVa r ik olla Ta pa ht uu!

Tästä alkaa varikko (Risto Teräslinna)
Oikealla ylikonduktööri Vornamon talo. Teräslinna kertoo 1940-luvulle sijoittuvastasta maalauksestaan: “Arvostan tätä työtä. Siinä on saatu paljon henkeä pieneen tilaan. Taulu on myös minulle
henkilökohtaisesti merkittävä, kertoen lapsuuteni ajoista.”
Kuva Sauli Hirvonen

NYKYPÄIVÄÄ
MYTÄJÄISISSÄ
Haastattelussa Marianne Mytäjäisistä
► Mikä houkutti asumaan Mytäjäisiin? Miten löysitte asuinalueen?
Ennen Mytäjäisiin muuttoa kävimme
usean vuoden ajan rannalla uimassa
kesäisin joka päivä ja alue tuntui “liian
hyvältä ollakseen totta”.
Mikä tekee mielestäsi alueesta ainutlaatuisen?
Yhtenäinen rakennuskanta ja historian
lehtien havina. Ranta ja varikko on sekä
aikuisille että lapsille mielenkiintoisia.
Osa taloista on kunnostettu viime vuosina. Minkälaisia haasteita asumiseen
tuo alueen kulttuurihistoria?
Rakennusten korjaamista säädellään, eli
esim mitään laajennuksia ei saa tehdä.
www.pr ov ar ik ko. i nf o

Ulkomuoto täytyy säilyä samana. Tosin,
eipä ole syytäkään muuttaa talojen
ulkonäköä, hyvältähän ne näyttävät tällaisina kuin ovat.

kuin nykyään. Lahden kaupungissa on
tuhottu sumeilematta vanhoja rakennuksia vuosikymmenten saatossa, ja sama
tuhovimma jatkuu valitettavasti edelleen.

Minkälainen paikka asua Mytäjäinen on henkeltään? Minkälaista
yhteistyötä/projekteja asukkailla on
keskenään?
Asukasyhdistys kokoontuu muutamia
kertoja vuodessa pohtimaan koko aluetta
koskevia asioita. Sen lisäksi mukavaa
sopuisaa kanssakäymistä päivittäin.
Joskus on kesäisin pidetty kirpputoria ja
polttopuita on hankittu yhdessä.

Lampi on ainutalaatuinen, miten sitä
pitäisi hyödyntää ja miten sitä on hyödynnetty viime vuosina?
Lammella olisi hyvä järjestää esim
kokoperheen pienimuotoisia urheilutapahtumia tms. Muutama vuosi sitten siellä
järjestettiin pellehyppykisat ja ne onnistuivat yli kaikkien odotusten.

Kuinka paljon tiedät alueen historiassa ja onko tiedossa minkälaisia
ihmisiä alueella on aiemmin asunut ja
minkälaista elämää vietetty?
Alueesta on kirjoitettu “Tallinpassi”niminen kirja, jossa kerrotaan hauskoja
kertomuksia alueen historiasta. Tosin
alue oli aikaisemmin paljon laajempi

Varikko on tärkeä osa Mytäjäisissä,
minkälaista tulevaisuutta povaat ja
toivot sekä asuinalueelle että vanhalle
varikolle?
Toivon että varikko pääsee arvoiseensa
käyttöön esim museona tai käsityöläisten
ja muotoilijoiden työpajoina.
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Topparoikka ry:n satavuotias lumiauran tallin kupeessa
Kuva Sauli Hirvonen

Pro Varikko -työryhmä
(2008-2009 Pro Varikko)

► Pro Varikko on nimi työryhmälle,
jonka tehtävänä on tuoda esille Lahden
Mytäjäisten varikkoalueen historiaa ja
tulevaisuuden näkymiä esille, sekä antaa
tukea kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
miljöön säilyttämiseen ja kehittämiseen.
Työryhmän ylläpitämillä nettisivuilla kerrotaan taustaa varikosta ja satamaradasta.
Sivuille lisätään myös asiantuntijalausuntoja prosessin edetessä. Sivuston kautta
on myös mahdollisuus antaa sähköisesti tukensa varikkoalueen säilyttämisen
puolesta.
www.provarikko.info-sivuilta
löydät
seuraavanlaista tietoa otsikoiden alta:
Varikko - Taustaa alueesta sekä asiantuntijalausuntoja
Satamarata - Sibeliusrata Lahden tulevaisuuden matkailuvaltti?
Rautatiekulttuuri - Topparoikka ry:n
järjestämät tapahtumat varikolla kertovat
alueen monipuolisista mahdollisuuksista
Adressi - Sähköinen adressi varikon
puolesta www.adressit.com/provarikko
Varikkoalue
Varikkoalue elää vuonna 2009 muutoksen kynnyksellä. Varikon kiinteistöt ovat
olleet myynnissä vuoden 2008 alusta
lähtien (asiasta lisää alempana). Varikon
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Kuhinaa kääntöpöydällä. Ukko-Pekka käännetty ja vesitetään Rautatiepäivänä vuonna
Kuva Leevi Pietiläinen

ympärillä on koettu ja koetaan myös lähivuosina muutoksia. Sopenkorven teollisuusalue varikon länsipuolella muuttaa
muotoaan ja Starkin varaston muutto pois
Mytäjäisistä radan eteläpuolelta ja Tornatorin uusi asuinalue vaikuttavat radan
ympäristön arviointiin mm. siitä tarvitaanko lisärakentamista ja minkälaista,
sekä mahdolliset muutokset infrastruktuuriin.
Varikkoalueen suunnittelussa on tärkeää
muistaa alueen alkuperäinen käyttötarkoitus ja sovittaa alueen menneisyys ja uudenlainen rooli toimivaksi
kokonaisuudeksi. Vanha voi toimia
yhteistyössä uuden kanssa, mutta pelkkä
rakennuksen ulkokuorien säilyttäminen
ei kuitenkaan riitä tuomaan esille varikon
ainutlaatuista kulttuuriperintöä. Alueen
suunnittelu ja kehittäminen kokonaisuutena eri tahojen intressejä soveltamalla on
mahdollisuus luoda toimiva kokonaisuus,
joka parhaimmillan antaa puitteet kulttuurihistorialliset seikat huomioonottavalle tuottoisalle toiminnalle.
Kaupunkikuvallisesti varikko sijaitsee
herkällä paikalla, vilkasliikenteisen, modernin radan varrella, joten lisärakentamiselle alue tuntuu liian ahtaalta ja radan
läheisuudestä johtuen erittäin hankala
lisärakentamiselle. Myöskään alueen totaalinen suojelu ei sovi sen toiminnalliseen viitekehykseen, joten tarvitaankin
joustava välimuoto näiden em. ääripäiden

välille. Tästä on jo hyviä kokemuksia
Lahden Rautatiepäivän (vuosina 20062008) muodossa, jotka avasivat varikon
kansalaisille, ja samalla alueen pitkä
toiminnallinen rooli korostui, historiaa
kunnioittaen.
Varikko ei ole yhden yhdistyksen tai muutaman henkilön ideariihi eikä yksittäinen
projekti vaan pitkäaikainen ja monitahoinen prosessti, jossa tarvitaan yhteistyötä
eri tahojen - yhdistysten ja poliittisten
järjestöjen - kanssa hiomaan tuo helmi
Lahtea ja lahtelaisia ja kenties koko
eteläisen Suomen rataverkkoa hyödyttäväksi toimintakokonaisuudeksi.
Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry. on omalta osaltaan halunnut
tuoda esille - 140 vuotta sitten syntyneen
- varikkoalueen merkitystä nimenomaan
rautatiehistoriallisena perintönä jälkipolville. Topparoikan vuokrattua tiilisen
vesitornin käyttöönsä 1990-luvun alussa
lanseerattiin Pietarin Radan museon
nimeä kantanut näyttelytila yhdistyksen
toimitilojen yhteyteen. Myös yhdistyksen kunnostama ja ylläpitämä rautatiekalusto antaa historiallista arvoa varikolle
sekä suomalaiselle rautatiekulttuurille.
Topparoikan talkoovoimin järjestämät
yleisötapahtumat, yhdistyksen taltioima
esineistö, kuva- ja kirjallinen materiaali
ovat osaltaan saattaneet osin unohdetun
alueen historiaa ja historiallista arvoa
lahtelaisten tietoisuuteen.
Va r ik olla Ta pa ht uu!

tiepäivänä vuonna 2007

Varikon idylliä

Kuva Sauli Hirvonen

Pietarin Radan museon lisäksi topparoikkalaiset ovat olleet myös aktiivisesti
ajaneet radan palauttamista Salpausselältä
satamaan. Pohjatyötä on tehty vuosia ja
Pro Varikko jatkaa tätä työtä: tavoitteena
on Lahden seudun rautatiekulttuurin jatkuminen vahvana ja elävänä.
Varikon rautatiepainotteinen toiminnallisuus voi parhaimmassa tapauksessa heijastella kaikkiin Lahden seudun
rautatiekuntiin. Siltikään rautatieperinteen jatkuminen varikkoalueella ei sulje
muiden kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia. Päinvastoin, varikossa
on mahdollisuus monipuoliseen kulttuurialueeseen.
Varikko myyntikohteena
Valtio-omisteinen
Senaatti-Kiinteistöt
aloitti vanhojen suomalaisten rautatiekiinteistöjen myynnin vuonna 2007 ja
Mytäjäisten varikkokokonaisuus on yksi
myytävistä kohteista. Huolta varikon
tulevaisuudesta ovat kantaneet monien
muiden lisäksi myös varikkoalueen vesitornissa vuokralla oleva Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry. Topparoikka
on säilyttänyt ja elävöittänyt varikkoalueen kulttuuriperintöä tapahtumien (mm.
Lahden rautatiepäivä), rautatiekaluston,
julkaisujen muodossa talkoovoimin jo 20
vuotta.
Varikkoalue on vaikea myyntikohde sen
www.pr ov ar ik ko. i nf o

laajuutensa takia. Siihen kuuluvat itse
veturitallirakennuksen lisäksi Lahden
vanhin säilynyt koulurakennus, vesitorni,
sauna (on myyty jo) ja asuinrakennuksia
sekä varastoja. Alue kokonaisuutena on
kulttuurihistoriallisesti arvokas, joka on
vieläkin lähes autenttisessa tilasssaan ja
käytön ansiosta hyvässä kunnossa.
Varikon historiaa
Lahden Mytäjäisten rautatievarikkoalueen juuret juontuvat Riihimäki - Pietarin
radan rakentamiseen. Tiiliornamentiikalla
koristellun kaarevan veturitallin vanhimmat osat ovat vuodelta 1868. Mytäjäisten
varikkomiljöö on arvokas valtakunnallisella tasolla.
Rautateiden ympäröimään varikkoalueeseen kuuluvat veturitallien lisäksi Jarl
Ungernin suunnittelema tiilinen vesitorni vuodelta 1957, jonka vuokraisena
on toiminut vuodesta 1990 lähtien Topparoikka ry. Läheisyydestä löytyvät myös
vuonna 1900 valmistuneet asuintalo
talousrakennuksineen ja varikon koulurakennus sekä saunarakennus Mytäjärven
rannalta. Varikkoalueen ohella Tornatorin rullatehtaan alue ja pohjoispuolella
sijaitseva Mytäjäisten omakotitaloalue
sekä lännessä sijaitseva Sopenkorven
teollisuusalue muodostavat historiallisessa perspektiivissä monikerroksisen
ja hyvin säilyneen, toisiinsa nivoutuvan
kokonaisuuden.

VR:n toiminta varikkoalueella loppui lähes kokonaan 1990-luvun alussa.
Tämän jälkeen Ratahallintokeskus on
vuokrannut veturitallien pilttuita erilaisille toimijoille bänditiloista mökinrakennukseen. Vuokralaisten vaihtuvuus
ja yleinen välinpitämättömyys ovat saattaneet varikkoalueen siivottomaan kuntoon. Varikkoalue onkin jäänyt piiloon
suuren yleisön tietoisuudelta. Kaupunginjohdollakaan ei ole ollut intressejä alueen
kehittämiseen, vaan aluetta on pidetty
lähinnä joutomaana.
Museovirasto on kuitenkin tunnustanut alueen kulttuurihistoriallisen merkityksen.
Varikkoalue on Museoviraston vuonna
1997 ympäristöministeriölle tekemän esityksen mukaan valtakunnallisesti merkittävien rautatiealueiden joukossa jonka
johdosta alue on suojelukohde.
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Vesijärvi

Sataman ratapih
rata purettiin 1

Jalkarannantien tasoristeys
poistettiin käytöstä 1990
Messu- ja Lahti-halli

Urheilukeskus

Rataosuu
vuonna 2
Jäähalli

Salpausselän seisake
edelleen käytössä
Häm

eenl

inna

Rautatiemuseokalusto

Lättähatu (Dm7) toi lokakuussa 2005 Lahteen messuvieraita lähes messuhallin ovelle.
Kuva Sauli Hirvonen

Sibeliusrata - yhteenveto ja
esitys 2009
(Sauli Hirvonen)

► Sibeliusradan päivitetyn esityksen
pohjana toimii satamaradan suunnittelutyössä käytetyt esitykset, aloitteet ja suunnitelmat vuosilta 1995-2004.
1. Suunnitelmat ja aloitteet
Lahtelaisten rautatieharrastajien toimesta
1990-luvun puolivälin jälkeen alettiin
aktiivisesti laatimaan suunnitelmia radan
palauttamiseksi väliltä JalkarannantieVesijärven asema (liite 1: kuva 1). Sibeliusradaksi kutsutun projektin ensimmäinen suunnitelma julkaistiin vuonna 1995
Lahden rautatieharrastajien Topparoikkalehdessä ja artikkeli pureutui nimenomaan perustelemaan radan tarpeellisuutta
kulttuurihistoriallisista sekä matkailu- ja
elinkeinoelämää näkökulmista.
Raideasiaa puitiin tammikuussa 1997 myös
Lahden kaupungin hallituksessa ja helmikuussa järjestettiin keskustelutilaisuus
kaupunkiradan rakentamismahdollisuuksista. Mukana keskustelutilaisuudessa oli
asiantuntijoita monesta eri yhteiskunnan
osa-alueelta. Samana vuonna huhtikuussa
julkaistiin yksityiskohtaisempi hankesuunnitelma radan mahdollisuuksista ja
teknisistä seikoista Lahden Rautatieharrastajat Topparoikka ry:n puheenjohtajan
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Varikkoalue

Merkku Meriluodon toimesta. Kuusisivuisessa “Lahden kaupunkirata” -suunnitelmassa on käyty läpi yksityiskohtaisesti mm. radan rahoitus ja toteutus. Asiasta
saatiin jo lisäselvitys toukokuussa 1997.
Esitys on toiminut runkona myöhemmille
suunnitelmille.
Asian puolesta ovat kirjelmöineet (vuonna 2000) myös Salpausselän kirjailijat ry,
Salpauselän luonnonystävät ry ja Lahden
seudun insinöörit ry Markku Meriluodon
allekirjoittamana. Vuonna 2001 tehtiin
valtuustoaloite radan palauttamisesta.
Asiaa ei viety eteenpäin vedoten varojen
puutteeseen. Lokakuussa samana vuonna
julkaistiin radan rakenneselvitys, jossa on
eritelty toimenpiteet radan takaisin saattamiseksi. Vuosina 2002 ja 2003 päivitettiin vuoden 2001 rakenneselvitysehdutus,
jonka ohessa tehtiin miljööopiskelijan
tekemä tarvekartoitus ja kysely radan
tarpeellisuudesta sen vaikutuspiirissä olevien tahojen kanssa. Pääsääntoisesti radan
palauttamiseen suhtauduttiin myönteisesti, mm. Lahden Messut Oy (Jyri Behm),
Lahden Sibeliustalo Oy (Antti Vihinen) ja
Lahden Hiihtoseura (Matti Haapoja) totesivat radan palauttamisesta olevan hyötyä
toiminnalleen. Myös museovirasto puolsi
radan palauttamista, jos radasta laaditaan
selvitykset sen vaikutuksesta kulttuuriympäristöön.
Vuonna 2004 tehtiin Lahden kaupunginhallitukselle aloite radan palauttamiseksi,
jonka ovat allekirjoittaneet Markku Meri-

luoto, Matti Haapoja ja Antti Vihinen.
2. Radan tekninen toteutus
Edellämainittujen suunnitelmien mukaan, rataa on ehdotettu toteutettavan
yhteistyössä rautatieviranomaisten, Lahden kaupungin, alueella toimivien yrittäjien sekä yhdistysten ja muiden talkoolaisten avulla. Mahdolliset kansalliset
matkailunedistämistuet sekä EU-tuet selvitetään.
Teknisesti radan palauttaminen ei vaadi
ylitsepääsemättömiä resursseja. Radan
rakentamisesti on jo laadittu pitkälle menevät suunnitelmat (Pro Sibeliusrata, rakenneselvitys 3.10.2001), jotka tarvitsevat
vain päivitystä. Rakenteen päälähtökohtana on, että rata upotetaan Salpausselänkadun ja aseman välille puukannelle (liite
1: kuva 2). Veturin ja vaunujen pyörien
laipan tarvitseva rako täytetään varta
vasten tähän tarkoitukseen suunnitellulla tekniikalla. Kiskoista ei ole haittaa
pöyräilijöille, kävelijöille tai pyörätuolilla liikkuville (liite 1: kuva 3). Ratapenkan ja urheilukeskuksen ilmettä on tulevaisuudessa kohennettava urheilukisoja
ja muita tapahtumia silmällä pitäen,
voidaan nämä kunnostustyöt ajoittaa radan rakentamiseen. Kevyenliikenteenväylästä tulisi luoda
viihtyisämpi ja sen luonne muuttaa teollisuusrakennusten puristuksissa olevasta
pusikoituneesta hiekkapolusta kiskobule
Va r ik olla Ta pa ht uu!
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Sibeliustalo
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loppui 1980-luvun lopulla
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Kuva Sibeliusrata-työryhmä
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Havainnekuva Sibeliusradan puukannesta.
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Rautatieasema

vardiksi, joka innostaisi liikkumaan mutta myös viihtymään alueella. Näin ollen
urheilukeskuksen ja sataman välistä muodostuisi esteettisesti harmoninen väylä eri
toimijoille ja intresseille.
Urheilukeskuksen seisake voitaisiin mahdollisesti ulottaa Lahti-hallille saakka,
jotta suurten yleisötapahtumien pitkät
matkustusjunat on mahdollista pysähtyä
seisakkeella koko pituudeltaan. Seisakkeen laituria penkkeineen ja valaistuksineen voidaan käyttää arkisen tunnelmallisesti kevyenliikenteen väylänä
junan ollessa pysähtyneenä messualueella. Kiskobulevardi yhdistäisi luontevalla
tavalla kevyenliikenteenväylän ansiosta
kaupungin sisäisiä sektoreita, mutta
joka radan ansiosta mahdollistaa suurten
yleisöjen kuljetukset vaivattomasti muuta
liikennettä estämättä.
Ratapenkan raiteella kulkevien junien
suurin sallittu nopeus on 10 km/tunnissa
ja junan ennakoitu liike on myös turvallisuuskysymys. Jalkarannatien tasoristeys
voidaan rakentaa ilman kalliita varoituslaitoksia ja junan kulusta Sibeliustalolle
voidaan ilmoittaa tapahtumajärjestäjän tai
ratahenkilökunnan avustuksella.
3. Perustelut radan palauttamiselle
Tavoitteena on pitää yllä keskustelua
kulttuurihistoriallisesti Lahdelle tärkeän
radan palauttamiseksi ja sen modernisoimiseksi nykyajan palvelustarpeeseen.
www.pr ov ar ik ko. i nf o

Kuten kohdassa kaksi on tullut ilmi, radan palauttamiselle on löytynyt tukijoita
niin kulttuurin kuin elinkeinoelämänkin
puolelta. Sibeliusradan rakentaminen
satamaan kohentaisi Lahden imagoa tapahtuma- ja järvenrantakaupunkina sekä
korostaisi sen sijaintia kansainvälisestikin
helposti saavutettavana rautatiekaupunkina lähellä Helsinkiä.
1. Kiskoliikenteen kehittäminen
-Lahti on rautateiden vöittämä, joten
radan hyödyntäminen pitkänäköistä
ympäristöpolitiikkaa alueellista ja kansallisesti tarkasteltuna sekä kansainvälisestikin. Venäjän suuntaan iso potentiaali.
2. Isot tapahtumapaikat
-radan välittömässä läheisyydessä suuret
tapahtumapaikat kuten urheilukeskus,
jäähalli, suur- ja messuhallit, kisapuisto,
satama ja Sibeliustalo. Ihmismassojen
vaivaton liikuttelu häiritsee hyvin
vähän alueen muuta liikennettä ja jopa voi
vähentää sitä.
3. Matkailu-, elinkeinoelämä- ja imagonäkökulmat
-radan puukansi tukee Ankkurin ainutlaatuista puuarkkitehtipuistoa
-uudenlaisten yleisötapahtumien järjestämien satamassa: höyryfestivaalit, resiinaralli, nostalgia junamatkat yhdistettynä
laivaristeilyihin
-esteettisesti lämmin (puu) ja toiminnallisesti helposti lähestyttävä kiskobulevardi osana veturi
varikko-urheilukeskus-satama-akselia historian, toiminnan
ja luonnonläheisyyden yhdistäjänä
-Salpausselän seisakkeen kohentaminen
luo “vanhan ajan” rautatietunnelmaa,
moderniin tarpeisiin
-Vesijärven vanha asema ei ole asema ilman rataa
4. Kulttuurihistoria
-radan merkitystä Lahden kehittymiselle
ja identiteetille ei voi väheksyä. Radalla

vahva paikallinen leima, mutta on osa
suomalaista liikennehistoriallista kokonaisuutta.
4. Historia
Lahden satamarata rakennettiin Pietarin
radan yhteydessä vuonna 1869. Vesijärven rannalla sijainneet teollisuuslaitokset,
lähinnä saha,yhdessä Vääksyn kanavan
ja rautatien kanssa loivat puitteet Lahden
kasvulle; Vesijärven asema oli 1900-luvun vaihteessa yksi Suomen vilkkaimista.
Teollisuuden väistyessä asuntojen tieltä
1980-luvulla jäi vaille käyttöä. 1990-luvulla Jalkarannantiellä satamarata katkaistiin asfaltoimalla radan ylitse ja vähän
myöhemmin rata purettiin Jalkarannantieltä asemalle. Vuoden 2006 EU:n huippokokouksen alla rataosuus Salpausselän
ja Jalkarannantien välillä purettiin ja
nykyään rata päättyy hieman ennen Salpausselänkatua.
Historiallinen ratapenkka Pikku-Vesijärven ja Vesijärven välissä on suojeltu.
Lausunto Lahden kaupunginmuseolta:
“Muinaismuistolain 2 §:n mukaan kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat mm.
muinaisten huomattavien kulkuteiden
ja siltojen jäännökset. Museoviraston
tulkinnan mukaan Suomen vanhimpaan
rataverkkoon (1850-1870-luvut) liittyvät
käytöstä pois jääneet rakenteet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lahden ratakannas voidaan tulkita sellaiseksi. Rakennetta koskevista toimenpiteistä tulee
pyytää Museoviraston lausunto.”
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Asiantuntijalausunnot
varikon tilanteesta
(2008 Pro Varikko)

► LAHDEN KAUPUNGIN ARKKITEHTI ANNE KARVINEN-JUSSILAINEN
Minkälaisia
suunnitelmia
Lahden
kaupungilla on alueelle?
Alue sisältyy PIUHA-hankkeen rajaukseen. Hankkeessa on tarkoitus
ympäristökeskuksen johdolla tutkia vanhojen teollisuusalueiden maaperän puhdistamistoimenpiteiden toteutusmuotoja
sekä alueiden kehittämistä. Varsinaisesti
selvitys on tarkoitus kohdistaa Sopenkorven teollisuusalueelle, jonka asemakaavaa
mahdollisesti tarkistetaan jatkotyönä.
Varikkoalue otettiin mukaan ainakin alkuvaiheessa, jos Senaatti-kiinteistöt tai mahdollinen uusi omistaja kiinnostuisi alueen
asemakaavoittamisesta. PIUHAn kautta
saamme toivottavasti jo joitain pohjatietoja mahdollisesti tulevaisuudessa laadittavaa asemakaavaa varten.
Asemakaavaa ei ole vielä päätetty alueelle
laatia. Yksityisen omistamalla alueella
asemakaavatyö edellyttää anomusta tai
sopimusta maanomistajan kanssa.
Onko kaupungilla kantaa, mihin käyttöön
alue soveltuisi parhaiten?
Yleiskaavassa alue on osoitettu pääosin
palveluille
tarkoitetuksi
toimitilaalueeksi. Lisäksi alue on viivoitettu
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaana
ympäristökokonaisuutena. Pääosan alueella olevista rakennuksista halutaan
säilyvän, mutta lisärakentamistakin voitaneen tarvittaessa osoittaa. Asumisen
sijoittamista teollisuusalueen ja radan
varteen ei kannateta alueen pääasiallisena
käyttötarkoituksena. Nykyinen liikenneyhteys asutuksen vierestä ei mahdollista kovin suurta liikennemäärän kasvua,
mutta muuten alue varmasti tarjoaa hyvät
kehittämismahdollisuudet monenlaiselle
yritystoiminnalle.
Pyrkiikö kaupunki vaikuttamaan siihen
jotenkin minkälaiseen käyttöön alue soveltuisi?
Kaupunki vastaa alueen asemakaavoittamisesta, vaikka alue olisi yksityisessä
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omistuksessa. Kaupunki huolehtii edellä
esitettyjen yleiskaavan ja kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon ottamisesta
sekä osoitettavan toiminnan sopivuudesta
niin alueelle kuin ympäristöönsäkin.
► SENAATTIKIINTEISTÖT MYYNTITILANTEESTA,
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ ARTO ANNALA
Mikä on varikkoalueen tilanne tällä hetkellä?
Aluetta ei ole vielä aktiivisesti kaupitelti
(vuonna 2008), mutta jonkinlaisia kiinnostuksen osoituksia on esitetty. Asemakaavan muutoksesta on sen verran ollut
puhetta kaupungin kanssa, että pyyynnöstä se tehdään, ei ole vielä pyydetty.
Rakennusten kuntokartoitusta ei ole tehty.
Senaatti omistaa lisäksi ns. asemapäälllikön talon ja Ahtialan asema-alueen rakennuksineen.
Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tuottaa ja tarjoaa tilapalveluja
ensisijaisesti valtiohallinnon asiakkaille.
Toimitilojen vuokraus, investoinnit, kiinteistövarallisuuden kehittäminen ja hallinta muodostavat palvelujen perustan.
Toiminta perustuu yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan, hyvään palveluun,
pitkäaikaisiin asiakkuuksiin ja kumppanuuteen. Tavoitteenamme on olla luotettava kumppani ja ratkaisujen tuottaja asiakkaidemme toimitila- ja palvelutarpeissa.
►
LAHDEN
KAUPUNGINMUSEON RAKENNUSKULTTUURIYKSIKÖSTÄ TUTKIJA PÄIVI SIIKANIEMI
Minkälainen merkitys veturivarikolla
toiminnallisesti ja rakennustaitellisesti on
Lahdelle?
Veturivarikko on tärkeä muistuma Lahden kylän kehittymisestä seudun keskuspaikaksi. Ilman rautatietä Lahti tuskin
olisi kehittynyt sillä vauhdilla kuin kävi.
Varikon rakennukset on tehty pääosin
tyyppipiirustuksin. Veturitalli on vanhin
1868-1870 ja vesitorni nuorin vuodelta
1957. Asuinrakenukset ja entinen koulurakennus ovat tiettävästi rakennettu 1900.
Talousrakennukset ja maakellarit ovat
tärkeä osa kokonaisuutta.
Minkälainen suojelu varikkoalueella on?
Museovirasto on kartoittanut ja inventoinut valtion rakennusperintöä ja vastaa
rautatierakennusten suojelukysymyksistä.

Paikallistasolla Lahden kaupunginmuseo on tapauskohtaisesti Museoviraston
kanssa sopien ottanut kantaa rautatierakennuksia koskeviin suojelukysymyksiin.
Ympäristöministeriö, Museovirasto, Ratahallintokeskus, Valtion kiinteistölaitos,
VR-yhtymä Oy ja Metsäntutkimuslaitos
ovat 22.9.1998 allekirjoittaneet sopimuksen menettelytavoista valtakunnallisesti
merkittävien rautatieasema-alueiden säilyttämiseksi ja suojelemiseksi. Museovirasto on laatinut näistä valtakunnallisesti
merkittävistä kohteista
selvityksen, johon koottiin kaikkiaan 115
kohdetta (872 rakennusta) 85 kunnassa.
Lahden rautatieasema ja varikon alue
ovat mukana sopimuksessa. Sopimus on
luettavissa Museoviraston www-sivulla.
Sopimuksella pyritään siihen, että suojeluesitykseen sisältyvistä alueista rakennuksineen huolehditaan niin, että alueen luonne säilyy ja että rakennuksia
vaalitaan ja pidetään kunnossa. Suojelu
pyritään
selvittämään
ensisijaisesti
kaavoituksen keinoin. Lahden Varikon
aluetta on yhdessä rautatieaseman kanssa
esitetty uutena kohteena Valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi, joten sen status on
kaupungin tahollakin korkealla. Läheisen
Sopenkorven teollisuusalueen kaavoitusta ollaan aloittamassa ja tiettävästi myös
Varikon alue sisältyisi kaava-alueeseen,
joten siinä yhteydessä myös alueen suojelukysymyksiä tullaan pohtimaan.
Mikä on museon kanta, mihin käyttöön
rakennukset soveltuisivat tulevaisuudessa
?
Luonnollisesti asuinrakennusten säilyttäminen asuinkäytössä olisi toivottavaa ja
vanhojen piharakennusten ja kellareiden
säilyminen.Veturitallien osalta sellainen
käyttö, joka kunnioittaa alkuperäistä tilajakoa ja rakenteita, jos mahdollista. Siellä
lienee tällä hetkellä yritystoimintaa?,
mutta sen laajuudesta ja tehdyistä muutoksista minulla ei ole tietoa. Käytössä
rakennukset kuitenkin säilyvät
paremmin kuin aivan tyhjillään. Vesitorni on tärkeä maamerkki, sen käyttö
nykyisessä muodossaan varmaan on kaikkein säilyttävintä. En ole käynyt siellä
sisällä. Rakennusten tarkempi rakennushistoriallinen ja kuntotutkimus olisivat
varmaan tarpeen.
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