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Koulu piharakennuksineen

↑	 Koulurakennus pihan puolelta Etualalla opettaja-asunnon siipi ja kuis-

ti, taustalla luokkasiipi ja sen pääsisäänkäynti. amoy 2012

↓ Koulu pihapiireineen vuonna 2012, 1:1500. amoy 2012

↑ Laajennussuunnitelma, Tillbyggnad å Lahtis Skolhus, No 189, L118. (KA)

↓ Mytäjäisten koulurakennuksen vanhinta osaa 1880-luvulta. Taimmaisena näkyvä kuisti on vuosisadanvaihteen laajennus. amoy 2012

Mytäjäisten koulun vanhin osa

Mytäjäisten varikkoalueen koulun valmistumisajankoh-

daksi on yleensä mainittu vuosi 1900 tai 1901. Näyttäi-

si siltä, että tuolloin on kuitenkin valmistunut koulura-

kennuksen laajennus ja vanhin osa rakennuksesta ajoit-

tuu 1880-luvulle. 

Ensimmäinen ratahallintokeskuksen piirustusarkis-

tossa säilynyt Lahden koulua koskeva piirustus esittää 

koulutalon laajennusta.1 Kyseisen piirustuksen pohja-

piirroksessa on merkinnöin eroteltu vanha osa ja laajen-

nus. Laajennusosan seinät on esitetty kokonaan mus-

tattuina ja olemassa olevat seinät vinoviivoitettuina. Pu-

rettavat sisäänkäynnit on esitetty katkoviivalla. Tämän 

perusteella pystytään melko tarkasti määrittämään kou-

lutalon ensimmäisen vaiheen ulkoasu.2

1 Tillbyggnad å Lahtis Skolhus, No 189, L118. (KA)

2 Ks. ennalistuspiirustus pohjapiirroksesta seuraavalla aukeamalla.
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LAAJENNUSOSA

LAAJENNUSOSA

← Ylläolevan pohjapiirustuksen merkintöjen pohjalta tehty ennalistuspiirustus kouluraken-

nuksen ilmeisestikin 1880-luvulla rakennetusta alkuperäisosasta. 1:200, am oy 2012.

 

 Alkuperäinen koulurakennus käsitti yhden n. 70 m2:n luokkahuoneen ja siihen poikittain 

liittyneen opettajan asuinsiiven (2 huonetta , keittiö ja eteinen). Luokkahuoneen päädys-

sä oli sisääntulokuisti. Opettajan asuntosiiven päädyssä oli kahdet ulkoportaat, joista toi-

set johtivat asunnon eteiseen ja toiset suoraan asunnon keittiöön.

 Vuoden 1900 paikkeilla tehdyt laajennusosat on esitetty piirustuksessa katkoviivalla.

 Vuonna 1866 annettu kansakouluasetus mahdollisti maalaiskansakoulujen perustamisen. 

	 

 Kansakouluasetus 1866

 Vuonna 1866 annettu kansakouluasetus mahdollisti maalaiskansakoulujen perustamisen,

  jonka jälkeen kouluille ryhdyttiin pystyttämään omia rakennuksia. Valtionapua saavien 

 koulutalojen vaatimuksena oli tilava koulutalo, johon luokkahuoneen ohella kuului opetta-

 jan kaksi huonetta, keittiö ja eteinen sekä tarpeelliset ulkorakennukset.

 (Lilius, 1982)

← Pohjapiirros piirustuksesta Tillbyggnad å Lahtis Skolhus, No 189, L118. (KA)

 Pohjapiirroksessa laajennusosan seinät on esitetty kokonaan mustattuina ja olemassa 

olevat seinät vinoviivoitettuina. Purettavat sisäänkäynnit on esitetty katkoviivalla.

Ensimmäisen vaiheen ajoitus

Tiedossa on ollut, että koulu aloitti toimintansa vuon-

na 1881.3 Epäselvää on aiemmin ollut se missä tiloissa 

opetus tapahtui vuosisadan vaihteeseen saakka. Uuden 

tiedon valossa koulu sai oman rakennuksen oletettua ai-

emmin, mahdollisesti heti toiminnan alusta alkaen. My-

täjäisten koulussa oli tilastojen mukaan lukuvuonna 

1885-86 56 oppilasta ja lukuvuonna 1890-91 jo 82 op-

pilasta, joten koulu on tarvinnut toiminnalleen kunnon 

tilat alusta alkaen.4

Riihimäen rautateiden koulurakennus, joka eroaa ul-

koasultaan Mytäjäisten varikkoalueen koulusta vain lä-

hinnä kuistin ja sisäänkäyntiensä osalta, on rakennettu 

1880-luvun alussa.5 Mytäjäisten koulurakennuksen en-

simmäisen vaiheen voidaan hyvällä syyllä olettaa sijoit-

tuvan samoihin aikoihin. Nykytietojen mukaan Riihimä-

en koulurakennus on rakennettu yhdessä vaiheessa. Tä-

hän viittaisivat myös pienet erot Mytäjäisten ja Riihimä-

en koulurakennusten ulkoasujen välillä.

Mytäjäisten ja Riihimäen koulurakennusten yhteyt-

tä kuvastaa, että Mytäjäisten laajennuspiirustuksen ala-

kulmassa lukee "4. Lahtis Skolhus. huvudrit." ja sen ylä-

puolella "Riihimäki (ingen bakugn)". Ilmeisesti piirus-

tuksen mukaan  ei ole rakennettu koulua muille paikka-

kunnille.

Koulun laajennus

Koulutalon laajennusta esittävä piirustus on päiväämä-

tön, eikä myöskään suunnittelijaa ole mainittu.6 Riihi-

mäen-Pietarin radan pituusprofiili -piirustuksen vinjetti-

kuvan perusteella laajennus on tehty viimeistään vuon-

na 1901.7 Vinjettipiirustuksessa näkyvät myös koulun 

ulkorakennus ja maakellari. Koulun erillistä huussira-

kennusta ei vinjettikuvassa ole esitetty.8 Laajennukses-

sa luokkasiipeen lisättiin eteishalli ja sen toiselle puolel-

le toinen luokkahuone. Asuntosiiven päätyyn rakennet-

tiin sisääntulokuisti.

3 Pihlaja 2005, s. 154. Heinonen 1980, ss. 543-544.

4 Ihalainen, 2010, s. 1.

5 RKY, museovirasto, 2009.

6 Tillbyggnad å Lahtis Skolhus, No 189, L118. (KA)

7 Långprofil öfver St. Petersburg - Riihimäki Jernväg. (SRM/A)

 Vinjettikuvassa ei vielä ole vuonna 1902 valmistunutta asuinkasarmia.

8 Långprofil öfver St. Petersburg - Riihimäki Jernväg. (SRM/A)

↑ Långprofil öfver St. Petersburg - Riihimäki Jernväg. (SRM/A)

↓ Entistä ulkoseinää opettaja-asunnon kuistilla. Reunimmaiset kak-

si ovea ovat alkuperin olleet ulko-ovia. Seinän verhouspaneeli ja ovi-

en vuorilaudat ovat samat kuin ulkoseinissä. Keskimmäinen ovi johtaa 

ullakolle. Piirustusten mukaan oven paikalla on alunperin ollut ikkuna. 

amoy 2012

Varikon kansakoulu jatkoi toimintaansa laajennetus-

sa rakennuksessa vain noin 20 vuotta. Koulu lakkautet-

tiin alkuvuodesta 1922, minkä jälkeen rakennus on toi-

minut asuinkäytössä. 

Varikon koulu oli viisivuotinen ja oppilaita oli vuosit-

tain eri aikoina 50-80 välillä. Koulussa annettiin myös 

ruotsinkielistä opetusta.9

9 Ihalainen, ss. 1-5.
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Koulun ulkoarkkitehtuuri
Mytäjäisten koulu on yksikerroksinen, tiilikattoinen puu-

rakennus. Ulkoverhouksena on kookas vaakapaneli. Ra-

kennuksen ulkoväritys on hieman poikkeuksellinen. 

1960-luvun mustavalkoisissa viistoilmakuvissa vuori-

laudat ja julkisivulistat ovat selvästi julkisivuverhousta 

vaaleammat. Tätä vanhemmissa kuvissa väritys on kui-

tenkin lähempänä nykyistä.1

Varsinaiset luokkasalit sijoittuivat suorakaiteenmuo-

toiseen päämassaan, johon opettajan asuinsiipi liittyy 

L:n muotoisesti. Asuinsiipi ei sijoitu aivan luokkasiiven 

päähän, mikä voimistaa luokkasiiven dominoivaa luon-

netta ja rikastuttaa radanpuoleista julkisivua lisäporras-

tuksella. Porrastus kertautuu asuinsiiven muuta runkoa 

kapeammassa kuistissa. Tämä vaikuttaa harkitulta te-

hokeinolta, jossa on ajateltu rakennuksen näkyvyyttä 

radan suunnalta.

Asuinsiiven runkosyvyys on luokkasiipeä metrin suu-

rempi. Kattokulma on kuitenkin molemmissa siivissä 

sama, jolloin asuinsiiven räystäät tulevat luokkasiiven 

1 Viistoilmakuvat. (LKM/KA)

↑ Koulurakennuksen radanpuoleinen julkisivu. amoy 2012

↓ Luokkasiiven luoteispäädyssä on näkyvissä  aiemman ikkuna-aukon jäljet. amoy 2012

↑ Koulurakennuksen radanpuoleinen julkisivu. amoy 2012

→ Seinän yläosan detaljointia. amoy 2012

räystäslinjaa alemmaksi. Tämäkin korostaa osaltaan 

luokkasiiven luonnetta rakennuksen päämassana.

Tyylillisesti koulurakennus edustaa 1800-loppupuolta 

ja 1900-luvun vaihdetta, johon ikkuna- ja oviaukkojen 

ryhmittely ja vuorilaudoitus etenkin kuistin osalta tuo 

kansallisromaattisia piirteitä. Kuisti ikkuna- ja oviauko-

tuksineen on myös merkittävin ero suhteessa Riihimäen 

vastaavaan koulurakennukseen.
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↑ Lahden koulurakennuksen muutos 1936. Lahti, Fagerholm 22.5.1936, 1:100, N:o 189a, L118. (KA)

Koulun sisäarkkitehtuuri

Koulurakennuksen sisätilat ovat säilyttäneet hyvin ra-

kennuksen ukoasua vastaavan luonteensa. Tämä siitä-

kin huolimatta että koulutoiminta rakennuksessa lop-

pui jo 1920-luvulla, jonka jälkeen rakennus muutettiin 

asuinkäyttöön ja sisätiloissa on tehty runsaasti eriaikai-

sia asumistoimintoihin liittyviä muutoksia.

Asuntomuutoksista on säilynyt kolme piirustusta: 

189a vuodelta 1936 sekä 189b ja 189c 1950-luvun lo-

pulta.1 

Asuntomuutokset 1936

Vuoden 1936 muutoksessa asuntoja on esitety kaksi 

kappaletta. Suurempi luokkatila on jaettu kahtia ja toi-

1 Lahti, 1:100, Fagerholm 22.5.1936, N:o 189a, L118. (KA)

Lahden rat.mest. as, 1:50, Castren 2.8.1957, N:o 189b, L118. (KA)

Lahti, asuinrak. N:o 3, 1:100, 3.4.1959, N:o 189c, L118. (KA)

↑ Opettajan asunnon kuistin koristeellisia ikkunoita sisäpuolelta. amoy 2012

↑ Opettajan asunnon kuistin ikkunoita ulkopuolelta. amoy 2012

ulkoarkkitehtuurin erot suhteessa piirustukseen

Mytäjäisten koulun vuosisadanvaihteen laajennuspiirus-

tuksessa ja nykyisessä koulurakennuksessa on muuta-

mia eroavaisuuksia. Opettajan asunnon kuisti on raken-

nettu pidempänä kuin piirustuksessa ja kuistin katto-

muoto on aumakaton sijaan satulakatto. Lisäksi kuistin 

sivuikkunat ovat erilaiset.2 Pohjoisjulkisivun länsipäässä 

on toisiksi viimeisen ikkuna-aukon tilalla portaat ja si-

säänkäynti. Lisäksi luokkasiivestä puuttuu kaksi piirus-

tuksen mukaista ikkunaa. 

Aukotuksen osalta on kyse myöhemmin tehdyistä 

muutoksista. Kuistin kohdalla eroavaisuudet johtuvat 

todennäköisesti tyylillisestä muutoksesta. Mahdollises-

ti laajennussuunnitelman pohjana on ollut 1880-luvun 

alkuperäispiirustus tai Riihimäen koulurakennus. To-

teutusta on sitten loppuvaiheessa muokattu tyylillisesti 

ajanmukaisempaan asuun.

2 Riihimäen koulurakennuksessa kuistin koko, kattomuoto ja sivuikku-

nat vastaavat piirustusta.

nen puolisko on liitetty entiseen opettajan asuntoon uu-

della oviaukolla. Ison luokkahuoneen jako kahdeksi eril-

liseksi huoneeksi onnistui luontevasti, koska tilassa oli 

alunperinkin ollut kaksi lämmitysuunia. Toinen puoli-

kas pienemmän luokkahuoneen kanssa muodostaa toi-

sen asunnon, alkuperäisen eteisaulan molemmin puolin. 

Eteisaula pienennettiin eteiseksi ja loppuosasta tehtiin 

tähän asuntoon kolmas asuinhuone. 

Luokkasiivestä luoteispäädystä ja koillisjulkisivulta 

puuttuvat ikkunat on ilmeisestikin poistettu tässä vai-

heessa. Julkisivuverhouksessa näkyvien jälkien perus-

teella ikkunat on kuitenkin aikanaan toteutettu vuosisa-

danvaihteen piirustuksen mukaisesti.



82   MYTÄJÄISTEN VARIKKOALUEEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2012 MYTÄJÄISTEN VARIKKOALUEEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2012   83

↑ Muutoksia koillisjulkisivulla. Vasemmalta laskien toinen ikkuna poistettiin 1930-luvun muutoksessa. Vuoden 1959 uusi sisäänkäynti on 

toteutettu vanhan arkkitehtuurin mukaisesti. amoy 2012

↑ Lahden koulurakennuksen muutos 1959. Lahti, asuinrak. N:o 3, 3.4.1959, 1:100, N:o 189c, L118. (KA)

← Luokkasiiven eteisaulasta erotettiin 1930-luvulla huone, jo-

hon 1950 luvulla tehtiin keittiö. Kulmakomerot ovat tältä 

ajalta. amoy 2012

→ 1950-luvun huoneistomuutoksia. Vasemmalla entisen luok-

kahuoneen jakava seinä, oikealla ovi uuteen eteiseen. 

 amoy 2012

Asuntomuutokset 1950-luvun lopulla

1950-luvun lopun muutoksissa luokkasiiven koillissei-

nustalle tehtiin uusi sisäänkäynti, joka mahdollisti kol-

mannen asunnon. Tämä toteutettiin jakamalla pienem-

pi luokkahuone kahteen huoneeseen ja eteiseen. Näihin 

liitettiin eteisaulasta 1930-luvulla erotettu asuinhuone, 

josta tehtiin asunnon keittiö. Myös keskimmäisen asun-

non keittiöön tehtiin tässä vaiheessa muutoksia. Tässä 

yhteydessä rakennettiin myös kuhunkin asuntoon oma 

sisä-wc. 

Koillisjulkisivun uusi sisäänkäynti toteutettiin alkupe-

räisen tyylin mukaisesti. Ulko-ovi eroaa kuitenkin van-

hempien sisäänkäyntien ovista.
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↑ Alkuperäisen opettajan asunnon suurempi asuinhuone ja sen kaakeliuuni. Asunnon kaakeliuunit ovat 1800-luvulta. oy 2012 

↓ Pienempi luokkahuone on jaettu väliseinällä 1950-luvulla. Seinässä oleva ovi vuorilautoineen on kuitenkin vanhempi ja edustaa 1900-luvun alkuvuosi-

kymmeniä. amoy 2012

Myöhemmät muutokset

Myöhemmissä muutoksissa opettajan asunnon alkupe-

räinen keittiö on jaettu väliseinällä kahtia. Kaikki huo-

neet on yhdistetty toisiinsa tekemällä oviaukko suurem-

paa luokkahuonetta jakavaan seinään. Uuden oviaukon 

vuorilaudoissa on mukailtu ulkoseinän vuorilautoja. Tä-

mä ei kuitenkaan ole alkuperäinen ratkaisu. Opettaja-

asunnon kuistilta sisätiloihin johtavien ovien vuorilau-

dat ovat ulkotyyppiä koska kuisti on myöhempi lisäys ja 

ovet ovat alunperin olleet ulkoseinässä. 

Säilyneisyys

Ovia, ovien paikkoja ja sisäseiniä on reilun sadan vuo-

den aikana siirretty ja muuteltu niin moneen kertaan, 

että alkuperäisistä vuorilauta- ja listatyypeistä, eikä 

edes alkuperäisestä ovityypistä ei ole varmuutta. Muu-

tokset muodostavat kuitenkin nykyisellään melko tasa-

painoisen kokonaisuuden, jossa muutamaa poikkeus-

ta lukuun ottamatta kaikki muutokset sopeutuvat hyvin 

vanhaan rakennukseen ja sen arkkitehtuuriin.

Rakennuksen sisätiloissa on säilyneenä paljon alku-

peräisiä ja vähän myöhempiä rakennusosia ja -materi-

aaleja. Sisätilat ovat eräänlainen läpileikkaus 1800-lu-

↓ Luokkasiiven sisäänkäynti ja eteiskomero. amoy 2012

↑ Opettajan asunnon alkuperäisen keittiön kattopanelointia. Keittiö on 

myöhemmissä muutoksissa jaettu väliseinällä. amoy 2012

vun lopun ja 1900-luvun alkupuoliskon sisäarkkiteh-

tuuriin. Säilyneitä rakennusosia ovat mm. kaakeliuunit,   

ovet, kiinteät kaapistot, kattopaneloinnit, listoitukset ja 

vuorilaudat. Erityinen merkitys on kaikilla koulukäyttöön 

liittyvillä osilla kuten esim. alkuperäisen pääsisäänkäyn-

nin kiinteällä eteiskomerolla. 

Kaikki tulevat muutostoimenpiteet pitää tehdä hyvin 

harkiten. 
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Koulun piharakennukset
Koulun piha on aidattu jo ainakin 1940-luvun ilmakuvas-

sa. Nykyinen aita on 1950- tai 60 -luvulta, jolloin koulu-

rakennus oli jo asuinkäytössä. Aidattu alue on aikaisem-

paa suurempi ja pitää sisällään koulun lisäksi myös vie-

reisen asuinrakennuksen. 1990-luvun alussa pihan luo-

teislaidan aitaa on siirretty alueen sisäisen pistoraiteen 

poistuttua.

Koulun pihapiiriin liittyy kolme piharakennusta; ulko-

rakennus, rivihuussi ja maakellari. Kaikki piharakennuk-

set liittyvät alkuperäiseen koulutoimintaan.

ulkorakennus

Koulun ulkorakennus on todennäköisesti valmistunut 

samaan aikaan kuin koulukin eli 1880-luvulla. Rakennus 

on toteutettu 1800-luvun lopulla laajasti käytössä olleen 

tyyppipiirustuksen mukaan. Vaasan radan vahtituvan ul-

korakennukseksi nimetyn piirustuksen vinjetissä maini-

taan muiden paikkakuntien joukossa Lahti.1 Vaasan ra-

ta otettiin käyttöön 1883. Hieman varhaisempi samal-

la piirustusnumerolla löytyvä vastaava piirustus on Hu-

go Neumanin Turku-Toijala rataosuutta varten tekemä.2 
1 Wasa jernvägsbyggnad, Banvakts uthus, N:o 1639, L.105. (KA)

2 Projekt till Uthusbyggnad vid Åbo-Toijala bandel, Hugo Neuman, N:o 

↑↓   Koulun ulkorakennus. amoy 2012

↑ Wasa jernvägsbyggnad, Banvakts uthus, N:o 1639, L.105. (KA)

→ Toisen kerroksen huussiin johtavat jyrkät portaat. amoy 2012

Piirustus on päiväämätön. Turun - Toijalan välinen rata 

otettiin käyttöön vuonna 1876. 

Koulun piharakennus eroaa jonkin verran piirustuk-

sessa esitetystä. Takaosan halkoliiteri on piirustuksessa 

avonainen katos ja etujulkisivun oviaukot ovat pienem-

mät. Kysymys on ainakin osittain myöhemmistä muu-

toksista.

Puolitoistakerroksisessa rakennuksessa oli tiiviisti pa-

kattuna monia toimintoja; pohjakerroksessa ruoka-ait-

ta, navetta, lantala ja näiden takana matalammassa 

osassa puuliiteri. Toisessa kerroksessa lantalan yläpuo-

lella huussi ja navetan ja ruoka-aitan päällä heinäparvi, 

johon oli käynti päädystä. Navetta on myöhemmin muu-

tettu saunaksi, ruoka-aitta autotalliksi ja rakennuksen 

taakse on jossain vaiheessa rakennettu kevyt laajennus 

jatketun lappeen alle.

1639, L.105. (KA)
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Rivihuussi

Ulkorakennuksen vieressä on kuusiovinen rivihuussi. 

Huussissa on ollut tyttöjen ja poikien puoli, jotka lisäk-

si ovat olleet jaetut levymäisin väliseinin. Rakennukses-

ta ei ole säilynyt mitään dokumenttia, mutta tyylillisesti 

se edustaa 1800-1900 -lukujen vaihdetta. 

Rakennus on muutettu kahdeksi varastotilaksi, jolloin 

osastojen sisäiset väliseinät ja istuinpenkki on puret-

tu. Mahdollisesti rakennusta on tällöin myös madallettu. 

Nykyisellään istuimen alle jäävä tila olisi hyvin matala.

Koulun maakellari

Koulun kellari edustaa valtionrautateiden yksiovista 

maakellarityyppiä, jossa ovi on päädyssä. Toinen Mytä-

jäisten varikollakin esiintyvä tyyppi on useampiovinen 

ja sivulle päin avautuva. Yksiovinen kellari on säilynyt 

myös ratavartijan asunnon  pihapiirissä.

Koulun maakellari on merkitty jo Riihimäen-Pietarin 

radan vuosisadan vaihteen pituusprofiili -piirustuksen 

vinjettikuvaan. Maakellareissa oli aina piippu ja lämmi-

tysuuni pakkasen varalle ja mahdollisesti myös liiallisen 

kosteuden poistamiseksi. 

Koulun maakellari avautuu radalle päin, siksi se on 

saattanut kuulua myös radanvarressa alunperin sijain-

neeseen varikkopäällikön asuinrakennukseen. Myöhem-

min Kellari on kuitenkin selkeästi jäänyt koulun piha-

aluetta ympäröivän aidan sisäpuolelle. 

↑ Koulun maakellari sivulta. amoy 2012

→ Koulun maakellarin pääty. amoy 2012

↑ Koulun rivihuussi. amoy 2012

↓→ Sisäseinissä on näkyvissä puretun alkuperäissisustuksen jäljet. 

 amoy 2012
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ASuinKASARMi 1902 
piharakennuksineen

↑ Asuinkasarmin sisäänkäyntijulkisivu, taustalla pihapiiriin kuuluva maakellari. amoy 2012

→ Asuinkasarmin lounaisjulkisivu koululle päin. amoy 2012

↓ Viistoilmakuva varikkoalueesta vuodelta 1968. Erkki Halme (LKM/KA)

 Keskellä vuoden 1902 asuinkasarmi piharakennuksineen, asuinkasarmin takana entinen koulu, etualalla saunarakennus.

Asuinkasarmin pihapiiri sijaitsee kaarevan kääntörai-

teen kyljessä. Kokonaisuuteen kuuluu päärakennuksen 

lisäksi kaksi ulkorakennusta sekä maakellari, jotka kaik-

ki ovat samalta ajalta 1900-luvun alusta. Ulkorakennus-

ten ja päärakennuksen väliin jää laaja piha-alue, jonka 

läpi on kulkenut aiemmin varikkoalueen pääkulkureitti.

Vuoden 1902 asuinkasarmi

Asuinkasarmi on kookas ja koristeellinen yksikerroksi-

nen rakennus. Pohjamuoto on suorakaiteen muotoinen 

ja keskenään identtisiä asuntoja on neljä. Asunnot on 

ryhmitelty pareittain, peilikuvina avokuistin ja yhteisen 

kapean eteisen ympärille. Asunnoissa on kaksi huonet-

ta, keittiö ja eteistampuuri. 

Rautatiehallituksen vuosikertomuksessa vuodelta 

1902 kerrotaan, että Lahden varikolle on rakennettu uu-

si asuinkasarmi. Asuinrakennusten määrä varikolla on 

näin noussut viiteen.1

1 Rautatiehallituksen vuosikertomus 1902, ss.8,15. (SRM/A)

1902

vinjetti b

19021902

1902

1869

↓ Asuinkasarmi piharakennuksineen vuonna 2012, 1:1500. amoy 2012
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Alkuperäispiirustus

Asuinkasarmin alkuperäispiirustus on säilynyt, tosin 

vuonna 1959 tehdyillä muutoksilla täydennettynä. Pii-

rustus on Bruno Granholmin tekemä ja päivätty maa-

liskuulle 1902.2 Piirustus on otsikoinnin perusteella teh-

ty vain Lahden varikkoaluetta varten. Piirustuksen reu-

noissa ei myöskään ole merkintöjä muista paikkakun-

2 Ritning till kasärn vid Lahti 1902, 4 hushåll, Bruno Granholm, Helsing-

fors i Mars1902, N:o 271, L.93. (KA)

↑ Asuinkasarmin lounaisjulkisivu  amoy 2012

→ Kaakkoispääty ja lounaisjulkisivu. amoy 2012 ↑ Ritning till kasärn vid Lahti 1902, 4 hushåll, Bruno Granholm, Helsingfors i Mars1902, N:o 271, L.93. (KA)

nista, joihin rakennus olisi toteutettu. Ilmeisesti jossa-

kin on kuitenkin ollut tämän rakennuksen yhtä asuntoa 

lyhyempi pikkusisar, koska piirustuksen yläkulmassa on 

merkintä "detaljer se: 3 hushåll". Detaljit on ilmeisesti 

toteutettu aiemmin piirretyn, yhtä asuntoa pienemmän 

rakennuksen mukaisesti.
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Asuinkasarmin ulkoarkkitehtuuri on toteutettu hyvin 

tarkasti vuoden 1902 alkuperäispiirustuksen mukaises-

ti. Rakennuksen vaikuttavuutta  lisäävät julkisivujen ja 

ikkunoiden korkeus, korkea graniittisokkeli sekä voima-

kas koristelu. 

Rakennus on satulakattoinen ja vaakapaneloitu. Ko-

risteet keskittyvät ikkunoiden vuorilautoihin, sisäätulo-

kuisteihin ja ulko-oviin sekä räystään kannattajiin. Kan-

sallisromanttisia tyylipiirteitä rakennuksessa on nähtä-

vissä lähinnä vuorilautojen koristelussa. Rakennuksen 

nykyinen väritys ei tue kansallisromanttista vaikutel-

maa. Ulko-ovien alapeilien profilointi ansaitsee erityis-

maininnan.

Rakennuksen ulkoasu on säilynyt lähes täysin alkupe-

räisenä. Alkuperäisestä värityksestä ei ole tietoa. Vuo-

den 1968 mustavalkoisesta viistoilmakuvasta voi pää-

tellä, että vuorilaudat ja listat ovat olleet julkisivulaudoi-

tusta tummemmat.

Asuinkasarmin ulkoarkkitehtuuri

↑ Asuinkasarmin sisäänkäyntijulkisivu, taustalla pihapiiriin kuuluva maakellari. amoy 2012

↓ Räystään kannattajien detaljointia. amoy 2012

→ Asuinkasarmin ovien ja ikkunoiden detaljointia. amoy 2012
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Asuinkasarmin sisätilat

Asuinkasarmin sisätilojen huonejärjestys on säilynyt en-

tisenä myöhemmin rakennettuja wc-tiloja lukuunotta-

matta. Asuinkerroksen pinta-ala on yhteensä 325 m2.

Rakennuksessa on kaksi sisäänkäyntiä, joiden edes-

sä on avokuistit. Kapeasta yhteiseteisestä, joka toi-

mii myös tuulikkaappina, on käynti kahteen asuntoon. 

Asunnoissa on keskellä ikkunaton välieteinen. Yhtei-

seteisestä on alkuperäispiirustuksen mukaan ollut lisäk-

si suora käynti molempien asuntojen keittiöihin, mut-

ta ovea ei ole nykyisin missään asunnossa. Välieteises-

tä päästään keittiöön ja pienempään asuinhuoneeseen. 

↑ Yhteiseteisen päistä on käynti asuntoihin. Keskellä olevista ovista toi-

nen johtaa ullakon portaaseen, toisen takana on komero.  amoy 2012

↑ Alkuperäinen peltihuuva ja vanha liesi.  amoy 2012

↓ Osa piirustuksesta: Ritning till kasärn vid Lahti 1902, 4 hushåll, Bruno 

Granholm, Helsingfors i Mars1902, N:o 271, L.93. (KA)

↑ Vanha kiintokomero asunnon keittiössä ei ole alkuperäispiirustuksen 

mukainen.  amoy 2012

↑ Alkuperäinen pönttöuuni.  amoy 2012

Asunto on ympärikuljettava; suurempaan asuinhuonee-

seen on käynti sekä keittiöstä että pienemmästä asuin-

huoneesta. Välieteisen portaanaluskomeroista toinen on 

muutettu myöhemmin wc-tilaksi. Muutos on tehty hie-

novaraisemmin kuin alkuperäispiirustukseen vuonna 

1959 esitetty muutos.1 

Kahdessa keittiössä on säilynyt vanha puuliesi. Liedet 

ovat eri tyyppiä; toinen Teho, toinen Porin valun Kotilie-

si. Kahdessa asunnossa on myös säilynyt alkuperäinen 

peltihuuva. Keittiöissä on säilynyt myös vanhoja kiintei-

1 Ritning till kasärn vid Lahti 1902, 4 hushåll, Bruno Granholm, Helsing-

fors i Mars1902, N:o 271, L.93..Muutettu 3.4.1959. (KA)

tä komeroita. Komerot eivät ole alkuperäispiirustuksen 

mukaisia, mutta mahdollisesti myöhempinä lisäyksinä-

kin tärkeä osa keittiöiden sisustusta.

Toisen asuinhuoneen peltinen pönttöuuni on säilynyt 

kaikissa asunnoissa. Toisessa asuinhuoneissa vanha uu-

ni on kaikissa asunnoissa korvattu 1970-80 -lukulaisella 

tiiliuunilla. Osassa asuinhuoneissa on vanhoja kiinteitä 

komeroita, mutta ne ovat myöhempiä lisäyksiä. 

Sisäovet, tuulikaapin ja välieteisen välisiä asuntojen 

ulko-ovia lukuunottamatta ovat alkuperäisiä. Painikkeet 

on kuitenkin yleensä vaihdettu. Kattopaneloinnit ja lis-

toitukset ovat pääsääntöisesti vanhoja, monin paikoin 
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myös alkuperäisiä. Lattiamateriaalit ovat pääsääntöi-

sesti uusia muovimattoja.

Asuinkerroksen päällä on korkea avoullakko, johon 

johtaa ovi ja portaat yhteiseteisestä.

Säilyneisyys

Asuinkasarmin sisätilat ovat nykyisin melko sekalaises-

sa asussa. Eriaikaiset, uudemmat keittiönkaapit, van-

haan ilmeeseen sopeutumattomat uudet uunit ja seka-

laiset pintamateriaalit häiritsevät vanhaa kokonaisvai-

kutelmaa. Vanha ilme on kuitenkin melko helposti pa-

lautettavissa. Asuinkasarmin sisätiloille antavat luonnet-

ta suuri huonekorkeus ja vanhat kattopaneloinnit listoi-

tuksineen. Alkuperäisovilla, kiinteillä paneloiduilla kaa-

pistoilla ja vanhoilla uuneilla ja liesillä on asuntojen van-

han hengen kannalta oleellinen merkitys.

Asuinkasarmin 1902 sisätiloja. Kaikki kuvat amoy 2012
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← Navetta- ja huussirakennus. Uthus för Depotkasern, Fähus och Latrin, 

Bruno Granholm, Helsingfors i Februari 1900, N:o 258, L.108. (KA)

↑ Halkovaja- ja ruoka-aitta -rakennus. Uthus för Depotkasern, Vedlider 

och Matboda, Bruno Granholm, Helsingfors i Februari 1900, N:o 259, 

L.108. (KA).

  Piirustuksen reunassa on lueteltu paikkakunnat joille rakennus on to-

teutettu. Lahden kohdalla lukee lisämerkintä "för 4".

Asuinkasarmin pihapiiriin kuuluu kolme apurakennus-

ta: navetta- ja huussirakennus, halkovaja- ja ruoka-ait-

ta -rakennus sekä maakellari. 

Ulkorakennukset on rakennettu Bruno Granholmin 

tyyppipiirustusten mukaan. Piirustukset on päivätty 

Helsingissä helmikuussa 1900. Molempien piirustusten 

marginaaleissa on pitkät listaukset paikkakunnista, joi-

hin rakennuksia on pystytetty. Rakennusvuodet vaihte-

levat vuosien 1897 ja 1904 välillä ja ovat yleensä paik-

kakunnittain samoja. Rakennukset muodostavat kiinte-

↑ Vasemmalla halkovaja- ja ruoka-aitta -rakennus, oikealla navetta- ja huussirakennus. amoy 2012

än parin, jolla on ratkaistu asuinkasarmien vaatimat ta-

loustilatarpeet. 

Molemmat rakennukset on kyseisessä pihapiirissä ra-

kennettu 4-jakoisina piirustuksissa esitetystä 6-jakoi-

sesta tyypistä poiketen. Muilta osin rakennukset on teh-

ty piirustuksen mukaisina. 

Asuinkasarmin piharakennukset
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navetta- ja huussirakennus
Navetta- ja huussirakennus on toiminnallinen tilaihme. 

Rakennuksen maantasokerroksessa ovat sijainneet na-

vettapilttuut ja lantala. Lantalan yläpuolella puolikas-

kerroksessa ovat huussit, navetan yläpuolella taas hei-

↑ Navetta- ja huussirakennus. Uthus för Depotkasern, Fähus och Latrin, 

Bruno Granholm, Helsingfors i Februari 1900, N:o 258, L.108. (KA) 

← Navetan ovi. Ovet on ulkopuolelta suojattu vanerilevyin. amoy 2012

↓ Huussin porras, huussin istuin sekä navetan hirsiseinässä oleva lantaluukku. amoy 2012

↑ Navetta- ja huussirakennus piha-alueen ulkopuolelta. Keskellä vuoden 1902 asuinkasarmi, sen takana entinen koulurakennus. amoy 2012

← Navetta- ja huussirakennus pihan puolelta. amoy 2012 

näparvi. Navettaan ja huussin portaaseen on käynti etu-

julkisivulta, lantalaan takajulkisivulta ja heinäparvelle 

päädyistä.

Navettaosiot ovat hirsirakenteisia ja niitä yhdistävät ke-

vyemmät, rankorakenteiset väliosat, joissa sijaitsevat 

lantala ja huussit. Rakennus on pääosin hyväkuntoinen 

ja erittäin vankkarakenteinen. Rakennuksessa on säily-

nyt paljon alkuperäisiin toimintoihin liittyviä rakennus-

osia.

Rakennuksen itäpäähän tehtiin vuonna 2007 sauna. 

Tällä turvattiin peseytymismahdollisuudet asuinkasar-

min asukkaille kun entinen saunarakennus jäi pois al-

kuperäisestä käytöstään ja muutettiin asuinkäyttöön.1 

Saunamuutos ei näy rakennuksen julkisivuissa.

1 Tiedot, Ari Tuhkanen 24.10.2012.
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Halkovaja- ja ruoka-aitta

↑ Halkovaja- ja ruoka-aitta -rakennus. amoy 2012

← Vajan rakenteet ovat jykevää tekoa ja vaakaverhouksen vaikutelma 

ulospäin on hirsimäinen. amoy 2012

→ Asuinkasarmin sisäänkäyntijulkisivu, taustalla halkovaja- ruoka-aitta-

rakennus. amoy 2012

↑ Halkovaja- ja ruoka-aitta -rakennus. Uthus för Depotka-

sern, Vedlider och Matboda, Bruno Granholm, Helsingfors 

i Februari 1900, N:o 259, L.108. (KA).

→ Ruoka-aitan oviseinä ja porras on purettu. amoy 2012

Halkovaja- ja ruoka-aitta -rakennuksessa on nelikul-

mainen varastotila kullekin neljälle asunnolle. Varas-

totilan sisällä, sisäänkäynnin vieressä sijaitsee erilli-

nen ruoka-aitta, muun tilan jäädessä halkoliiteri- ja va-

rastokäyttöön. Ruoka-aitassa on nurkkakiville peruste-

tut seinät ja lautalattia, joka on nostettu muuta lattia-

pintaa korkeammalle. Halkovaja on muilta osin maalat-

tiainen. Käynti ruoka-aittaan on ollut matalan sisäpor-

taan kautta. Ruoka-aitan portaat ja väliseinät on suurel-

ta osin purettu. 

Halkovaja- ja ruoka-aitta -rakennus on pääosin hyvä-

kuntoinen ja erittäin vankkarakenteinen.
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Maakellari

Asuinrakennuksen maakellari edustaa Valtion rautatei-

den useampiovista tyyppiä, joka on sivullepäin aukeava. 

Samanlaiset maakellarit ovat Mytäjäisten varikon alu-

eella aiemmin liittyneet myös 1800-luvun asuinkasar-

mien pihapiireihin. Kaikki tämän tyypin maakellarit oli-

vat ilmeisestikin suunnilleen samaan aikaan 1900-luvun 

alussa pystytettyjä.1 Kellareissa on pieni eteistila, johon 

lämmitysuunin luukku aukeaa. Laipiot ovat ratakiskojen 

kannattelemia tiilisiä kappaholveja.

1 Vuosisadanvaihteen vinjettikuvassa niitä ei vielä esiinny vanhempiin-

kaan pihapiireihin liittyen. Långprofil öfver St. Petersburg - Riihimäki 

Jernväg. (SRM/A)

↑ Statens jernvägsbyggnad, Ritning till källare för flera hushåll, Bruno Granholm, Helsingfors i Maj 1897, N:o 1633, L.111. (KA)

↑ Asuinrakennuksen 1902 maakellari. amoy 2012

↓ Maakellarin ulko-ovi on tuplaovi, jonka 

sisemmässä ovilevyssä on teräsverkolla 

suojatut tuuletusreiät. amoy 2012 ↓ Näkymä eteisen läpi kellariin. amoy 2012 ↓ Lämmitysuunin luukut. amoy 2012

Sivullepäin aukeavasta kellarityypistä on säilynyt 

Bruno Granholmin tyyppipiirustus vuodelta 1897, jon-

ka mukaan on reunamerkintöjen perusteella tehty maa-

kellareita 1900-luvun alkuvuosina yli viidellekymmenel-

le asemapaikkakunnalle.2 Mytäjäisten säilynyt maakel-

lari eroa piirustuksesta eteisen koon ja siihen aukea-

van lämmitysuunin osalta. Piirustuksessa ei myöskään 

ole esitetty Mytäjäisten kellarin kattoon poikkiharjaista 

luukkua, josta on pääsy ullakkotilaan.

2 Ritning till källare för flera hushåll, Bruno Granholm, Helsingfors i Maj 

1897, N:o 1633, L.111. (KA)
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SAunA
Saunarakennuksen rakennusvuosi ei ole selvillä, eikä 

alkuperäispiirustusta ole löytynyt. Sauna on Riihimä-

en-Pietarin radan pituusprofiili -piirustuksen vinjettiku-

van perusteella sijainnut nykyisellä paikallaan ainakin jo 

1900-luvun alussa.1 Myös rakennuksen ulkoasu ja ko-

risteaiheet viittaavat 1800-luvulla rautatierakennuksis-

sa laajasti käytettyyn tyyliin.

Rakennuksessa on saunan lisäksi toiminut myös pe-

sutupa. Rakennus muodostuu tiilirakenteisesta osasta 

sekä hirsirakenteisesta osasta. Rakennuksen alkuperäi-

nen huonejako ei ole selvillä. Vuoden 1983 valokuvas-

sa rakennuksen hirsiosa on vielä verhoamaton ja vesi-

katteena on kattotiilli.2 Saunarakennuksesta on säilynyt 

muutosehdotus vuodelta 1968.3 Mikä osa piirustukses-

ta esittää vanhaa rakennusta ja mikä ehdotettua muu-

tosta, ei käy selkeästi ilmi. Ainakaan muutosehdotus 

1 Långprofil öfver St. Petersburg - Riihimäki Jernväg. (SRM/A)

2 Valokuva Arno Forsius. 1983. (LKM/KA)

3 Saunarakennus VR:n alueella, Lahti, muutosehdotus 1:100, 1:50, 

25.11.1968. N:o A212, L.112. (KA)

↑ Saunarakennus VR:n alueella, Lahti, muutosehdotus 1:100, 1:50, 25.11.1968. N:o A212, L.112. (KA)

↓ Vuoden 2007 remontissa uudelleen paljastetut pesutuvan vanhat kat-

topalkit ja laipiolaudoitus. amoy 2012

↑ Sauna- ja pesutuparakennus. Pesutuvan entinen sisäänkäynti on 

muutettu ikkunaksi ja alaosa muurattu umpeen. amoy 2012

1902

vinjetti b

19021902

1902

1869

↓ Sauna ympäristöineen vuonna 2012, 1:1500. amoy 2012

ei vastaa sitä ulkoasua, mikä rakennuksella on vuoden 

1983 valokuvassa. 

Sauna muutettiin asuinkäyttöön vuonna 2007. Täs-

sä vaiheessa saunarakennuksen tiilirakenteisessa osas-

sa toimi pesutupa ja hirsirakenteisessa osassa oli sauna 

pesu- ja pukutiloineen. Tiiliosan radanpuoleisessa julki-

sivussa oli pesutuvan sisäänkäynti. Hirsiosa oli tällöin jo 

verhoiltu vaakapanelilla.4 

Vuoden 2007 asuntomuutos

Vuoden 2007 asuntomuutoksessa tilat yhdistettiin toi-

siinsa uudella aukolla tiili- ja puuosan välisessä hirsisei-

nässä. Entinen avoullakko otettiin asuinkäyttöön ja sin-

ne tehtiin alakerroksesta uusi kapea porras. Vanhat kat-

topalkit ja niiden kannattama laipiolaudoitus otettiin 

esille myöhempien panelointien alta.

Pesutuvan entinen sisäänkäynti muutettiin ikkuna-

aukoksi ja toinen lammen puoleisista ikkunoista muu-

tettiin oviaukoksi. Kaikki ikkunat ja ulko-ovet uusittiin. 

Lammen puolelle rakennettu terassi peittää saunan vie-

ressä olevat vanhat likakaivot. VR:n vaatimuksesta ton-

tin ja rata-alueen välille rakennettiin tässä vaiheessa 

matala puuaita. 

4 Vuoden 2007 remontin tiedot, Ari Tuhkanen 24.10.2012.

Säilyneisyys

Saunarakennuksessa on tehty runsaasti muutoksia se-

kä sisällä että julkisivuissa. Rakennuksen vanha ulkoa-

su on kuitenkin edelleen tunnistettavissa. Rakennus on 

ollut tärkeässä osassa varikkoalueen asuinyhteisön toi-

minnassa.
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↑ Vuoden 1894 asuinkasarmi. Laajennusosan ja alkuperäisen rungon 

jatkoskohta on esitetty punaisella katkoviivalla. amoy 2012

↑ Alkuperäisen runko-osan koillispääty. amoy 2012

↑ Ritning till depotkasern vid stationerna: Toijala, Kaipiainen och Lahti 

depot, N:o 186a, L.95. (KA)

ydessä. Maakellari edusti samaa tyyppiä, joka on säily-

nyt vuoden 1902 asuinkasarmin pihapiirissä. 

Nykyisin kokonaisuudesta on jäljellä asuinrakennus 

ja osa suuremmasta piharakennuksesta. Molempien ul-

koasua on 1970-luvulla voimakkaasti muokattu.

Asuinkasarmi 1894
Rautatiehallituksen vuoden 1894 vuosikertomuksen 

mukaan Mytäjäisten varikkoalueelle oli rakennettu uu-

si asuinkasarmi.1 Riihimäen-Pietarin radan pituuspro-

fiili -piirustuksen vinjettikuvan2 perusteella rakennuk-

sen voidaan päätellä olevan nykyisinkin olemassa oleva, 

myöhemmin toimistokäyttöön muutettu asuinrakennus.

1 Rautatiehallituksen vuosikertomus 1894, s.8. (SRM/A)

2 Långprofil öfver St. Petersburg - Riihimäki Jernväg. (SRM/A)

↓ Asuinkasarmin 1894 pihapiiri vuonna 2012 ja vuoden 1945 paikkeilla, 1:1500. amoy 2012

EntinEn ASuinKASARMi 1894 
piharakennuksineen

Vuonna 1894 rakennetun asuinkasarmin pihapiiriin kuu-

lui päärakennuksen lisäksi kaksi ulkorakennusta ja maa-

kellari. Maakellari ja pienempi ulkorakennuksista puret-

tiin 1970-luvulla tiejärjestelyjen ja pihamuutosten yhte-
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Rakennus muodosti parin varikkoalueen perusta-

misvaiheessa rakennetun asuinkasarmin (1869) kans-

sa. Rakennukset oli todennäköisesti rakennettu saman 

tyyppipiirustuksen mukaan. Kartoissa ja asemapiirrok-

sissa nämä rakennukset esitetään yleensä identtisinä. 

tyyppipiirustus

Asuinkasarmeista on säilynyt tyyppipiirustus, jonka ot-

sikoinnissa mainitaan Lahden varikko.3 Piirustus on päi-

väämätön ja on epävarmaa kumpaa varikkoalueen ra-

kennusta piirustus varsinaisesti on koskenut. Rakennus 

on suorakaiteen muotoinen, satulakattoinen ja molem-

min puolin rakennusta on ulostyöntyvät ja poikkiharjai-

set sisääntulokuistit. Myös päädyissä on sisäänkäynnit, 

mikä on mahdollistanut alunperin kahdeksan erillistä 

asuntoa. Päätysisäänkäynnit ovat ilman kuistia ja käynti 

päätyasuntoihin on tapahtunut yhteiseteisen kautta.

Säilyneeseen piirustukseen on tehty muutoksia 1960-

3 Ritning till depotkasern vid stationerna: Toijala, Kaipiainen och Lahti 

depot, N:o 186a, L.95. (KA)

↑ Vanhan pystyrimalaudoituksen rimoitus on poistettu, mutta muuten 

vanha hirsirunko ja julkisivulaudoitus on tallella 1970-luvun kuituse-

menttilevyverhouksen alla. amoy 2012

↑ Vanha sisäänkäyntikuisti oli käytössä vielä 1970-luvun muutosten jäl-

keen, mutta on myöhemmin muutettu huonetilaksi, jolloin porras on 

purettu. amoy 2012

↑ Asuinkasarmi 1894. Vesijärven radan puoleinen julkisivu ja 1970-luvun uusi pääty. amoy 2012

↓ Vuosien 1869 ja 1894 asuntokasarmit Vesijärven radan puolelta nähtynä. Etummaisena asuntokasarmi 1869. (Kuva kirjasta Tallin Passi, s. 15.)

ta rakennuksesta koristeaiheita ja räystään kannattajia 

myöten. Mahdollisesti rakennusosia, kuten päätyikkuna, 

jopa siirrettiin vanhasta päädystä. Muutenkin vanhan 

asuinkasarmin alkuperäiset ikkunat säilytettiin varustet-

tuina uusilla sisäpuitteilla. Kaakkoisjulkisivun sisääntu-

lokuisti säilytettiin, mutta Vesijärven radanpuolelta luo-

teisjulkisivun kuisti purettiin 

Sisäpuolella tehdyt muutokset olivat rajumpia. Van-

hat uunit ja hormit purettiin ja kaikki seinät ja kattopin-

nat levytettiin. Perushuonejako säilytettiin, mutta keski-

linjalle rakennettiin toinen seinä ja avattiin keskikäytä-

vä. Paikoin on nähtävissä, että vanhat sisäverhoilut ovat 

ilmeisesti kuitenkin suurelta osin tallella levytyksien al-

la. Esimerkiksi sähkökaapin takaseinässä on näkyvissä 

vanhaa seinäpaneelia. Osa ovilevyistä on vanhoja.

luvulla, joten se ei enää esitä alkuperäistilannetta. Ot-

sikoinnin mukaan piirustus esittää kahdeksan asunnon 

kasarmia. 1960-luvulla tehtyjen piirustusmuutosten jäl-

keen asuntoja on ollut enää puolet siitä.

Rakennus on tyyppipiirustuksessa esitetty vaakalau-

doitetuksi. Rakennuksista säilyneen vanhan valokuvan 

perusteella näin on ollutkin asuinkasarmin 1869 kohdal-

la.4 Vuoden 1894 asuinkasarmin kuitusementtilevyver-

houksen alla on entinen punamullattu pystyrimalaudoi-

tus. Edellämainitusta valokuvasta ei taemmasta, vuo-

den 1894 rakennuksesta pysty sanomaan muuta kuin 

että se on väritykseltään tummempi. 

1970-luvun muutokset

1970-luvunlopulla asuinrakennus muutettiin rata-alueen 

toimistoksi, missä yhteydessä rakennusrunkoa jatkettiin 

lounaaseen päin.5 Laajennus ja muutos tehtiin muuten 

hyvin pitkälle vanhan rakennuksen ehdoilla, mutta jul-

kisivun alaosa päällystettiin sementtikuitulevyin. Ullak-

kokerroksen verhous pitkillä julkisivuilla ja päädyissä 

sen sijaan kopioitiin laajennusosaankin suoraan vanhas-

4 Kuva kirjasta Tallin Passi, s. 15.

5 Lahden rata-alueen toimistorakennus, laajennus ja muutos, pohjaker-

ros ja 1. kerros. Pääpiirustus 15.5.1978, Arkkitehtuuritoimisto Jussi 

Iivonen ja Pentti Aho Ky. LK/RA.
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Asuinkasarmin piharakennuksista suurempi on nykyään 

varastona. Rakennuksen ulkoasu on pääosin 1970-lu-

vulta. Katonkannattajien päiden muotoilusta, perustuk-

sista ja levyttämättömän halliosan rakenteista voidaan 

todeta, että kysymyksessä on vanhempi rakennus. Ra-

kennusta on lyhennetty kääntöraiteen puoleisesta pääs-

tään.

Vuosisadanvaihteen vinjettikuvassa rakennus on ni-

metty ulkorakennukseksi (uthus). Rakennus on runko-

syvyydeltään leveämpi kuin muut varikkoalueen ulkora-

kennukset. Levyttämätön luoteispää voisi rakenteidensa 

perusteella olla esimerkiksi heinälato tai varastohalli. 

1990-luvun alussa kaakkoispäähän tehtiin kiinteis-

tönhoidon tiloja, jolloin julkisivua muutettiin.

↑↓ Entisen asuinkasarmin sisätilat on remontoitu lähes tunnistamat-

tomiksi. Vain joistakin harvoista yksityiskohdista kuten muuta-

masta säilyneestä ovesta tai näkyviin jääneestä paneelikentästä 

voi päätellä sisätilojen aiemmasta historiasta. amoy 2012

↓ Rakennuksen kattoa kannattelee ainakin näkyviltä osin puupilareiden tukema kurkihirsi. Kattotuolien kitapuut ovat myöhempi lisäys. amoy 2012

↑ Rata-alueen varasto, varikkoalue Lahti, muutos. Julkisivu itään 1:100, 

pääpiirustus 23.11.1992, Kouvolan ratakeskus. (LK/RA)

↓ Kattotuolien päät on muotoiltu alueen vanhoille ulkorakennuksille tyy-

pilliseen tapaan. amoy 2012

↑ Ulkorakennuksen pihanpuoleinen julkisivu. amoy 2012

↓ 1970-luvun muutoksissa ikkunat varustettiin uusilla sisäpuitteilla, 

joissa ei ole pystyjakoja. Vanhassa ikkunassa sisäpuoliset ns. talvipo-

kat ovat ilmeisestikin olleet asennettuna puskuun, koska välikarmissa 

ei ole niitä varten huullosta. amoy 2012

ulkorakennus

↑ Lahden rata-alueen toimistorakennus, laajennus ja muutos, pohjakerros ja 1. kerros. Pääpiirustus 15.5.1978, Arkkitehtuuritoimisto Jussi Iivonen ja 

Pentti Aho Ky.  (LK/RA)

 Laajennus oli kaksi kerroksinen. Pohjakerroksessa sijaitsivat miesten sosiaalitilat, 1. kerroksessa ruokailuhuone ja naisten sosiaalitilat. Vanhan raken-

nuksen lounaispääty muutettiin toimistotiloiksi, jotka yhdistettiin keskikäytävällä. Koillispäätyyn tuli varasto- ja korjaustiloja. Myöhemmin myös koillis-

pääty on muutettu pienemmiksi toimistohuoneiksi, jotka on yhdistetty keskikäytävällä (punainen katkoviiva).
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Vuonna 1869 rakennetun asuinkasarmin pihapiiri on ny-

kyisin lähes tyystin hävinnyt. Jäljellä on vain vanha ul-

korakennus. Asuinkasarmin paikalla sijaitsee 1970-lu-

vun autotalli- ja varastorakennus ja sen kanssa samas-

sa rivissä vuoden 1982 sosiaalitilarakennus.

Asuinkasarmi 1869

Varikkoalueen ensimmäinen asuinkasarmi rakennet-

tiin varikon perustamisen yhteydessä 1869.1 Riihimä-

1 Ks. myös edellinen luku: Asuinkasarmi 1894 piharakennuksineen.

1902

1951

1982

1902

1894

1982

1902

1869

1951

1902

1869

1894

vinjetti a

1951

1982

1877

↓ Asuinkasarmin 1869 pihapiiri vuonna 2012 ja vuoden 1945 paikkeilla, 1:1500. amoy 2012

↑ Nykyisin alkuperäisen asuinkasarmin piha-alue on pirstoutunut ja suurimmaksi osaksi asfalttikenttänä ja tiealueena. Vasemmalla ulkorakennus, joka 

on pihapiirin ainoa säilynyt rakennus, oikealla entisen asuinkasarmin paikalle rakennettu varastorakennus. amoy 2012

↓ 1970-luvun alun autotalli- ja varastorakennus, taaempana vuoden 

1982 sosiaalitilarakennus. amoy 2012

en-Pietarin radan pituusprofiili -piirustuksen vinjettiku-

van2 perusteella rakennus sijaitsi Vesijärven haararadan 

vierellä veturitallin koillispuolella. Riihimäen-Pietarin ra-

dan rakentamiskertomuksessa vuodelta 1871 kerrotaan 

asuinkasarmissa olleen kahdeksan asuinhuonetta keit-

tiöineen.3 Asuinkasarmin todennäköinen alkuperäinen 

tyyppipiirustus on säilynyt (ks. Asuinkasarmi 1894).4

Asuinkasarmin pihapiiriin kuului kaksi ulkorakennus-

ta ja kaksi maakellaria. Ulkorakennukset oli rakennet-

tu 1800-luvulla, todennäköisesti hyvin pian pääraken-

nuksen pystyttämisen jälkeen. Maakellarit rakennettiin 

1900-luvun alussa. Venäläisessä topgrafikartassa vuo-

delta 1875 asuinkasarmin yhteyteen on esitetty ainakin 

yksi ulkorakennus.5 

2 Långprofil öfver St. Petersburg - Riihimäki Jernväg. (SRM/A)

3 St. Petersburg-Riihimäki jernvägsbygnad, Helsingfors, 1871, s. 54.

4 Ritning till depotkasern vid stationerna: Toijala, Kaipiainen och Lahti 

depot, N:o 186a, L.95. (KA)

5 Alkuperäinen kartta (KA).

↑ Ote Riihimäen-Pietarin radan pituusprofiili -piirustuksen vinjettikuvasta (SRM/A) ja Venäläisestä topografikartasta (KA) vuodelta 1875. Asuinkasarmi 

ympyröity punaisella. 

Asuinkasarmin ja pihapiirin häviäminen

Asuinkasarmi purettiin 1960-luvun lopulla ja toinen pi-

harakennuksista 1970-luvun muutostöiden yhteydes-

sä. Asuinrakennuksen paikalle rakennettiin pieni auto-

talli- ja varastorakennus. Maakellareista toinen purettiin 

1980-luvun alussa, toinen 80-90-lukujen vaihteessa.

1980-luvun alussa Vesijärvenradanvarren rakennusri-

vistön jatkoksi rakennettiin varikon sosiaalitilarakennus. 

1980- ja 90-lukujen vaihteessa autotalli- varastora-

kennuksen ja viereisen toimistorakennukseksi muutetun 

asuinkasarmin etupiha asfaltoitiin parkkikentäksi.

puREtun ASuinKASARMin 1869 piHApiiRi
varastot ja sosiaalitilarakennus
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1970-luvun alun vaakalaudoitettu varasto- ja autotal-

lirakennus sijaitsee suunnilleen vuoden 1869 asuinka-

sarmin paikalla. Varastorakennus on kuitenkin purettua 

asuinkasarmia huomattavasti pienempi. 

Rakennuksen maantasokerros on lähes kaakkoispuo-

lisen asfalttipihan tasossa. Pihan suuntaan aukeavat au-

↑ 1970-luvun alun autotalli- ja varastorakennus Vesijärven radan puolelta. Taempana vuoden 1894 entinen asuinkasarmi. amoy 2012
↑ 1970-luvun alun autotalli- ja varastorakennus, taaempana vuoden 1894 entinen asuinkasarmi. amoy 2012

↓ 1970-luvun alun autotalli- ja varastorakennuksen ylempi kerros. amoy 2012

↓ 1970-luvun alun autotalli- ja varastorakennuksen maantasokerros. amoy 2012

totallin ovet. Loivan satulakaton alla on toinen, mata-

la ullakkokerros, jonka rakenteet ovat paljon rakenta-

misajankohtaa vanhemmat. Näkyvissä on mm. piiluttu-

ja pintoja ja tappiliitoksia. Näyttäisi kuitenkin siltä, et-

tä rakennuksessa on vain hyödynnetty puretun asuinka-

sarmin rakennusmateriaalia. 

Varasto- ja autotallirakennus
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↑ Entinen ulkorakennus, taustalla vesitorni. Toinen pihapiirin puretuista maakellareista sijaitsi kuvassa etualalla. amoy 2012

↑ Entinen ulkorakennus. Toinen pihapiirin puretuista maakellareista sijaitsi kuvassa oikealla näkyvän vesitornin ja ulkorakennuksen välissä. amoy 2012

↑ Sisäkuva kaakkoispään rankorakenteisesta osasta. Levytetty pilari 

keskellä kannattaa kurkihirttä. amoy 2012

↓ Sisäkuva luoteispään hirsirakenteisesta osasta. amoy 2012

↑ Luoteispäädystä on luukku ullakolle. amoy 2012

↓ Puretun hormin paikka rakennuksen ullakolla. amoy 2012

Entinen ulkorakennus
Ainoa vuoden 1869 asuinkasarmin pihapiirin säilynyt ra-

kennus on pystyrimalaudoitettu ulkorakennus, joka on 

nykyään muutettu varastoksi. Sokkeli ja ullakolta näky-

vät rakenteet kertovat, että kysymyksessä on vanhem-

pi rakennus. Se miltä ajalta rakennus tarkkaan ottaen 

on ei ole tiedossa. Samalla paikalla on ollut saman muo-

toinen rakennus jo ainakin 1800-luvulta lähtien.1 Venä-

läisessä topgrafikartassa vuodelta 1875 on suunnilleen 

tälle paikalle merkitty rakennus.

Rakennus on sisäpuolelta verhoiltu kauttaaltaan se-

menttikuitulevyllä ja molemmat sisätilat näyttävät pääl-

lisin puolin samanlaisilta. Ullakolta voi kuitenkin nähdä, 

että rakennus muodostuu kahdesta rakenteeltaan erilai-

sesta osasta. Luoteispään muodostaa neliönmuotoinen 

hirsikehikko, kaakkoispään rakenne on alunperin ollut 

eristämätön rankorakenne. Kattoa on alunperin kannat-

tanut pilareiden tukema kurkihirsi. Ullakolla näkyy myös 

rakennuksen puretun hormin paikka. 

1 Långprofil öfver St. Petersburg - Riihimäki Jernväg. (SRM/A)
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Sosiaalitilarakennus 1982

Mytäjäisten varikon sosiaalitilat ovat sijainneet monessa 

eri rakennuksessa. Alkujaan sosiaalitiloja on ollut vetu-

ritallissa ja vesitornissa. Nykyisen sosiaalitilarakennuk-

sen läheisyyteen rakennettiin parakkirakennus vuonna 

19671, myös toimistorakennukseksi muutetun asuinka-

sarmin kellariin tehtiin sosiaalitiloja.

Alueella nykyisin sijaitseva sosiaalitilarakennus ra-

kennettiin 1980-luvun alussa, samassa yhteydessä pa-

rakkirakennus purettiin. Juhani Solkisen tekemät pääpii-

rustukset ovat vuodelta 1982.2 Rakennuksessa on kaksi 

toimistohuonetta ja "määräyshuone", ruokailutila keit-

tiöineen, pukuhuoneet peseytymistiloineen ja sauna. 

Pukukaappeja on miehille 85 ja naisille 4. 

Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on materiaalien ja vä-

rityksen osalta pyritty sopeuttamaan alueen vanhoihin 

ulkorakennuksiin. Rakennusrunko on kuitenkin huomat-

tavasti syvempi, joten rakennuksen mittasuhteet eroa-

vat vanhoista rakennuksista. Sisäarkkitehtuuri edustaa 

aikakautensa materiaali- ja värimaailmaa.

1 Rakennuslupahakemus 7-osaiselle viipalehuoltorakennukselle, VR 

Lahti koneosasto, Rauma-Repola tyyppipiirustus 23.3.1967. LK/RA.

2 Varikon sos.tilat, Lahti, asemapiirros 1:500, pohjapiirros 1:50, julkisi-

vut 1:100, 28.6.1982, Juhani Solkinen, N:o A 544, L.145. (KA)

↑ Varikon sos.tilat, Lahti, Asemapiirros 1:500, 28.6.1982, Juhani Solkinen, N:o A 544, L.145. (KA)

 Purettu parakkirakennus on merkitty pisteviivalla. 

↓ Varikon sos.tilat, Lahti, Pohjapiirros 1:50, 28.6.1982, Juhani Solkinen, N:o A 544(1), L.145. (KA)

↑ Varikon sos.tilat, Lahti, Julkisivut 1:100, 28.6.1982, Juhani Solkinen, 

N:o A 544(2), L.145. (KA)

↓ Sosiaalitilarakennus kaakosta. amoy 2012

↑ Sosiaalitilarakennuksen lounaispääty veturitalleille päin. amoy 2012

↓ Määräyshuone. amoy 2012

↑ Sisääntuloaula. amoy 2012
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RAtAVARtijAn ASuinRAKEnnuS (1869) 
piharakennuksineen

1902

vinjetti b

19021902

1902

1869

↓ Ratavartijan asuinrakennus pihapiireineen vuonna 2012, 1:1500. 

 amoy 2012

↓ Ratavartijan asuinrakennus, oikealla ulkorakennuksen päätyä. amoy 2012

↓ Ratavartijan asuinrakennuksen pihapiiri. amoy 2012

Vahtituvat

Ratavartijan asuinrakennuksia eli vahtitupia rakennettiin 

ratojen varsille hyvin tiheästi. Riihimäen - Pietarin -ra-

dan varrelle niitä tehtiin keskimäärin noin 2- 2,5 km:n, 

myöhemmillä rataosuuksilla noin 5 km:n välein. Rata-

vartijan tehtävänä oli  rataosuutensa kunnosta huoleh-

timinen päivittäisin tarkastuskäynnein. Naulojen ja pult-

tien kiristäminen ja lumityöt kuuluivat ratavartijan toi-

menkuvaan.

Mytäjäisten kaksoisvahtitupa 1869

Mytäjäisten kaksoisvahtitupa rakennettiin Riihimäen - 

Pietarin -radan rakentamisen yhteydessä 1860-luvun 

lopulla, viimeistään radan käyttöönottovuonna 1869. 

Vahtitupa kuuluu niihin varikkoalueen rakennuksiin, jot-

ka esiintyvät radan ensimmäisen pituusprofiili -piirus-

tuksen vinjettikuvassa.1

Vahtituvan ulkoarkkitehtuuri

Mytäjäisten vahtitupa on pieni, suorakaiteenmuotoinen 

ja yksikerroksinen hirsirakennus. Ulkoseinien verhouk-

sena on pystyrimalaudoitus. Ullakkokerroksen verhouk-

sen alapää jakolistan yläpuolella on koristeltu puuleik-

kauksin ja korostettu valkoisella värityksellä. Ullakko-

kerroksen ja pääkerroksen ikkunoiden vuorilaudat ovat 

erilaiset.

Pihajulkisivulla on kaksi ikkunaa ja näiden välissä, si-

säänkäynnin edessä umpikuisti. Radan puolella ikkunoi-

ta on kolme. Kuisti ja ratajulkisivun keskimmäinen ikku-

na sijaitsevat julkisivussa epäsymmetrisesti.

Vahtituvan alkuperäisasu

Museoviraston kaksoisvahtitupien korjauskorttiin on 

koottu vahtitupien eriaikaisia tyyppipiirustuksia.2 My-

täjäisten vahtituvan nykyasu ei suoraan vastaa mitään 

1 Långprofil öfver St. Petersburg - Riihimäki Jernväg. (SRM/A)

2 Rautatierakennusten korjausohjeet 4. Kaksoisvahtitupa. Museovirasto 

1998.

↓ Ortokuva_A0_1000_1946. Rajaus sama kuin vieressä. (LK/TM)

↓ Mytäjäisten vahtitupa Riihimäen-Pietarin radan pituusprofiili -piirus-

tuksen vinjettikuvassa. Profiilipiirustus on päiväämätön, mutta edus-

taa radan alkuvaihetta 1870-luvulla.

 f = Vahtitupa (Vaktstuga)

 Långprofil öfver St. Petersburg - Riihimäki Jernväg. (SRM/A)
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KEITTIÖ

KUISTI

ETEINEN HUONE

HUONEHUONEHUONE

esitetyistä tyypeistä ulkoasultaan eikä huonejärjestelyl-

tään. Mytäjäisten vahtitupa ei myöskään ole ulkoisesti 

samanlainen kuin Vesijärven aseman vieressä säilynyt 

vahtitupa, joka on suunnilleen samoilta ajoilta. 

Näyttäisi siltä, että Mytäjäisten vahtitupaan on aiko-

jen kuluessa tehty muutoksia, joissa sen alkuperäisasu 

on hämärtynyt. Pohjalta on kuitenkin löydettävissä vah-

titupatyyppi, joka oli käytössä 1860- ja -70-luvuilla. Rii-

himäen -Pietarin radan pituusprofiili -piirustuksen vin-

jettikuvassa vahtitupa on esitetty muodossa, joka vas-

taa tyyppipiirustuksen kahteen suuntaan aukeavaa poh-

jakaavaa.

Olettavia muutoksia vuosien varrelta ovat ainakin  

pääkerroksen julkisivuverhouksen, ikkunoiden ja vuori-

lautojen uusiminen, radanpuoleisen sisäänkäynnin muu-

tos ikkunaksi, umpikuistin rakentaminen pihanpuoleisen 

sisäänkäynnin eteen ja alkuperäisen huonejärjestyksen 

muutos. Alkuperäisasun ennallistus esitetty ohessa.

ulkorakennukset

Vahtituvan pihapiiriin kuuluu ulkorakennus ja maakella-

ri, jotka oletettavasti ovat samalta  ajalta päärakennuk-

sen kanssa. Niiden ulkoarkkitehtuurissa on paljon 1800-

↓ Vesijärven aseman vieressä sijaitseva vahtitupa on suunnilleen sa-

manaikainen Mytäjäisten tuvan kanssa. amoy 2012

↑ Mytäjäisten vahtitupa pihan puolelta. amoy 2012

← Käyntiportti ja graniittiportaat rata-alueelle ovat tärkeä muistuma ra-

kennuksen alkuperäisestä toiminnasta, amoy 2012

↑ Vahtituvan ulkorakennus. amoy 2012 

↓ Vahtituvan maakellari. amoy 2012

↑ Kaavio Mytäjäisten vahtituvan huonejärjestelystä suhteessa 

viereiseen vahtituvan pohjapiirustukseen. amoy 2012

↓ Ullakkokerroksen verhouksen alapää, ikkunan vuorilaudat ja katon-

kannattajat ovat alkuperäisen ulkoarkkitehtuurin piirteitä. 

 amoy 2012.

↑ Kaksoisvahtitupa 1860-70 -luku, pienempi tyyppi. Rautatieraken-

nusten korjausohjeet 4. Kaksoisvahtitupa. Museovirasto 1998.

luvun rautatiearkkitehtuurin piirteitä. Maakellari edus-

taa samaa päädystä aukeavaa kellarityyppiä kuin kou-

lun maakellari, joka oletettavasti on 1880-luvulta.

Säilyneisyys

Muutoksistaan huolimatta Mytäjäisten ratavartijan 

asuinrakennus piharakennuksineen on harvinaisen hy-

vin säilynyt 1860-luvun pihapiiri. Rakennukset ovat van-

himpia, jos ei peräti vanhimmat Lahden keskusta-alueen 

puurakennukset. Korjausten ja julkisivuverhouksen uu-

simisen yhteydessä asuinrakennuksen ulkoasua on koh-

tuullisen helppo palauttaa lähemmäksi alkuperäistä.
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Mytäjäisten varikkoalueen 
kasvillisuus 

Rautateiden yleiset tyylipiirteet näkyvät myös Mytäjäis-

ten varikkoalueen kasvillisuudessa ja pihapiireissä. En-

tisen koulurakennuksen ja vuoden 1902:n asuinkasar-

min pihapiirit ovat säilyneet erittäin hyvin. Muilta osin 

vanhat pihapiirit ovat joutuneet väistymään liikennealu-

eiden tieltä ja niiden kasvillisuudesta on jäljellä pienem-

piä fragmentteja.

Rautatiemuseon arkistossa on 2.4.1957 päivätyt VR:n 

ylipuutarhuri Kaarlo Jokelan1 signeeraamat pihapiirus-

tukset Mytäjäisten pihapiireistä. Suunnitelmista ei sel-

viä mikä on ollut 1950-luvulla vanhaa ja mikä suunnitel-

1 Kaarlo Jokela (1906-1973) toimi VR:n ylipuutarhurina vuosina 1937-

1971. Joutsalmi, s. 145.

↑ Asuinkasarmin (1902) portti kääntöraiteelle. Pihapii-

reistä on useita rata-alueelle johtavia portteja. 

 amoy 2012.

← Koulun pihapiirin eteläpään rautaportti jossa on käy-

tetty koristeena mm. ratakiskoa ja ratakiskon nauloja. 

amoy 2012.

↓ Alueen pihapiirejä ympäröivää panssariverkkoaitaa jos-

sa on käytetty ratakiskoa ja pyörötankoa. amoy 2012.

← Viistoilmakuva Mytäjäisten varikkoalueesta vuonna 1958. Erkki Halme (LKM/KA)

 Koulun pihapiirissä ja asuinkasarmi 1902 takana näkyy suuria leikattuja vuorijalavia. Asuinkasarmi 1902:n edessä on pensasaitaa joka 1957 suunnitel-

mien mukaan on siperianhernepensasta. Aidan takana näkyy matala syreenimaja. Asuinkasarmien 1869 ja 1894 ympärillä on suuria puita jotka suun-

nitelman mukaan ovat koivuja ja vaahteroita. Pihapiirissä näkyy myös matalaksi leikattu syreenimaja.

Asemapuistot

Asemapuistot ovat merkittävä osa suomalaista puisto- 

ja puutarhahistoriaa.1 Asemien ympäristöt olivat ensim-

mäisiä julkisia puistoja maassamme, niiden kautta ovat 

lukuisat kasvilajit levinneet myös muualle.2

Asema-alueet, eli asemapuistot jakautuivat tyypilli-

sesti kolmeen osaan: varsinaiseen asemapuistoon, jo-

ka sijaitsi rautatieaseman ympärillä, asuinrakennuksiin 

pihapiireineen ja ulkorakennuksineen, sekä vesitornin, 

halkolaiturin ja veturitallin muodostamaan alueeseen.

Asemapuistojen kasvillisuus valittiin siten, että lajeja 

voitiin käyttää koko rataverkon alueella. Tyypillisiä lehti-

puulajeja ovat koivut, lehmus, vaahtera, jalava, pihlaja 

ja koristepajut. Havupuista yleisimpiä ovat olleet pihta, 

sembramänty, lehtikuusi ja vuorimänty. Ennen 1960-lu-

kua suosittuja olivat myös pallopuut kuten orapihlaja ja 

Unkarin syreeni. Koristepensaista yleisimpiä olivat ora-

pihlaja, hernepensas (siperianhernepensas), kuusamat, 

hanhikki, kanukka, tuomipihlaja, happomarja, tuhka-

pensaat, angervot ja puistoruusut. Piha-alueen suoja-

na ja rata-aitoina suositut leikatut pensasaidat väheni-

vät 1960 -luvulta lähtien.3

1 Joutsalmi, s. 146.

2 Rautatierakennusten korjausohjeet 1, Museovirasto, s. 2

3 Joutsalmi, s. 147.

tua kasvillisuutta. Vuonna 1958 otetun viistoilmakuvas-

ta näkyy, että alueella on paljon puita ja pensaita jotka 

esiintyvät myös Jokelan pihapiirustuksissa.2

Edellä mainitusta rautateiden tyypillisistä kasveista 

esiintyy Mytäjäisten varikkoalueen vuoden 1957 suunni-

telmissa koivu, vaahtera ja vuorijalava, pallopuista ora-

pihlaja ja Unkarin syreeni sekä koristepensaista syreeni, 

aitaorapihlaja, siperianhernepensas ja angervo. Näyttä-

vimmät puut ovat vuorijalavia, koivuja ja  vaahteroita. 

Erityisen huomion ansaitsevat syreenimajat joita Mytä-

jäisissä on ollut jokaisessa pihassa, nykyisinkin niitä on 

jäljellä vielä neljä.

Nykyisin aluetta uhkaa pusikoituminen ja hoitamat-

tomuus, 1958 ilmakuvan perusteella pensasaidat ja sy-

reenimajat ovat olleet huolella leikattuja. Jopa suuria ja-

lavia on tuolloin leikattu. Nykyisin alueella on sekä ma-

talaa pusikkoa että korkeaksi kasvanutta ryteikköä, eri-

tyisesti vaahterat ovat kasvaneet suuriksi peittäviksi 

ryhmiksi, matala pusikko koostuu lähinnä koivuista, pih-

2 Viistoilmakuva, Erkki Halme (LKM/KA)

lajista ja vaahteroista. 

Kasvillisuusinventoinnissa on korostettu vanhojen pi-

hapiirien kasvillisuutta. Pääpaino on ollut puiden ja suur-

ten pensaiden inventoinnissa, marjapensaita ym. hyöty-

kasveja on merkitty esimerkinomaisesti. Pusikot ja ryt-

eiköt on jätetty kokonaan merkitsemättä.

3 VArikkoAlueen pihAt jA kAsVillisuus

1900-luvun alun asemapuistot olivat vapaamuotoisia 

englantilaistyyppisiä puistoja. Niihin kuului polveilevia 

käytäviä, lehtimajoja (syreenimajoja), puurivejä ja -ku-

jia, pyöreitä perennapenkkejä jne. Keittiöpuutarhoissa 

marjapensaat oli suunniteltu neliöihin tai reunustamaan 

kaarevasti kasvimaata.4 

4 Joutsalmi, s. 146.
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VUODEN 1957 PIHAPIIRUSTUSTEN

KASVILAJIT:

1 Rosa rugosa (Kurtturuusu)

2 Omenapuita

3 Punaherukka

4 Karviaismarjapensas

5 Vattuja

6 Mustaherukka

7 Yksivuotinen ryhmä

8 Syringa vulgaris 

 (Kiinansyreeni)

9 Caragana arborescens 

 (Siperianhernepensas)

10 Sorbus aucuparia 

 (Kotipihlaja)

11 Betula pubescens 

 (Hieskoivu)

12 Crataegus C.occinea 

 (Aitaorapihlaja)

13 Spirea arcuta 

 (Morsiusangervo)

14 Luumupuita

15 Acer platanodes 

 (Metsävaahtera)

16 Ulmus glabra (Vuorijalava)

17 Ruusuja

18 Syringa josikae 

 (Unkarinsyreeni)

19 Syreeni

20 Picea abies (Metsäkuusi)

aita

PIHAPIIRUSTUSTEN MERKKIEN SELITYKSET:

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMIEN
TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

TILAA RAJAAVA PENSASRYHMÄ

PUU

PUURYHMÄ

PIHAT VUONNA 2012
(KAAVIOIHIN MERKITTY VAIN OLENNAISET KASVIT, 
PUSIKOT ON JÄTETTY POIS)

PENSAS TAI MUU HYÖTYKASVI

HEDELMÄPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT HEDELMÄPUU

LEHTIPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT LEHTIPUU

HAVUPUU

PENSASRYHMÄ

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT PENSASRYHMÄ

RATAKISKOSKOTOLPPIEN VARAAN TEHTY
PANSSARIVERKKOAITA

REITTI

EDELLISTEN LISÄKSI VUONNA 2012

ESIINTYVIÄ KASVILAJEJA:

21 Lehmus

22 Kirsikkapuu

23 Orapihlaja (puu)

24 Lumimarja

25 Ruusuangervo

26 Pihlaja-angervo

27 Kiiltotuhkapensas

28 Raparperi

29 Marja-aronia

30 Alppiruusu

31 Piparjuuri

32 Mänty

RAKENNUKSET YMS.

A Asuinrakennus

B Kellari

C Käymälä

D Halkoliiteri

E Ulkorakennus

F Lipputanko

G Kaivo

H Keinut

I Mattoteline

J Autonkorjaus

aita

PIHAPIIRUSTUSTEN MERKKIEN SELITYKSET:

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMIEN
TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

TILAA RAJAAVA PENSASRYHMÄ

PUU

PUURYHMÄ

PIHAT VUONNA 2012
(KAAVIOIHIN MERKITTY VAIN OLENNAISET KASVIT, 
PUSIKOT ON JÄTETTY POIS)

PENSAS TAI MUU HYÖTYKASVI

HEDELMÄPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT HEDELMÄPUU

LEHTIPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT LEHTIPUU

HAVUPUU

PENSASRYHMÄ

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT PENSASRYHMÄ

RATAKISKOSKOTOLPPIEN VARAAN TEHTY
PANSSARIVERKKOAITA

REITTI

aita

PIHAPIIRUSTUSTEN MERKKIEN SELITYKSET:

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMIEN
TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

TILAA RAJAAVA PENSASRYHMÄ

PUU

PUURYHMÄ

PIHAT VUONNA 2012
(KAAVIOIHIN MERKITTY VAIN OLENNAISET KASVIT, 
PUSIKOT ON JÄTETTY POIS)

PENSAS TAI MUU HYÖTYKASVI

HEDELMÄPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT HEDELMÄPUU

LEHTIPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT LEHTIPUU

HAVUPUU

PENSASRYHMÄ

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT PENSASRYHMÄ

RATAKISKOSKOTOLPPIEN VARAAN TEHTY
PANSSARIVERKKOAITA

REITTI

VUODEN 2012 PIHAINVENTOINNIN MERKINNÄT:

Kaavioihin merkitty vain olennainen kasvillisuus, vuoden 1957 esiintyvät

kasvit on merkitty rasterilla.

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMA, TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

Hedelmäpuu

Lehtipuu

Havupuu

Pensas

Pensasryhmä

Panssariteräsverkko-

aita ja portti

Kulkureitti

Tilaa rajaava pensasryhmä

Puu

Puuryhmä

↑↑ Asuinkasarmi 1902:n edessä on säilynyt vuoden 1957 suunnitelmas-

sakin esiintyvä syreeni. amoy 2012

↑ Asuinkasarmi 1902:n pihapiiriä. Etualalla marjapensaita, kirsikkapuu 

ja raparperia. Ulkorakennuksen takana näkyy yksi alueen suurimmis-

ta vaahteroista. amoy 2012

↓ Asuinkasarmi 1902:n pihan syreenimaja, syreenimajan keskellä on 

nupukivetty alue, majan takana siperianhernepensasrivistö. amoy 
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↑ Lahti, virkailijan piha. Pihasuunnitelma, K. Jokela, 2.4.1957. (SRM/A)

 Piirustus esittää asuinkasarmi 1902:n pihapiiriä, tästä suunnitelmasta puuttuu kasvien numerointi.

↓ Asuinkasarmi 1902:n pihapiiri, pihainventointi vuonna 2012. amoy 2012

Asuinkasarmin 1902:n pihapiiri
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VUODEN 1957 PIHAPIIRUSTUSTEN

KASVILAJIT:

1 Rosa rugosa (Kurtturuusu)

2 Omenapuita

3 Punaherukka

4 Karviaismarjapensas

5 Vattuja

6 Mustaherukka

7 Yksivuotinen ryhmä

8 Syringa vulgaris 

 (Kiinansyreeni)

9 Caragana arborescens 

 (Siperianhernepensas)

10 Sorbus aucuparia 

 (Kotipihlaja)

11 Betula pubescens 

 (Hieskoivu)

12 Crataegus C.occinea 

 (Aitaorapihlaja)

13 Spirea arcuta 

 (Morsiusangervo)

14 Luumupuita

15 Acer platanodes 

 (Metsävaahtera)

16 Ulmus glabra (Vuorijalava)

17 Ruusuja

18 Syringa josikae 

 (Unkarinsyreeni)

19 Syreeni

20 Picea abies (Metsäkuusi)

aita

PIHAPIIRUSTUSTEN MERKKIEN SELITYKSET:

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMIEN
TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

TILAA RAJAAVA PENSASRYHMÄ

PUU

PUURYHMÄ

PIHAT VUONNA 2012
(KAAVIOIHIN MERKITTY VAIN OLENNAISET KASVIT, 
PUSIKOT ON JÄTETTY POIS)

PENSAS TAI MUU HYÖTYKASVI

HEDELMÄPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT HEDELMÄPUU

LEHTIPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT LEHTIPUU

HAVUPUU

PENSASRYHMÄ

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT PENSASRYHMÄ

RATAKISKOSKOTOLPPIEN VARAAN TEHTY
PANSSARIVERKKOAITA

REITTI

EDELLISTEN LISÄKSI VUONNA 2012

ESIINTYVIÄ KASVILAJEJA:

21 Lehmus

22 Kirsikkapuu

23 Orapihlaja (puu)

24 Lumimarja

25 Ruusuangervo

26 Pihlaja-angervo

27 Kiiltotuhkapensas

28 Raparperi

29 Marja-aronia

30 Alppiruusu

31 Piparjuuri

32 Mänty

RAKENNUKSET YMS.

A Asuinrakennus

B Kellari

C Käymälä

D Halkoliiteri

E Ulkorakennus

F Lipputanko

G Kaivo

H Keinut

I Mattoteline

J Autonkorjaus

aita

PIHAPIIRUSTUSTEN MERKKIEN SELITYKSET:

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMIEN
TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

TILAA RAJAAVA PENSASRYHMÄ

PUU

PUURYHMÄ

PIHAT VUONNA 2012
(KAAVIOIHIN MERKITTY VAIN OLENNAISET KASVIT, 
PUSIKOT ON JÄTETTY POIS)

PENSAS TAI MUU HYÖTYKASVI

HEDELMÄPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT HEDELMÄPUU

LEHTIPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT LEHTIPUU

HAVUPUU

PENSASRYHMÄ

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT PENSASRYHMÄ

RATAKISKOSKOTOLPPIEN VARAAN TEHTY
PANSSARIVERKKOAITA

REITTI

aita

PIHAPIIRUSTUSTEN MERKKIEN SELITYKSET:

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMIEN
TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

TILAA RAJAAVA PENSASRYHMÄ

PUU

PUURYHMÄ

PIHAT VUONNA 2012
(KAAVIOIHIN MERKITTY VAIN OLENNAISET KASVIT, 
PUSIKOT ON JÄTETTY POIS)

PENSAS TAI MUU HYÖTYKASVI

HEDELMÄPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT HEDELMÄPUU

LEHTIPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT LEHTIPUU

HAVUPUU

PENSASRYHMÄ

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT PENSASRYHMÄ

RATAKISKOSKOTOLPPIEN VARAAN TEHTY
PANSSARIVERKKOAITA

REITTI

VUODEN 2012 PIHAINVENTOINNIN MERKINNÄT:

Kaavioihin merkitty vain olennainen kasvillisuus, vuoden 1957 esiintyvät

kasvit on merkitty rasterilla.

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMA, TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

Hedelmäpuu

Lehtipuu

Havupuu

Pensas

Pensasryhmä

Panssariteräsverkko-

aita ja portti

Kulkureitti

Tilaa rajaava pensasryhmä

Puu

Puuryhmä

↑↑ Suuri jalava koulun edustalla. amoy 2012

↑ Koulun pihapiirin jalavia ja syreenimaja. amoy 2012

↓ Koulun pihapiirin siperianhernepensas ja vieressä alueelle nykyisin 

kasvanutta pusikkoa. amoy 2012
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↑ Lahti, rakennusmestarin piha. Pihasuunnitelma, K. Jokela, 2.4.1957. (SRM/A)

 Piirustus esittää koulua pihapiireineen.

↓ Koulurakennuksen pihapiiri, pihainventointi vuonna 2012. amoy 2012

entisen koulurakennuksen pihapiiri
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VUODEN 1957 PIHAPIIRUSTUSTEN

KASVILAJIT:

1 Rosa rugosa (Kurtturuusu)

2 Omenapuita

3 Punaherukka

4 Karviaismarjapensas

5 Vattuja

6 Mustaherukka

7 Yksivuotinen ryhmä

8 Syringa vulgaris 

 (Kiinansyreeni)

9 Caragana arborescens 

 (Siperianhernepensas)

10 Sorbus aucuparia 

 (Kotipihlaja)

11 Betula pubescens 

 (Hieskoivu)

12 Crataegus C.occinea 

 (Aitaorapihlaja)

13 Spirea arcuta 

 (Morsiusangervo)

14 Luumupuita

15 Acer platanodes 

 (Metsävaahtera)

16 Ulmus glabra (Vuorijalava)

17 Ruusuja

18 Syringa josikae 

 (Unkarinsyreeni)

19 Syreeni

20 Picea abies (Metsäkuusi)

aita

PIHAPIIRUSTUSTEN MERKKIEN SELITYKSET:

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMIEN
TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

TILAA RAJAAVA PENSASRYHMÄ

PUU

PUURYHMÄ

PIHAT VUONNA 2012
(KAAVIOIHIN MERKITTY VAIN OLENNAISET KASVIT, 
PUSIKOT ON JÄTETTY POIS)

PENSAS TAI MUU HYÖTYKASVI

HEDELMÄPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT HEDELMÄPUU

LEHTIPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT LEHTIPUU

HAVUPUU

PENSASRYHMÄ

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT PENSASRYHMÄ

RATAKISKOSKOTOLPPIEN VARAAN TEHTY
PANSSARIVERKKOAITA

REITTI

EDELLISTEN LISÄKSI VUONNA 2012

ESIINTYVIÄ KASVILAJEJA:

21 Lehmus

22 Kirsikkapuu

23 Orapihlaja (puu)

24 Lumimarja

25 Ruusuangervo

26 Pihlaja-angervo

27 Kiiltotuhkapensas

28 Raparperi

29 Marja-aronia

30 Alppiruusu

31 Piparjuuri

32 Mänty

RAKENNUKSET YMS.

A Asuinrakennus

B Kellari

C Käymälä

D Halkoliiteri

E Ulkorakennus

F Lipputanko

G Kaivo

H Keinut

I Mattoteline

J Autonkorjaus

aita

PIHAPIIRUSTUSTEN MERKKIEN SELITYKSET:

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMIEN
TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

TILAA RAJAAVA PENSASRYHMÄ

PUU

PUURYHMÄ

PIHAT VUONNA 2012
(KAAVIOIHIN MERKITTY VAIN OLENNAISET KASVIT, 
PUSIKOT ON JÄTETTY POIS)

PENSAS TAI MUU HYÖTYKASVI

HEDELMÄPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT HEDELMÄPUU

LEHTIPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT LEHTIPUU

HAVUPUU

PENSASRYHMÄ

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT PENSASRYHMÄ

RATAKISKOSKOTOLPPIEN VARAAN TEHTY
PANSSARIVERKKOAITA

REITTI

aita

PIHAPIIRUSTUSTEN MERKKIEN SELITYKSET:

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMIEN
TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

TILAA RAJAAVA PENSASRYHMÄ

PUU

PUURYHMÄ

PIHAT VUONNA 2012
(KAAVIOIHIN MERKITTY VAIN OLENNAISET KASVIT, 
PUSIKOT ON JÄTETTY POIS)

PENSAS TAI MUU HYÖTYKASVI

HEDELMÄPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT HEDELMÄPUU

LEHTIPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT LEHTIPUU

HAVUPUU

PENSASRYHMÄ

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT PENSASRYHMÄ

RATAKISKOSKOTOLPPIEN VARAAN TEHTY
PANSSARIVERKKOAITA

REITTI

VUODEN 2012 PIHAINVENTOINNIN MERKINNÄT:

Kaavioihin merkitty vain olennainen kasvillisuus, vuoden 1957 esiintyvät

kasvit on merkitty rasterilla.

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMA, TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

Hedelmäpuu

Lehtipuu

Havupuu

Pensas

Pensasryhmä

Panssariteräsverkko-

aita ja portti

Kulkureitti

Tilaa rajaava pensasryhmä

Puu

Puuryhmä

↑↑ Asuinkasarmi 1894:n pihapiirissä on säilynyt komea omenapuu, muu 

rakennuksen edustalla olleet hyötykasvit ovat hävinneet. Kuvassa nä-

kyy myös alueelle siirretty tasoristeyksen varoituskello 1900-luvun 

alusta. amoy 2012

↑ Asuinkasarmi 1894:n edustan syreenimaja ja erittäin komea jalava. 

amoy 2012

↓ Asuinkasarmi 1894:n radan puoli on nykyisin lähinnä nurmikkoa, ai-

dan tuntumassa on säilynyt mm. siperianhernepensasta ja suuria koi-

vuja. amoy 2012
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↑ Lahti, virkailijan piha. Pihasuunnitelma, K. Jokela, 2.4.1957. (SRM/A)

 Piirustus esittää asuinkasarmi 1894 ja asuinkasarmi 1869 pihapiiriä.

↓ Asuinkasarmi 1894:n pihapiiri, pihainventointi vuonna 2012. amoy 2012

Asuinkasarmi 1869:n ja 1894:n pihapiirit
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VUODEN 1957 PIHAPIIRUSTUSTEN

KASVILAJIT:

1 Rosa rugosa (Kurtturuusu)

2 Omenapuita

3 Punaherukka

4 Karviaismarjapensas

5 Vattuja

6 Mustaherukka

7 Yksivuotinen ryhmä

8 Syringa vulgaris 

 (Kiinansyreeni)

9 Caragana arborescens 

 (Siperianhernepensas)

10 Sorbus aucuparia 

 (Kotipihlaja)

11 Betula pubescens 

 (Hieskoivu)

12 Crataegus C.occinea 

 (Aitaorapihlaja)

13 Spirea arcuta 

 (Morsiusangervo)

14 Luumupuita

15 Acer platanodes 

 (Metsävaahtera)

16 Ulmus glabra (Vuorijalava)

17 Ruusuja

18 Syringa josikae 

 (Unkarinsyreeni)

19 Syreeni

20 Picea abies (Metsäkuusi)

aita

PIHAPIIRUSTUSTEN MERKKIEN SELITYKSET:

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMIEN
TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

TILAA RAJAAVA PENSASRYHMÄ

PUU

PUURYHMÄ

PIHAT VUONNA 2012
(KAAVIOIHIN MERKITTY VAIN OLENNAISET KASVIT, 
PUSIKOT ON JÄTETTY POIS)

PENSAS TAI MUU HYÖTYKASVI

HEDELMÄPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT HEDELMÄPUU

LEHTIPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT LEHTIPUU

HAVUPUU

PENSASRYHMÄ

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT PENSASRYHMÄ

RATAKISKOSKOTOLPPIEN VARAAN TEHTY
PANSSARIVERKKOAITA

REITTI

EDELLISTEN LISÄKSI VUONNA 2012

ESIINTYVIÄ KASVILAJEJA:

21 Lehmus

22 Kirsikkapuu

23 Orapihlaja (puu)

24 Lumimarja

25 Ruusuangervo

26 Pihlaja-angervo

27 Kiiltotuhkapensas

28 Raparperi

29 Marja-aronia

30 Alppiruusu

31 Piparjuuri

32 Mänty

RAKENNUKSET YMS.

A Asuinrakennus

B Kellari

C Käymälä

D Halkoliiteri

E Ulkorakennus

F Lipputanko

G Kaivo

H Keinut

I Mattoteline

J Autonkorjaus

aita

PIHAPIIRUSTUSTEN MERKKIEN SELITYKSET:

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMIEN
TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

TILAA RAJAAVA PENSASRYHMÄ

PUU

PUURYHMÄ

PIHAT VUONNA 2012
(KAAVIOIHIN MERKITTY VAIN OLENNAISET KASVIT, 
PUSIKOT ON JÄTETTY POIS)

PENSAS TAI MUU HYÖTYKASVI

HEDELMÄPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT HEDELMÄPUU

LEHTIPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT LEHTIPUU

HAVUPUU

PENSASRYHMÄ

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT PENSASRYHMÄ

RATAKISKOSKOTOLPPIEN VARAAN TEHTY
PANSSARIVERKKOAITA

REITTI

aita

PIHAPIIRUSTUSTEN MERKKIEN SELITYKSET:

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMIEN
TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

TILAA RAJAAVA PENSASRYHMÄ

PUU

PUURYHMÄ

PIHAT VUONNA 2012
(KAAVIOIHIN MERKITTY VAIN OLENNAISET KASVIT, 
PUSIKOT ON JÄTETTY POIS)

PENSAS TAI MUU HYÖTYKASVI

HEDELMÄPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT HEDELMÄPUU

LEHTIPUU

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT LEHTIPUU

HAVUPUU

PENSASRYHMÄ

1957 SUUNNITELMASTA SÄILYNYT PENSASRYHMÄ

RATAKISKOSKOTOLPPIEN VARAAN TEHTY
PANSSARIVERKKOAITA

REITTI

VUODEN 2012 PIHAINVENTOINNIN MERKINNÄT:

Kaavioihin merkitty vain olennainen kasvillisuus, vuoden 1957 esiintyvät

kasvit on merkitty rasterilla.

VUODEN 1957 PIHASUUNNITELMA, TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT:

Hedelmäpuu

Lehtipuu

Havupuu

Pensas

Pensasryhmä

Panssariteräsverkko-

aita ja portti

Kulkureitti

Tilaa rajaava pensasryhmä

Puu

Puuryhmä

↑ Ratavartijan asuinrakennuksen pihapiirissä on suuria näyttäviä puita, 

pihapiiri nähtynä radalta päin. amoy 2012

↓ Rata-alueelle johtava portti. amoy 2012

↓↓ Ratavartijan asunnon pihapiiriä, etualalla raparperi, marjapensas ja 

omenapuu, vasemmassa laidassa syreeni. amoy 2012

↑ Lahti, rataesimiehen piha. Pihasuunnitelma, K. Jokela, 2.4.1957. (SRM/A)

 Piirustus esittää ratavartijan asuinrakennusta pihapiireineen.

↓ Ratavartijan asuinrakennus pihapiireineen, pihainventointi vuonna 2012. amoy 2012

Vahtituvan pihapiiri
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4 Mytäjäisten VARiKKOALUeen MeRKitys, säiLy-
neisyys jA ARVOt

Varikon liittyminen rautatiehistoriaan

Mytäjäisten varikkoalue sivuaa pienenä, mutta tärkeä-

nä osana Suomen rautateiden alkuvaiheiden historiaa. 

Jo ensimmäistä, vuonna 1862 valmistunutta, Helsinki-

Hämeenlinnan rataosuutta rakennettaessa heräsi toi-

ve Päijänteen vesistöreitistön yhdistämisestä rautatien 

avulla merenrannan satamiin. Eri vaihtoehdoista pää-

dyttiin ratkaisuun, jossa Päijänne ja Vesijärvi yhdistet-

tiin Vääksyn kanavalla ja uusi ratalinja rakennettiin Rii-

himäeltä Vesijärven eteläkärkeen, jossa sijaitsi Hollolan 

pitäjän Lahden kylä. 

Alkuvaiheessa radan jatkaminen Lahdesta Pietariin 

nähtiin vain mahdollisuutena, mutta kun lopullinen pää-

tös vuoden 1967 valtiopäivillä tehtiin, puhuttiin jo Riihi-

mäen - Pietarin radasta.1 Rataosuus Riihimäeltä Lahteen 

1 St. Petersburg-Riihimäki jernvägsbygnad, Helsingfors, 1871, s. 48.

Mytäjäisten varikon laajempi historiallinen merkitys

Rautateiden rakennuskanta on Suomessa tiukan kes-

kusjohtoisuuden vuoksi hyvin yhtenäistä. Tärkeimpiä 

rautatieasemia  lukuunottamatta rakennukset toteutet-

tiin yleensä kunkin aikakauden tyyppipiirustusten mu-

kaan. Rakennustoiminta oli myös hyvin laaja-alaista, 

suurista rautatieasemista ja konepajoista asuinraken-

nusten maakellareihin.

Mytäjäisten varikkoalueella on säilynyt kokoelma eri 

aikakausien rautatierakennuksia, joista osa on runsaasti 

toistettujen tyyppipiirustusten mukaan tehtyjä, osa taas 

lähes yksittäiskappaleita. Edellisiin kuuluvat veturitalli, 

vahtitupa, vesitorni ja ulkorakennukset, jälkimmäisiin 

taas koulu ja vuoden 1902 asuinkasarmi, jotka ovat eril-

listen piirustusten mukaan tehtyjä. Sekä tyyppipiirus-

tuksen mukaan toteutetut, että yksittäiset rakennukset 

ovat rautatiehistorian kannalta merkittäviä.

Veturitalli (1869)

Mytäjäisten veturitalli laajennuksineen kuuluu maamme 

vanhimpiin veturitalleihin. Veturitalli oli valmis viimeis-

tään vuonna 1869, kun rataosuus Vesijärvelle avattiin. 

Laajennus tehtiin vajaa 10 vuotta myöhemmin vuonna 

1877 täysin alkuperäisen arkkitehtuurin mukaisesti. Tä-

män jälkeen ei suuria muutoksia ole tehty, mikä tekee 

Mytäjäisten veturitallista myös yhden parhaiten alkupe-

räisen ulkoasunsa säilyttäneistä 1800-luvun veturital-

Mytäjäisten varikkoalueen rakennukset - suhde rautateiden ra-
kennuskantaan, arvot ja säilyneisyys

leista. Sisätiloissa tilajako on säilynyt, myös vanhaa toi-

mintaan liittynyttä varustusta on jonkin verran jäljellä.

Vahtitupa (1869)

Vahtituparakennuksia tehtiin radan varteen rakentamis-

vaiheessa hyvin tiheästi. Rata-alueen laajentumisen, 

ympäristön muutosten ja alkuperäisen käytön poistumi-

sen vuoksi suurin osa vahtituvista on kuitenkin vuosi-

en varrella hävinnyt. Mytäjäisten varikkoaluetta vasta-

päätä sijaitseva vuoden 1869 kaksoisvahtitupa ulkora-

kennuksineen on harvinaisen hyvin säilynyt pihapiiriko-

konaisuus tästä radanvarsien yleisestä rakennustyypis-

tä. Asuinrakennuksen ulkoasussa on vuosien varrella ta-

pahtunut muutoksia.

Vesitorni (1951)

Vesitorni on rakennettu Jarl Ungernin vuoden 1948 

tyyppipiirustuksen mukaan. Piirustuksen vinjettitekstin 

mukaan Mytäjäisten vesitornin rakennusvuosi oli 1951. 

Vesitorni oli rautateiden varsilla yleinen rakennustyyp-

pi, Mytäjäisten vesitornin kaltaisia neliskulmaisia tiilive-

sitorneja rakennettiin ainakin 1930-luvulta lähtien, tyy-

pin ulkonäkö muuttui vuosikymmenien kuluessa hyvin 

hitaasti. 

Mytäjäisten vesitorni on hyvin säilynyt sekä ulkoasun-

sa, että hyvin viimeisteltyjen sisätilojensa osalta.

ja Vesijärvelle avattiin virallisesti liikenteelle 1.11.1869. 

Vuotta myöhemmin, 11. syyskuuta 1870, valmistui ra-

dan loppuosa Lahdesta Pietariin. 

Mytäjäisten varikkoalue perustettiin kohtaan, jossa 

Pietarin rata eroaa Vesijärven radasta. Varikon sijoituk-

seen vaikutti todennäköisesti suurelta osin sijainti tässä 

liikenteellisessä solmukohdassa. Samantien rakennet-

tiin myös varikkoaluetta pohjoispuolella rajaava kään-

töraide, joka mahdollisti kokonaisen junan kääntämisen 

ja toisaalta myös liikenteen Vesijärven asemalta Pieta-

rin suuntaan.

Mytäjäisten varikko ja sitä rajaavat, nyt jo pääosin 

käytöstä poistuneet sivuraiteet, kertovat niistä valin-

noista, jotka ovat osaltaan ohjanneet Suomen rataver-

kon kehitystä.

↓ Riihimäen - Pietarin ratalinja. Kuva kirjasta Lahti Pietari kulttuurirata, s. 19. Lahden ja Wesijärven asemat on ympäröity punaisella.

← Mytäjäisten veturitalli. 

amoy 2012
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Koulu (1880-luku, laajennus n. 1900)

Koulurakennuksen alkuperäisosa on todennäköisesti 

1880-luvulta. Rakennusta on laajennettu vuoden 1900 

paikkeilla. Mytäjäisten lisäksi rautateiden kouluraken-

nuksia on säilynyt vain Riihimäellä kaksi kappaletta. 

Vanhempi näistä on samoilla suunnitelmilla toteutettu, 

hieman erilaisen rakennushistorian omaava versio My-

täjäisten koulurakennuksesta.

Omia uudisrakennuksia maalaiskansakouluille ryhdyt-

tiin varsinaisesti rakentamaan vasta 1870-luvun alusta. 

Mytäjäisten koulun alkuperäisosa kuuluu maamme van-

himpaan säilyneeseen kansakoulurakennuskantaan.

Koulutoiminta Mytäjäisten koulussa loppui vuon-

na 1922, jonka jälkeen rakennus on ollut asuinkäytös-

sä. Tämä huomioon ottaen on rakennus säilyttänyt hy-

vin vanhan ulkoasunsa. Sisätilojen osalta kouluvaiheen 

lisäksi myös vanhemmat asuinmuutoskerrostumat ovat 

arvokkaita.

Asuinkasarmi (1902)

Vuonna 1902 rakennettu asuinkasarmi on Mytäjäisten 

varikkoalueen ainoa alkuperäisasussaan ja -käytössään 

säilynyt asuinrakennus. Asuinkasarmin piirustukset ovat 

Bruno Granholmin käsialaa vuodelta 1902 ja ilmeises-

ti piirretyt nimenomaan Mytäjäisten varikkoa varten. 

Asuinkasarmi edustaa hyvin tasokasta aikansa rivitalo-

asumista. Rakennuksen huonejako on säilynyt alkupe-

räisenä. Kiinteässä sisustuksessa ja sisämateriaaleissa 

on tehty eriaikaisia muutoksia.

Vuoden 1902 asuinkasarmi piharakennuksineen muo-

dostaa harvinaisen ehjänä säilyneen 1900-luvun alun 

asuinpihapiirin. 

Ulkorakennukset

Tyyppipiirustusten mukaisia ulkorakennuksia liittyy vah-

tituvan, koulun ja vuoden 1902 asuinkasarmin pihapii-

reihin. Näistä vahtituvan ja koulun piharakennukset ja 

maakellarit edustavat vanhempaa 1800-luvun tyyppiä. 

Asuinkasarmin piharakennukset ja maakellari taas nou-

dattavat Bruno Granholmin 1900-luvun alun tyyppipii-

rustuksia. Piharakennukset ovat pääosin erittäin hyvin 

säilyneitä.

sauna (1800-luku)

Saunan rakennusvuosi ei ole tiedossa, mutta se esiintyy 

1800-1900 -lukujen vaihteen vinjettikuvassa ja edustaa 

myös ulkoarkkitehtuuriltaan 1800-luvun rautatieraken-

tamisen tyylipiirteitä. Rakennus täydentää varikkoalu-

een rakennuskantaa ja liittää varikkoalueen myös kiin-

teämmin Mytäjärveen, jonka rannan tuntumassa sauna 

sijaitsee. 

Saunan, asuinkasarmin 1902 pihapiirin ja varikkoalu-

een tasoristeyksen välisellä alueella on parhaiten aistit-

tavissa 1950-luvulle jatkunut tilanne, jossa ratojen erot-

tava ja rajaava vaikutus oli huomattavasti nykyistä pie-

nempi.

Asuinkasarmi (1894) 

(muutos ja laajennus 1970-luku)

Vuonna 1894 rakennettu asuinkasarmi edustaa van-

hempaa kasarmityyppiä ja rakennettiin todennäköisesti 

hyvin pitkälle varikon alkuperäisen, vuoden 1869 asuin-

kasarmin mallin mukaisesti. 

Rakennuksessa tehtiin muutos ja laajennus 1970-lu-

vulla, jolloin se muutettiin toimistokäyttöön. Julkisivut 

verhoiltiin kuitusementtilevyin, mutta monilta osin muu-

tostyöt tehtiin vanhan rakennuksen ulkoarkkitehtuurin 

ehdoilla. Sisätiloissa muutokset olivat voimakkaampia. 

Vanha rakennusrunko on kuitenkin pääosin jäljellä uu-

dempien pintaverhoilujen alla ja rakennus on kohtuul-

lisen yksinkertaisin toimenpitein palautettavissa lähel-

le vanhaa ulkoasuaan. Pintarakenteiden purkutyöt tu-

lee tehdä harkiten, koska niiden alla saattaa olla säilös-

sä hyvinkin vanhoja rakennekerroksia.

Entisestä pihapiiristä on jäljellä 1970-luvun asuun 

muutettu ulkorakennus, jota on lyhennetty alkuperäi-

sestä mitastaan.

Asuinkasarmin 1869 entinen ulkorakennus

Vuoden 1869 asuinkasarmin pihapiiristä on säilynyt vain 

yksi ulkorakennus. Rakennuksen ajoitus ei ole selvillä. 

Samalla paikalla on sijainnut ulkorakennus jo 1800-lu-

vulla. Rakennus on muutettu varastoksi, jossa yhtey-

dessä se on verhoiltu sisältä kuitusementtilevyin. Ulla-

kolta on kuitenkin näkyvissä vanha hirsikehikko ja van-

hoja rakenteita. Ajoitus vaatii rakenteiden avaamista.

← Mytäjäisten koulurakennus nähtynä maakellarin kulmalta. amoy 2012

→ Näkymä vuoden 1902 asuinkasarmin portilta radan yli saunalle. amoy 2012

Autotalli- ja varastorakennus (1970-luku)

Vuoden 1869 asuinkasarmin paikalle rakennettiin 1970-

luvulla autotalli- ja varastorakennus, jonka rakenteissa 

hyödynnettiin ilmeisesti puretun asuinkasarmin raken-

nusmateriaalia. 

sosiaalitilarakennus (1982)

Vesijärvenradan varren rakennusrivistön jatkoksi raken-

nettiin vuonna 1982 Juhani Solkisen piirtämä sosiaaliti-

larakennus. Rakennus on materiaaliensa ja värityksensä 

osalta sopeutettu alueen vanhoihin ulkorakennuksiin.

Pistoraiteen varasto (1970-luku)

1970-luvulla alueen sisäisen pistoraiteen varteen tehtiin 

kevyt varastorakennus. Varasto on nykyisin ainoa merk-

ki 1980- ja 90-lukujen vaihteessa puretun raiteen poik-

keavasta koordinaatistosta.
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Mytäjäisten varikkoalue syntyi Riihimäen - Pietarin ra-

dan yhteyteen keskelle agraaria pelto- ja metsämaise-

maa. Lähellä sijaitsi Lahden kylä, mutta siihen Mytäjäis-

ten alue liitettiin vasta vuonna 1905, Lahden kaupungin 

perustamisen yhteydessä. 

Veturitallista, varikkopäällikön asuintalosta ja yhdes-

tä asuinkasarmista varikkoalue kasvoi 1800-luvulla ta-

saisesti, niin että 1900-luvun alkuvuosina valmistui jo 

kolmas asuinkasarmi pihapiireineen. Tärkeä merkitys oli 

varikon omalla koulurakennuksella, jonka ensimmäinen 

osa rakennettiin 1880-luvulla.

Mytäjäisten varikkoalue 1960-luvulle asti

Mytäjäisten varikkoalueen rakennuskanta säilyi 1960-

luvun lopulle asti suurinpiirtein siinä asussa, jonka se oli 

saavuttanut 1900-luvun alkuvuosina. Suuria muutoksia 

olivat vain alkuperäisen varikkopäällikön asuintalon ja 

Mytäjäisten varikkoalueen ke-
hityskaari

↑ Mytäjäisten varikko ja asuinalue. Viistoilmakuva vuodelta 1968. Kuvakiila (LKM/KA)

→ Hetki varikkoalueella. Takana vasemmalla veturitallin pääty. (Kuva kirjasta Tallin Passi, s. 55.)

↑ Veturitallin rikki kivitetty ikkuna. amoy 2012.

pihapiirin häviäminen pääradan laajentuessa sekä vesi-

tornin rakentaminen 1950-luvun alussa. 

Tilannetta 1950-luvulla, vesitornin valmistuttua, voi-

daan pitää alueen kehityksen kulminaatiopisteenä. Alue 

oli valmiiksi rakennettu ja kasvillisuus sekä reitistö oli-

vat viiden vuosikymmenen stabiilin tilanteen aikana eh-

tineet asettua paikoilleen. Varikkoalue muodosti vierei-

sen Mytäjäisten asuinalueen kanssa oman kiinteän ja 

kylämäisesti rakentuneen yhteisönsä, joka pikkuhiljaa 

erkaantui yhä selvemmin omaksi saarekkeekseen ym-

pärillä kasvavan kaupungin keskellä.

1970-luvun muutokset

1970-luvulla kiihtynyt autoliikenteen kasvu ja siitä seu-

rannut tieverkoston kehitys rajasivat Mytäjäisten alu-

een muusta kaupungista fyysisesti. Kun samaan aikaan 

myös rata-alueiden erottava vaikutus kasvoi, jäi alue 

yhä enemmän erilleen. Tällä ja varikon kuulumisella val-

tionrautateiden omistukseen oli tärkeä merkitys sille, 

että alue on säilynyt nykypäiviin saakka.

Valitettavasti liikenteellisillä muutoksilla oli myös hä-

vittävä vaikutuksensa. Mytäjäisten asuinalueesta hävi-

sivät lammen itäpuoliset osat lähes kokonaan. Varikko-

alueelta, jonka tiestö aiemmin kiemurteli asuinpihojen 

ja ulkorakennusten välitse, liikenteelliset järjestelyt hä-

vittivät kaksi asuinkasarmin pihapiiriä ja jättivät alueen 

keskelle aukon, joka edelleen on jäsentymättä.

Saman aikaisesti 1970-luvulla tapahtui myös muutos 

varikkoalueen toiminnoissa. Asumisen merkitys väheni 

ja tilalle tuli vr:n toimisto, henkilöstö ja varastotiloja.

1970-luvulta nykypäivään

1970-luvun rajujen muutosten jälkeen tilanne taas sta-

biloitui. Viimeinen varsinainen uudisrakennus varikko-

alueelta on 1980-luvun alun sosiaalitilarakennus. Asu-

minen jatkui jäljelle jääneessä asuinkasarmissa ja enti-

sessä koulurakennuksessa. Harraste- ja pienpajatoimin-

ta otti pikkuhiljaa käyttöön niitä tiloja, jotka jäivät rau-

tateiden käytössä tarpeettomaksi. Vuonna 2010 raken-

nukset tyhjennettiin odottamaan päätöstä alueen koh-

talosta.

Mytäjäisten varikkoalueen pai-
kallinen merkitys

Mytäjäinen osana Lahden kaupunkia

Mytäjäisten alue liitettiin yhdessä asema-alueen kans-

sa vuonna 1905 vasta perustettuun Lahden kaupunkiin. 

Yhteinen taival on tietysti tätä pidempi; rautatien raken-

taminen 1860-luvun lopulla oli alkusysäys silloisen Lah-

den kylän kasvulle kauppalaksi ja myöhemmin kaupun-

giksi. Radalla ja varikkoalueella oli vaikutusta myös Lah-

den teollisuuden sijoittumiseen. Varikon länsipuolelle ra-

dan toiselle puolelle syntyi Sopenkorven teollisuusalue 

ja radan eteläpuolelle, varikkoaluetta vastapäätä perus-

tettiin 1880-luvulla Tornator Oy:n Lahden rullatehdas .

Historiallisista lähtökohdista johtuen Mytäjäisten va-

rikkoalueen vanhimmat rakennukset 1860-luvun lopulta 

eli veturitalli ja vahtitupa edustavat Lahden kaupungin 

keskusta-alueen aivan vanhinta rakennuskantaa. Koulu-

rakennus ja asuinkasarmit sekä näiden piharakennukset 

kuuluvat muutaman kymmenen vanhimman keskusta-

alueella säilyneen rakennuksen joukkoon.1 Mytäjäisten 

varikkoalue ja viereinen Mytäjäisten asuinalue taas ovat 

vanhimpia säilyneitä aluekokonaisuuksia.

1 Pihlaja 2005, ss. 208-211.
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Mytäjäisten varikkoalueen alu-
eellinen säilyneisyys

Mytäjäisten varikkoalueen sisällä on erityyppisiä ja eri-

asteisesti säilyneitä alueita. Tärkeimmät alueet on ko-

rostettu viereisen sivun kartassa.

Veturitallin ympäristö

Veturitallin ja kääntöpyörä ympäristöineen sekä Vesijär-

ven rata-alue edustavat 1800-lukua ja varikon keskeistä 

toiminta-aluetta. Veturitalli on yksi vanhimmista ja alku-

peräisen ulkoasunsa parhaiten säilyttäneistä Suomessa. 

Kääntöpöytää on laajennettu pariin otteeseen, mutta 

toimintaperiaate on yhä sama. Viereinen rata-alue kuu-

luu elimellisesti veturitalliin. Vesijärven rata oli lisäksi 

lähtökohtana koko Riihimäen - Pietarin ratalinjaukselle.

Vahtitupa

Vahtitupa ulkorakennuksineen on radan perustamisvai-

heesta 1860-luvun lopulta. Pihapiiri on säilyttänyt hy-

vin alkuperäisen asunsa. Yhteys rataan on edelleenkin 

konkreettisesti näkyvissä pihapolun, portin ja radalle 

johtavien graniittiportaiden muodossa.

Koulu ja asuinkasarmi (1902)

Entinen koulu ja vuoden 1902 asuinkasarmi piharaken-

nuksineen sekä sauna muodostavat kokonaisuuden, jo-

ka on säilynyt melko pitkälle 1900-luvun alun asussa.  

Kaikki rakennukset on rakennettu viimeistään 1900-lu-

vun alkuvuosina. Kasvillisuus on luonnollisesti jatkuvas-

sa muutoksessa, mutta jäljellä on paljon ainakin 1900-

luvun puoliväliin ajoittuvia piirteitä. Rakennusten välit-

se kulkeva, yksiraiteisena säilynyt kääntöraide, kuvas-

taa alkuperäistä, aitaamatonta rataympäristöä.

Asuinkasarmi (1894)

Entisestä 1800-luvun lopun asuinpihapiiristä on jäljel-

lä enää päärakennus ja osa ulkorakennuksesta, molem-

mat muutetussa muodossa. Rakennukset ovat muodos-

taneet 1800-luvun lopulta asti pysyväisluonteisemman 

rakentamisen pohjoiskärjen.

Vesitorni ja entinen ulkorakennus

Melko myöhäisestä rakentamisajankohdastaan huoli-

matta 1950-luvun tiilinen vesitorni kuuluu varikkoalu-

een merkkirakennuksiin ja on rakennuksena erittäin hy-

vin säilynyt. 

Vesitornin viereinen entinen ulkorakennus on alkupe-

räisen asuinkasarmin pihapiirin ainoa säilynyt osa. Ra-

kennus myös sulkee hieman keskiosan liikennealuetta.

Muu rakentaminen

Myöhempi täydennysrakentaminen alueella on ollut pie-

nimuotoista ja hillittyä. Rakennuksissa on noudatettu 

vanhaa rakeisuutta, koordinaatistoa ja materiaalimaail-

maa. Ympäristöä häiritseviä rakennuksia ei alueelle ole 

tehty. Ympäristön kannalta tuhoisampi on ollut keskus-

taosan rakennusten purkaminen ja näin syntyneet laa-

jat ja jäsentymättömät liikenne- ja paikoitusalueet.

suorakulmakoordinaatisto

Huolimatta varikkoalueen kolmikulmaisesta muodosta 

alueen täydennysrakentaminen on alusta alkaen nou-

dattanut Vesijärven radan suuntaista suorakulmakoor-

dinaatistoa, johon alueen ensimmäinen asuinkasarmi 

asettui. Ainoana poikkeuksena on kevyt varastoraken-

nus, joka 1970-luvulla rakennettiin alueen sisäisen rai-

teen varteen. Kulkureitistö kiemurteli alueella vapaasti, 

mutta rakennukset olivat suorassa kulmassa suhteessa 

toisiinsa.

Tiukka koordinaatisto erottaa varikkoalueen vierei-

sestä Mytäjäisten asuinalueesta. Voidaan ajatella, että 

koordinaatisto kuvastaa rautateiden rakennustoiminnan 

järjestäytyneisyyttä.
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