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1 JOHDANTO
1.1. Tutkimuksen lähtökohdat
Aloitin syksyllä 2016 opinnot Jyväskylän yliopiston Kulttuuriympäristön
tutkimuksen

maisterikoulutuksessa.

Koulutus

lähestyy

ympäristöä

kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Maisterikoulutuksessa on mahdollista
syventyä neljän opintosuunnan – taidehistorian, taidekasvatuksen, museologian ja
nykykulttuurin tapoihin tarkastella kulttuuriympäristöstä tutkimuskohteena.
Koulutus tuottaa asiantuntijoita, jotka ovat kriittisiä ja ammatillisesti laaja-alaisia
sekä pystyvät tarttumaan kansallisiin tai kansainvälisiin kulttuuriympäristöalan
haasteisiin.

Valitsin

kulttuuriympäristön

museologian
tutkimus

opintosuunnan,

lähestyy

joten

tutkimuskohdettaan

käsillä

oleva

museologian

näkökulmasta.
Mitä sitten tarkoitetaan kulttuuriympäristöllä? Yleensä sanat kulttuuri ja ympäristö
tulkitaan vaihtelevasti, riippuen henkilön tai ryhmän lähestymistavoista.
Kotimaisten kielten keskuksen sanakirja (2018) määrittää käsitteet seuraavasti:
”Kulttuuri = 1. yhteisön t. koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten
kokonaisuus; sivistys. Henkinen kulttuuri. Alkukantainen kulttuuri. Länsimainen
kulttuuri.

Intiaanien,

Kiinan

kulttuuri.

Nykyajan

teknistynyt

kulttuuri.

Talonpoikaiskulttuuri. Eliittikulttuuri. Populaarikulttuuri. Paeta kulttuuria.
Erikoisesti tieteistä ja taiteista. Harrastaa kulttuuria. 2. yksilön t. yhteisön
henkisten t. ruumiillisten kykyjen kehittäminen t. kehittyneisyys, ajattelu- t.
toimintatapojen kehittyneisyys, vakiintuneet toimintatavat. Liikenne-, ravintola-,
tapakulttuuri.

Ruumiinkulttuuri.

Suomalainen

yrityskulttuuri.

3.

biologia.

pieneliöiden t. solujen kasvattaminen tutkimusta varten; pieneliöviljelmä, -kanta.”
”Ympäristö = 1. jotakin ympäröivä alue, lähistö. Talon ympäristö.
Lähiympäristö. Kioskin ympäristö oli roskainen. Kirkon ympäristöön oli rakennettu
uusia taloja. Tampereella ja sen ympäristössä. 2. ihmistä ympäröivä luonto
(ilmakehä, maaperä, vesistöt), jonka kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa.
Saastuttaa ympäristöä. Ympäristöä kuormittavat tehtaiden päästöt. Ympäristöä
säästävä energiamuoto. Toimet ympäristön suojelemiseksi. Ympäristöön päässeet
saasteet. 3. (kulttuuri-, yhteiskunta-, asumis-, työskentely- tms.) olot, joissa ihminen
elää; miljöö; myös eläimen t. kasvin elin- t. kasvupaikoista. Rauhallinen, viihtyisä
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ympäristö. Kotoinen, vieras ympäristö. Lapsen sosiaalinen ympäristö. Kasvu-, koti, elin-, asuin-, työympäristö. Kaupunkiympäristö. Talo ei sovi tähän ympäristöön.
Elokuva on kuvattu aidossa ympäristössä. Omasta ympäristöstään pois joutunut
eläin. Kosteassa ympäristössä viihtyvät kasvit. 4. lähistön tai saman yhteisön
ihmiset; muut ihmiset. Sai ympäristön hyväksynnän. Saada vaikutteita
ympäristöstään.

Siinä

tilassa

hän

tietotekniikassa.

tietojenkäsittelyssä

oli

vaarallinen

käytettävien

ympäristölleen.

laitteiden

ja

5.

ohjelmien

kokonaisuudesta.”
Kulttuuri -käsiteellä yleensä tarkoitetaan ihmisen, ihmisryhmien ja koko
ihmiskunnan ”henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta”. Kulttuuri
erottaa ihmisen luomakunnan muista lajeista ja yksilöistä. Itse näen kulttuurin
kuuluvan kaikkeen inhimilliseen toimintaan; kaikkeen siihen, mitä ihminen on
olemassaolonsa aikana tehnyt ja saanut aikaan, oli se sitten hyvästä tai pahasta.
Kulttuuri on tapa toimia, ja toiminnan tuloksista löytyy myös karmaisevia
esimerkkejä (vrt. toisen maailmansodan aikaiset juutalaisvainot). Kuka muu kuin
ihminen on näiden tekojen arkkitehtina? Ympäristö -käsite tarkoittaa paitsi ihmisen
toimintojen tuloksena syntynyttä ympäristöä mutta myös ihmisen nimeämää
koskematonta luonnonympäristöä. Yksi ihmisen ympäristön kokemiseen liittyvä
toimintatapa on tekemättä jättäminen; esimerkiksi tavat, miten ihminen suojelee
koskematonta luontoa. Kun molemmat käsitteet yhdistetään, muodostuu kuva
kulttuuriympäristöstä, jossa ihmisen teoilla on joko aktiivinen tai passiivinen rooli.
Ihmisen teot voidaan mieltää aineellisina tai aineettomina, mutta joiden molempien
arvon määrittää ihminen itse. ”Ihmisen suhde ympäristöönsä muuttuu jatkuvasti, ja
kulttuuriympäristöstä voidaan löytää erilaisia ajallisia kerroksia. Laadukas
kulttuuriympäristö voi olla tärkeä hyvinvoinnin voimavara ja korvaamaton
kansallinen omaisuus. Toisaalta kaikki eivät pidä samoja kohteita arvokkaina tai
merkittävinä – tai edes säilyttämisen arvoisena. Välillä ihmiset toimillaan
tiedostamattaan tai tietoisesti tuhoavat kulttuuriympäristöjä.”1
Ympäristön arvottamisen erilaisuus ja arvojen syntymekanismien hahmottaminen
ovat myös tämän tutkimuksen tehtävänä. Haluan löyttä vastauksen kysymykseen:
millaisten

prosessien

kautta

ihminen

1

omilla

toimillaan

tuhoaa

KUOMA-kulttuuriympäristön maisteriohjelman tavoitteet.
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/oppiaineet/kuoma.(Viitattu 21.11.2018)
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oman

kulttuuriympäristönsä? Tutkimuksen nimi, ”Hannulan murjuja ei enää ole”, pyrkii
antamaan ymmärtävän loogisen selityksen erään kulttuuriympäristön katoamiseen
johtaneista

syistä.

Tutkimuksen

näkökulmasta,

kyse

on

laadullisesta

tapaustutkimuksesta, jonka kohteena on kulttuuriympäristö, joka sijaitsi Lahden
kylän Möysässä.
Tutkimuksen tekemisessä ovat auttaneet useat eri henkilöt ja tahot. Haluan esittää
kiitokset seuraaville henkilöille: kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski,
paikkatietokäsittelijä Ossi Lukkaroinen, tietopalvelusihteerit Nina Ihantoja, Merja
Kalola ja Eija Vähämartti Lahden maankäyttö ja rakennusvalvonnasta; tutkijat
Hannu Takala, kuva Päivi Vickholm sekä kuva-arkiston hoitaja Päivi Taipale
Lahden historiallisesta museosta; kirjailija Markku Lahtinen Antikvariaatti Aleksis
Kivestä; tietopalvelusihteeri Meira Saila ja paikkatietoasiantuntija Henri Huhtala
Hollolan kunnasta; informaatikko Riikka Junttila Lahden kaupunginkirjastosta;
tutkijat Hannu Takala ja Päivi Vickholm sekä kuva-arkiston hoitaja Päivi Taipale
Lahden historiallisesta museosta; asiakaspalvelusihteeri Jesper Wallenius
Maanmittauslaitoksesta;

johtava

asiantuntija

Kari

Rantalainen

Maanmittauslaitoksen arkistosta; informaatikko Sirkku Häyhä-Karmakainen
Joensuun

Vaarakirjastosta

ja

arkistosihteeri

Sirpa

Salokannel

Lahden

seurakuntayhtymästä. Lisäksi erityisenä apuna on toiminut Hannulan murjuissa
1940-luvulla asunut äitini Pirkko Pfäffli Lahdesta.
Työni ohjaajina ovat toimineet professori Janne Vilkuna ja yliopistonopettaja
Helena Lonkila Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen
laitokselta. Kiitän molempia työni ohjauksesta ja kannustavista kommenteista.
Tutkimuksen eri vaiheissa, olen pyrkinyt noudattamaan hyvän tieteellisen
tutkimuksen tapaa ja käytäntöjä, sekä noudattamaan minua auttaneiden henkilöiden
ja yhteistyötahojen esittämiä toiveita tietosuojakäytäntöjen ja tutkimusaineiston
käsittelyn osalta.

1.2. Lahden kylä
Lahden kylä kuului Hämeen linnalääniin ja Hollolan seurakuntaan sekä 1400-luvun
alussa syntyneeseen Hollolan hallintopitäjään ja samannimiseen kihlakuntaan ja
5

Okeroisen neljänneskuntaan.2 Hallinnollinen keskus oli Hollolan kirkolla. Lähes
kaikki Lahden kylät olivat olemassa jo 1500-luvulla, ja niiden tuolloinen taloluku
ylitettiin monessa tapauksessa vasta 1800-luvulla. (Heinonen-Mantere 1985, 6)
Lahden vanhimmat kylät olivat: Okeroinen (josta tuli neljänneskunnan keskus),
Jalkaranta, Mukkula, Järvenpää-Lahti ja Ahtiala. Nimikkokylä Lahti oli ilmeisesti
syntynyt siten, että Anttilan talo on siirtynyt Joutjärven takaa lähemmäs Vesijärveä
muheammille maille. Joka tapauksessa Lahti ja Järvenpää kuuluivat isojakoon
sakka samaan jakokuntaan.3 Okeroinen ja Lahti kasvoivat jo keskiajalla Vesijärven
eteläpään suurimmiksi kyliksi, vuonna 1539 Okeroisissa oli 24 ja Lahdessa 23
taloa. Kylien takamaat olivat kaakossa, Okeroisilla niin sanottu Miekkiönmaa ja
Lahdella Koiskalanmaa ja Vehkalan kylän alue. (Heinonen-Mantere 1985, 6)
Keskiajalla Suur-Hollolassa oli kyliä satamäärin, ja kirkonkylän ohella etenkin
Lahden kylä oli jo varhain tavallista tärkeämpi. Lahden kylä oli kasvanut maa- ja
vesireittien solmukohtaan, ja se mainitaan ensikerran kirjallisissa lähteissä
lautamiesluettelossa vuonna 1445. (Kivilä 2007, 112) Lahden kylässä oli vuonna
1539 23 kantataloa, joiden määrä vaihteli 23-20 välillä 1600-luvulla. Lahden kylän
kantataloja olivat: Pekkala, Paavola, Rekola, Juhakkala, Juustila, Mäkelä, Kittelä,
Huovila, Saksala, Marola, Hennala, Savola, Kartano, Sipilä, Seppälä, Leikkola,
Hörölä, Nikkilä, Anttila ja Helkala. Taloista Kartano (1664), Sipilä (1663) ja
Leikkola (166) olivat ratsutiloja, Sipilän ollessa samalla myös majatalo. Talot
sijaitsivat molemmin puolin Viipurin maantietä nykyisen Lahden torin vaiheilla, ja
suurin osa taloista oli 1600-luvulla sotilashospitaalin rälssiä4, ja niiden maksamat
verot menivät Tukholmassa sijainneen sotilassairaalan ylläpitoon. (HeinonenMantere 1985, 7)
Lahden nimi juontaa ilmeisesti Kalku Lactis nimisestä henkilöstä, joka toimi
Hollolan kalakäräjillä lautamiehenä. Lactis ei ollut ainut lahtelainen; 1400-luvulla

2

Linnalääni tarkoittaa Ruotsi-Suomessa keskiajalla ja uuden ajan alussa linnan alaisuuteen
kuulunut hallintoalue. Pitäjällä tarkoitetaan maaseutukuntaa. Kihlakunnalla tarkoitetaan
linnalääneihin 1400- ja 1500-luvulla kuuluneita verotuksen ja oikeudenkäytön hallintoyksikköjä.
Neljänneskunta on hallinnollinen toimi, hallintopitäjät jaettiin keskiajalla neljään
neljänneskuntaan. (Kielitoimiston sanakirja 2018 & Myyryläinen, Heikki 1998 Läänin hallinnon
historiaa. Internetix/ Mikkeli-seura)
3
Jakokunta tarkoittaa omistusyhteisön aluetta, jossa suoritetaan maa- ja vesialueen jakotoimitus
samalla kertaa. (Facta 1969-1971. Tietosanakirja. WSOY)
4
Rälssi tarkoittaa keskiajan Ruotsi-Suomessa tilaa, jolle myönnettiin verovapaus ratsupalvelusta
vastaan. (Kielitoimiston sanakirja 2018)
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esiintyy useita henkilöitä, joiden nimi liitetään Lahteen kuten Abraham Lactis,
Anders Lactis, Anders Jönsson i Lactis, Påwall Andersson Lactis jne. (Heinonen
1980, 16-17) Lahden nimi vakiintui viimeistään vuonna 1878, jolloin Venäjän
keisarin Armollinen Julistus (päivätty 5.6.1878) määräsi: ”että kauppala, joka tulee
olemaan nimeltä Lahti, on perustettava sitä varten osaksi tiloista Lahden kylässä,
osaksi Anttilan talolta Järvenpään kylässä.”. (Heinonen 1980, 16) Lahden kauppala
perustettiin 19.7.1877 ja suuntaviivat

Lahden kaupungin perustamiselle

hahmoteltiin senaatin toimesta. Vaikka senaatti vuonna 1870 määräsi Hämeen
läänin kuvernöörin osoittamaan tulevalle Lahden kaupungille paikan, jäi kaupungin
perustaminen kuitenkin tällä kertaa toteuttamatta. Helsinki – Pietari välinen rautatie
kulki myös Lahden ohitse, ja radan rakennustöiden myötä tapahtuneen
teollistumisen alkuajat aiheuttivat monia ongelmia Lahden kehittymiselle. Lahden
kylän tonteiksi isojaossa vuonna 1850 luokiteltu maa oli käytännössä täyteen
rakennettu, eikä rakentaminen onnistunut muuttamatta koko taajaman rakennetta.
”Ahtaus lisääntyi asukasluvun nopeasti kasvaessa, irtainta väkeä kuljeksi milloin
työssä, milloin joutilaana. Tauteja, hätää, kurjuutta, siveettömyyttä, juopottelua,
rikoksia… Teollistumisprosessi ei todellakaan sujunut ilman sosiaalisia ja
moraalisia kasvukipuja.” (Kivilä 2007, 113-114)
Murrostilan ja yhdyskunnan uudistamisen teki mahdolliseksi lopulta tulipalo, joka
syttyi 19.6.1877 aamulla Lahden kartanon isännän omistamassa Marolan talossa.
Talossa asui muonamies Mört perheineen, ja tuli oli karannut ilmeisesti lapsilta
joko keittopuuhien tai leikin yhteydessä. Lahden palossa tuhoutui täysin kymmeniä
rakennuksia, mutta ihmishenkiä ei menetetty. (Kivilä 2007, 114)
Lahden kauppalan ympärille oli syntynyt esikaupunkialueita, joihin liittyi erilaisia
ongelmia. Ongelmien ratkaisemiseksi oli tarjolla lähinnä kaksi vaihtoehtoa: joko ne
tuli liittää kokonaisuudessaan osaksi Lahtea tai sitten niistä voitiin muodostaa
taajaväkisiä yhdyskuntia. Jälkimmäinen vaihtoehto oli tullut mahdolliseksi sen
jälkeen, kun vuonna 1898 oli asetuksella säädetty, että senaatilla oli oikeus antaa
määräyksiä taajaväkisistä yhdyskunnista. Kun tätä vaihtoehtoa pyrittiin käyttämään
hyväksi, oli tarkoituksena saada esikaupunkialueen villi kasvu edes jossain määrin
suunnitelmallisen kaupunkikehityksen uomiin. (Heinonen 1980, 18-19)
Esikaupunkialueet – kuten Järvenpään esikaupunkiasutus – haluttiin liittää Lahden
kaupunkiin heti sen perustamisesta (1905) lähtien, mutta sitä odoteltaessa alueet
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jäivät oman onnensa nojaan. (Heinonen-Mantere 1985, 19) Saman kohtalon koki
myös Möysänalueen esikaupunkiasutus. Syynä pattitilanteeseen oli Hollolan
kunnan vastustus esikaupunkien liittämisestä Lahteen vuosina 1914 ja 1917: ”kun
kuvernööri kehotti ryhtymää taajaväkisen yhdyskunnan perustamispuuhiin,
Hollolan kunnanvaltuusto ilmoitti nytkin, ettei se nähnyt aihetta tällaisen
yhdyskunnan muodostamiselle.” (Heinonen 1980, 19) Esikaupunkikysymys johtui
pohjimmiltaan siitä, että teollisuus sijoittui Lahden kaupungin ulkopuolelle.
Hollolan kunta ei mielellään katsonut voivansa luopua näistä alueista, koska se olisi
merkinnyt verotulojen vähentymistä. (Heinonen 1980, 17)
Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen suhtautuminen kuitenkin muuttui. Tähän
vaikutti se, että Lahden ympäristötaajamien työväestö oli runsain joukoin
osallistunut taisteluihin punaisten puolella. Sen vuoksi monet Hollolan
kunnalliselämän johtomiehet näkivät aiheelliseksi päästä eroon näistä punaisten
alueista. Myös taloudellinen kehitys vaikutti kannan muutokseen. Etenkin
kauppayhteyksien miltei täydellinen katkeaminen Venäjän kanssa merkitsi
romahdusta monille Lahden seudun teollisuusyrityksille. Tämä puolestaan vähensi
verotuloja, loi työttömyyttä ja lisäsi huolto-ongelmia. (Heinonen 1980, 19)
Kun Lahti osti vuonna 1919 Kartanon alueen ja kun sen siirto Lahteen sitten toteutui
muutaman

vuoden

kuluttua,

herätti

asia

pahaa

verta

hollolalaisissa

kunnalismiehissä juuri siksi, että kyseinen alue oli esikaupunkitaajamista vaurain
ja Hollolan kunnalle eniten tuloa tuottava. (Heinonen 1980, 19)
Toukokuun 10. päivänä 1925 annettiin laki kunnallisen jaoituksen muuttamisesta.
Tätä lakia päätettiin käyttää, ja kun hovioikeudenasessori Torsten Malisen johtama
toimikunta oli laatinut selvityksen ja ehdotuksen alueliitoskysymyksestä, liitettiin
valtioneuvoston päätöksellä 30.6.1932 Lahden kaupunkiin lähes 61 neliökilometrin
suuruinen alue. Siirrettävä alue käsitti paitsi Lahden ja Järvenpään kylät myös
Jalkarannan kokonaisuudessaan sekä osia Mukkulasta ja Okeroisista. Lisäksi
kaupunki hankki maa-alueita ostojen kautta saaden muun muassa Tapanilan (1930)
sekä Vähätalon, Ali-Juhakkalan, Mattilan, Murronmäen, Hennalan, Vähä-Saksalan
ja Lounaan tilat (1935-1939). Maa-alueiden voimakas ostotoiminta liittyi 1930luvun loppupuolen nopeaan taloudelliseen nousuun, joka erityisen voimakkaana
näkyi Lahden seudulla, ja joka puolestaan loi kunnallistaloudellista vaurautta aivan
ennennäkemättömällä tavalla. (Heinonen 1980, 20-21)
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Mihin sitten perustuu Lahden saama hurja maine? Maalaiskuntien itsehallinto oli
peräisin vuodelta 1865. Samana vuonna annettiin asetus, jolla viinan kotipoltto
kiellettiin vuoden 1866 alusta. Käytännössä tämä ja monet muut sitä seuranneet
kiellot merkitsivät, että vastuu väkijuomaliikkeen valvonnasta lankesi kunnille.
Niinpä vuonna 1886 annetulla asetuksella kiellettiin paloviinan vähittäismyynti ja
eräin poikkeuksin myös anniskelu maaseudulla. Vastaavanlainen määräys annettiin
1883 mallasjuomien suhteen, koska kansa oli entistä enemmän ryhtynyt käyttämään
olutta, kun viinanpoltto oli kielletty. (Järvinen 1965, 158)
Lahden kylä, Jouhtjärvi ja Järvenpään kylä ovat kuvattuna Nils Westermarkin
kartassa vuodelta 1750 ja 1752 (ks. Liite1, kuva 1). Karttakuvasta voidaan nähdä,
että jokaisessa Lahden kylän talossa oli humalatarha, jonka pitämiseen talot oli
velvoitettu Ruotsin vallan aikana. Humalaa käytettiin oluen valmistuksessa suuria
määriä. Kartassa esiintyy myös ensimmäinen maininta lahtelaisesta kapakasta, joka
sijaitsi suunnilleen kylän keskustassa nykyisen kauppatorin eteläpuolella
välittömästi valtatien varrella. Tällaisia ”tavernia” tiedetään olleen jo 1540-luvun
jälkipuoliskolta lähtien Hollolassa 12, Tennilän pitäjässä 12 ja Asikkalassa 13.
Niiden pohjalta kehittyi myöhemmin kestikievari- ja majatalolaitos. Hollolan
pitäjän ensimmäinen tunnettu kestikievaritalo oli Jaakko Ollinpojan Lahden
kylässä, joka mainitaan kestikievarina vuoden 1585 tienoilla. (Järvinen 1965, 158159)
Hollolan

kunta,

jolla

Lahden

kyläkaudella

oli

ratkaisuvalta

väkijuomakysymyksissä, omaksui yleensä tiukasti vastustavan kannan kaikkiin
anomuksiin. Kun apteekkari K.E.Wahlstedt Hollolan kirkolta vuonna 1868 aloitti
uuden liikkeen Lahdessa Juustilan talossa, ja anoi pari vuotta myöhemmin oikeutta
saada perustaa ”tisleeraus- ja väkijuomain valmistustehtaan” sekä myös lupaa
myydä näitä tuotteita, niin kuntakokous vastusti hanketta. ”Sillä siitä vapriikista
voisi syntyä vahingollisia seurauksia niin suuressa väkiliikkeessä kuin Lahdessa on.
Mitä taas väkijuomain myymiseen paikalla tulee, niin koska apteekari on samassa
maakauppias Lahden kylässä ja hänellä on Hollolan kirkolla toinen kauppa, joilta
onkin kokonaan väkijuomain myynti kielletty, niin ei sitä yhteiseksi vaaraksi
mahdeta myöntää”. (Järvinen 1965, 159-160)
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Hollolan kunta teki poikkeuksen vuonna 1874 leskirouva Anderssonin anomukseen
”saada reisuvaisille asettaa ravintola”. Siihen suostuttiin ”sillä ehdolla, että
ravintola ei mitenkään saa muuttua krouviksi”. (Järvinen 1965, 160)
Sanomalehdissä esiintyi jatkuvasti kirjoituksia, että Lahdessa juopoteltiin ja
vietettiin muutenkin huonoa elämää. Tutkijat tietävät, että tällaiset kirjoitukset
olivat yleensä kateellisten naapurikyläläisten laatimia ja liioittelevia. Näytteeksi
lainattakoon kuitenkin erästä lehtikirjoitusta 1870-luvulta: ”Tappelut ja rähinät
kuuluvat päiväjärjestykseen ja välkkyvät puuko ja puukonpistot eivät ole täällä
tavattomia.Täällä

on

oikea

Ameriikka

ja

pitäisi

oikeastaan

kulkea

revolveritaskussa, ollakseen turvassa. Myös salakapakointi kukoistaa täällä . Viime
syyskäräjillä sakotettiin 9 henkilöä viinan salakaupasta. Pitäjän nimismies
valittaakin, että Lahden kylä antaa hänelle enemmän töitä kuin kaikki muut
yhteensä. Ja kuinka kauan voisikaan ylläpitää järjestystä tällaisessa joukossa, kun
oikeutta ei voi käyttää viipymättä, vaan ilkivallan tekijät täytyy haastaa seuraaville
kihlakunnankäjärille.” (Järvinen 1965, 161)
Sanonta, että ”Lahti on Suomen amerikkalisin kaupunki”, ei alun perin ehkä
olekaan ollut niin myönteinen superlatiivi kuin sen nykyisin käsitämme.
Amerikkalaisuudella lienee vuosisadan vaihteen tuollapuolen tarkoitettu lähinnä
sitä, että täällä vallitsi samansuuntainen meno kuin ”villissä lännesssä”. Lahtea
verrattiin muun muassa Chicagoon ja moniin muihin huonomaineisiin
kaupunkeihin erityisesti kauppalakaudella.(Järvinen 1965, 161)
Vaikka Lahden mainetta mustaavia tietoja on säilynyt niin kylä- kuin myös
kauppalakaudelta, Lahti tuskin oli järjestykseltään sen huonompi kuin muutkaan
teollistuvat keskukset noihin aikoihin. (Järvinen 1965, 163)
Vuonna 1887 Lahden kauppalassa oli jo kuusi olutkauppaa. Silloista menoa kuvaa
mm. eräs markkinoilla kävijä seuraavasti: ”olen ollut Suomessa markkinoilla jos
jossakin, mutta niin helvetillistä markkinariemua kuin täällä [Lahdessa] en
olenähnyt missään. Olutmyymälöiden edustalla tungeksii sadoittain miehiä, ja heti
kun pääsevät ovesta ulos, alkavat he kallistaa olutta naamaansa keskellä katua,
pihoista puhumattakaan, jotka ovat aivan täpösen täynnä juopuneita. Kaduilla ja
tyhjillä tonteilla ihan katujen vieressä istuksii joukoittain miehiä pitäen juominkia
pitkin päivää.” (Järvinen 1965, 164)
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Nuorten elämästä Lahdessa kirjoitti Lahden Lehdessä nimimerkki Kolkuttaja vielä
vuonna 1903 muun muassa seuraavaa: ”Vuodet vierivät rientäen hämärään
menneisyyteen – yhä kaikki on samanlaista täällä. Yhä ei minun unteni urhoa näy,
ja mieroa kerjää kansa. Seuraukset näkyvätkin tällaisesta velttoudesta. Nuoret
käyvät kaikissa tanssitilaisuuksissa ja juoppous rehottaa”. (Järvinen 1965, 172)
Kauppalan ja sittemmin myös kaupungin alue oli kuitenkin liian ahdas, joten sen
välittömään läheisyyteen pääsi syntymään runsaasti puutteellisesti kaavoitettuja ja
rakennettuja esikaupunkialueita. Mutta tämä ei suinkaan ollut kauppalalaisten vika,
vaan ylempien viranomaisten, jotka olivat jättäneet kauppalan alueen alun perin
liian ahtaaksi. (Järvinen 1965, 199)
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Kuva 1.”Lahtis by”, ”Jouhtjärf” ja ”Järfenpä by” merkittänä Nils Westermarkin v. 1750 ja
1752 kartassa. Asumaton Möysänmäen alue näkyy kartassa ”Jouht -sanan” oikealla
puolella, ja lähin talo löytyy ”Galgbacka” -nimen (Hirsipuumäen) kohdalta järven
vasemmalta rannalta. Järven eteläpäässä näkyy Järvenpään kylä (Järfvenpä by) taloineen.
(Kuva: Kansallisarkisto. Vanhojen karttojen kokoelma)
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Kuva 2. Venäläinen topografikartta Lahden kylästä ja ”Joutsenjärvestä” v.1874-1875.
Möysänmäellä ei ole edelleenkään asutusta. (Kuva: Lahden Tekninen- ja
ympäristötoimiala, karttakokoelma.)

Kuva 3. Lahden ”Möysäjärvi”. Möysänmäellä näyttää olevan jo rakennuksia. Kartta kuva
vuosilta 1898-1903. (Kuva: Lahden Tekninen- ja ympäristötoimiala, karttakokoelma.)
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Kuva 4. Joutsenlampi ja Möysänjärvi kuvattuna Lahden topografikartassa vuodelta 1930.
(Kuva: Lahden Tekninen- ja ympäristötoimiala, karttakokoelma.)

1.3. Möysä
On oletettu, että nimi Möysä tarkoittaa puolittain maan sisään harjun rinteen
suojaan osaksi puusta rakennettua asumasaunaa, jollaisia on tiettävästi joskus
sijainnut nykyisen Joutjärven rantamilla. Möysästä tai Möysän alueesta muodostui
ajan oloon esikaupunkialue, joka oli yksi Hollolan pitäjän väkirikkaimmista
taajamista. Seudun tuolloisista osa-alueista manittaan Harjunaron palsta, joka
rajoittui eteläsivultaan Viipurin maantiehen. Lyhyiden Hirvikadun ja Sepänkadun
varsilla asui useita viinan salakauppiaita. Myöhemmin tienoo tunnettiin mm.
Hirven saunasta, jota käytti sekä Möysän että Paavolan väki, sekä läheisessä
sorakuopassa toimineesta katsastusasemasta, joka oli ensimmäisiä Lahdessa.
(Kivilä 2007, 172)
Möysän kaupunginosaan kuuluvat mm. Ruola, osittain Pyhätön, Pekanmäki,
Tonttila, Tenava, Kokkokallio ja Ristkarin alue. Möysä oli yksi niistä
esikaupunkialueista, jotka liitettiin Lahden kaupunkiin vuonna 1933. Liitoksen
jälkeen alkoi asemakaavoitus, ja kaupunginarkkitehti Kaarlo Könösen tekemä
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suunnitelma vahvistettiin 1937, mutta se toteutui kuitenkin lopulta vain pieniltä
osin. Myöhempien suunnitelmien mukaan linjattiin Heinolaan ja Kouvolaan
johtavat tiet 1950-luvun alkupuolella uuteen paikkaan, ja Möysän nykyinen ilme
alkoi vähitellen hahmottua. (Kivilä 2007, 170-172)
Kiinteän asutuksen ja peltoviljelyn arvellaan Möysässä saaneen alkunsa 900-luvun
(jKr.) alussa, ja muutenkin Möysänjärven [Joutjärven] itäpuolella olevan
Järvenpään kylän asutuksen on arveltu olevan vanhempaa perua kuin Lahden kylän.
Vasta 1800-luvun puolella asutus alkoi levitä Järvenpään kylän alueelta, Joutjärven
itäpäästä, nykyisen Möysän alueelle, Lahden kylän keskustan puoleiseen päähän.
Noin 1850-luvulla valmistui Lounaan kartano nykyisen Harjukadun varrelle, ja
1800-luvun lopulla asutusta alkoi ilmaantua yhä enemmän Viipuriin ja Heinolaan
johtavien maanteiden varsille, ja aivan oma yhdyskunta nousi 1900-luvulle
tultaessa ns. Harjunaron palstalle nykyisen Sepänkadun tienoille. (Kivilä 2007,
170)

1.4. Möysänmäki
Möysänmäki, jossa Hannulan vuokratalot sijaitsivat, sijaitsee Lahden kaupungin
Möysän kaupunginosassa. Möysänmäki on tullut tunnetuksi ainakin Mauri Vuoren
kirjassa Möysänmäki ja muita runoja (1990). Hannulasta puhuvat lähinnä ne
henkilöt, jotka ovat asuneet kyseisissä vuokrataloissa. Alue merkitään Lahden
asemakaavassa kortteliksi n:o 530. Korttelissa oli yhteensä 9 tonttia, joista kaksi oli
Hannulan vuokratalojen tontteja. Keskityn tässä tutkimuksessa näiden kahden
tontin asutushistoriaan. Hannulan vuokrataloja ei enää ole olemassa, ne katosivat
viimeistään vuoteen 1986 mennessä.

1.5. Tutkimuksen syyt
Valitessani tutkimuskohteeksi Möysänmäen Hannulan talot, valinnan perusteena
oli omakohtaiset kokemukset alueen miljööstä ja elämästä 1960-luvulta. Isoäitini
Johanna Pfäffli asui Tokkolassa – eli minun tuntemassani Ala-Hannulassa, noin 20
m² kokoisessa asunnossa, jossa oli pieni keittiö ja kammari sekä eteistila. Asunto
lämpeni pönttöuunilla, ja halkoja haettiin puuliiteristä. Asunnossa oli sähköt, vesi
jouduttiin hakemaan Heinolantien (nykyisen Ahtilantien) varressa olleesta
yhteiskaivosta ja pistäytymässä käytiin ulkokäymälässä. Möysänmäen kaikki
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rakennukset: Tokkola [Ala-Hannula], Tokkolan [Ala-Hannulan] mökkirakennus,
ulkokäymälä, Tokkolan huvilat [Keski-Hannula ja Ylä-Hannula] - tulivat tutuiksi
kesäisin kuten myös viereinen järvi uimarantoineen ja kalavesineen. 1960-luvulla
elämä Hannulassa oli kivaa kesäisin – ainakin lapsen näkökulmasta. Kun alue sitten
purettiin,

katosi

myös

pala

Hollolan

pitäjän

ja

Lahden

historiaa

ja

”hollolanlahtelaista” kulttuuriperintöä.

2 Tutkimustehtävä ja aikaisempi tutkimus
2.1. Tutkimusasetelma ja tutkimustehtävä
Möysänmäki ja Hannulan vuokrataloalue kortteli n:o 530:ssä ovat molemmat
mennyttä maailmaa, jos asiaa tarkastellaan alueella olleiden rakennusten ja niiden
asukkaiden näkökulmasta. Kulttuuriympäristönä sitä ei enää ole siinä muodossa
kuin se oli vielä 1960-luvulla; koko alue katosi viimeistään 1980-luvulle tultaessa.
2000-luvulla mainitut alueet ovat osa Möysän uimarannan puistoaluetta ja alue
tunnetaan uimarantana ja Pöysälänpuistona, ja Hannulan vuokrataloalue on
muuttunut osaksi Pöysälänpuiston viheraluetta.
Alueen viereisen korttelin n:o 529 huomattavimmat rakennetut kohteet ovat
edelleenkin entinen Lahden Paita- ja Esiliinatehtaan rakennus ja sen vieressä oleva
maamieskoulun rakennus, joilla molemmilla Lahden kaupunginmuseo katsoi
olevan käyttöhistoriallisia ja arkkitehtuuri- ja kaupunkikuvallisia arvoja, jotka tulee
asemakaavoituksessa ottaa huomioon. Alueen muut rakennukset voidaan joko
säilyttää tai purkaa. (Lahden kaupunginmuseo 2014)
Kortteli 529:n alueella järjestettiin korttelisuunnittelukilpailu 9.12.2014-30.4.2015,
jonka voitti wEDGEs -niminen ehdotus. Kilpailuraati arvioi voittaneen ehdotuksen
seuraavasti:
” Ehdotus ”wEDGEs” - erottui edukseen muista kilpailutöistä erityisesti
rakentamisen määrän sovittamisessa viereiseen uimaranta-alueeseen ja alueen
maisemallisiin arvoihin sekä ehdotuksen arkkitehtuurin korkean tason ja
toimivuuden tarkoituksenmukaisuuden ansiosta. Suhteutuminen uimarantaalueeseen ja suojeltaviin rakennuksiin oli toteutettu kilpailuehdotuksista parhaalla
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tavalla. Arkkitehtoninen kokonaisuus edusti kilpailun parhaimmistoa, ja näkymät
kadulta järvelle päin säilyivät ehdotuksessa parhaiten”.
(Lahti, Asemakaavaselostus 2016)
Perusteluissa ei kertaakaan mainita ”vanhaa asutushistoriaa”, vaan puhutaan
ainoastaan uimaranta-alueesta ja sen maisemallisista arvoista suhteessa alueen
suojeltuihin rakennuksiin, ja niiden sijoittumiseen osaksi uutta arkkitehtonista
kokonaisuutta. Perustelu liittyy tietenkin tähän hetkeen, ja olisi ehkä omituista, jos
perusteluissa tuotaisiin esille näkökulma jo kadonneeseen kulttuuriperintöön. Mutta
koen tämän puutteen kertovan siitä, että Möysänmäen kulttuuriympäristöstä ei
taidettu välittää silloinkaan, kun se olisi vielä ollut pelastettavissa – sen pelastamista
ei nähty maisemallisena arvona. Suojeltuihin rakennuksiin eivät kuuluneet
Möysänmäen vanhat puutalot. Miksi Möysänmäkeä ja sen vanhaa rakennuskantaa
ei sitten suojeltu? Tähän haluan löytää vastauksen seuraavien kysymysten avulla:
1) Miten Möysänmäen asutus syntyi?
2) Millainen Möysänmäki oli asuinalueena?
3) Miksi Möysänmäen vanha asutus katosi?

2.2. Tutkimustehtävän rajaus ja esityksen tarkkuus
Tutkimuskohteena kortteli 530:n omistushistoria on hyvin vaikeasti lähestyttävä.
Jotta voi ymmärtää juuri tämän korttelin asutushistorian eri vaiheita, on pakko
tarkastella asioita laajemmassa viitekehyksessä; Hollolan pitäjän ja Lahden kylän
näkökulmasta. Pyrin kuitenkin ensisijaisesti keskittymään Möysänmäen alueen ja
kortteli n:o 530:n asutushistoriaan ”hollolanlahtelaisena” kulttuuriympäristönä.
Sovellan tarkastelussa historiantutkimuksen käyttämää selittävää lähestymistapaa,
jossa pyrin selittämään tutkimuskohteen ajalliseen historiaan vaikuttaneita
päätöksiä ja niiden taustoja sekä hollolalaisten ja lahtelaisten kokemusten ja
tuntemusten kuvauksiin eri aikoina.
Tutkijana asetan itselleni tärkeän roolin ”aikalaiskokijana”. Pyrin tarkastelemaan
eri lähteistä saamiani tietoja henkilökohtaisten kokemusteni kautta. Perustelen tätä
sillä, että olen itse asunut ja elänyt Möysänmäellä ja Hannulan vuokrataloissa
lapsena vuosina 1963-1969, ja entisenä asukkaana minulla on muistijälki alueen
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rakennuksista, ihmisistä ja alueen lähiympäristöstä. Uskon,

että

oman

kokemusmaailman yhdistäminen ymmärtävään loogiseen selittämiseen, tarjoavat
perusedellytykset Möysänmäen kulttuuriympäristön tutkimukselle. Heikkoutena
tälle menetelmälle on ”lapsen näkökulma”, jossa tapahtuneiden asioiden
kuvailemisen tarkkuus on hyvin rajallista, mutta toisaalta ”lapsen herkkyydelle
nähdä ja kokea” on annettava oma arvonsa.

2.3. Möysän aluetta koskeva aikaisempi tutkimus
Valitessani tutkimuskohteeksi Hannulan murjut, kuvittelin, että alue on innostanut
monia muitakin kirjoittajia ja tutkijoita. Valitettavasti käsitykseni oli harhaluulo, ja
tutkimuksen lähdeaineiston kerääminen on ollut hyvin työlästä. Lähdeaineiston
löytämisen ongelma lähti oikeastaan siitä, että itselleni tuttu Hannula ei ollutkaan
tuttu muille – edes Lahden historiallisen museon tutkijat eivät aluksi tienneet tämän
nimistä paikkaa olleen olemassakaan Lahden kaupungissa. Seuraavana lähestyin
tutkimuskohdetta ”Möysä” ja ”Joutjärvi” sanojen kautta, unohtamatta Hannulan
murjuihin aiemmin tietämieni henkilöiden ”Hannula” ja ”Pöysälä” nimiä.
Lähdeaineiston ongelma alkoi avautua kuitenkin vähitellen, ja esittelen seuraavassa
tutkimusaluetta koskevan aikaisemman tutkimuksen.
Mauri Vuoren Möysänmäki ja muita runoja (1990) on edelleenkin ainut teos, joka
kertoo tämän tutkimuksen kohteena olevasta Hannulan alueesta. Teoksen runojen
lukeminen on kuitenkin hankalaa, sillä ne eivät avaudu sellaiselle, joka ei tunne
runoissa mainittuja asioita. Itselleni kävi juuri näin, mutta kun vähitellen pääsin
runojen herättämien ajatusten jäljille, huomasin, että Vuoren runokirja on juuri se,
jota tarvitaan tässä tutkimuksessa, ja jolle on annettava huomattava arvo myös
tämän tutkimuksen lähdekirjana. Vuoren runot kuvaavat aidosti Möysänmäen
elämää, ja ovat siksi tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä.
Marjukka Laapotin Lahden paikannimistö (1994) kertoo Möysän ja Joutjärven
ympäristön historiasta paikannimien, liikenneväylien ja asumusnimistön kautta.
Teoksen merkitys on suuri juuri tiivistettyjen taustatietojen ansiosta.
Hannu Kivilän Lahtelaisen lukukirja (2007) kertoo hyvin Lahteen Hollolasta
liitettyjen esikaupunkialueiden historiasta, ja millainen merkitys alueilla oli niin
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Hollolan pitäjälle kuin myös Lahden kaupungille. Historiaa kerrotaan hyvin
selkeästi ja lukijan on helppo päästä Lahden eri asuinalueiden syntyhistoriaan
käsiksi.
Lahti-Seuran julkaisema Hollolan-Lahti -tiedotuslehti paneutuu erityisesti Hollolan
ja Lahden historian ”pieniin asioihin”. Erityisesti lehden päätoimittajan arkkitehti
Unto Tupalan kirjoitukset kotiseudusta – Lahden kylästä - ja sen arvosta ovat
erinomaisia paikallishistoriallisen tiedon täydentäjinä. Rovasti Ensio Partasen
Suuriruhtinaskunnan aikainen poika muistelee (Hollolan-Lahti 1987, N:o 4) on yksi
niitä harvoja Möysänmäkeä käsitteleviä kirjoituksia – aikalaiskuvauksena tärkeä
dokumentti vielä tänäänkin. Hannulaa ei mainita nimeltä muuten kuin
Möysänmäkenä.
Jouko

Heinosen

ja

Heikki

Mantereen

kirja

-

Lahti

–

Raittikylästä

maakuntakeskukseksi (1985), antaa tietoutta Lahden vanhojen kylien historiasta ja
Joutjärven alueen Järvenpään ja Lahden kylän kantatiloista. Teoksessa kuvaillaan
myös Lahteen liitettyjen esikaupunkialueiden historiaa.
Seppo Toivosen Hennalan historiaa ja vähän Lahdenkin (2006) on tiivis tutkimus
Lahdesta varuskunta-alueena. Erityisesti tiedot Möysän uimarannan alueella
olleesta 4. Suomenmaalaisen tarkk´ampujarykmentin Lahden komppanian
vaiheista vuonna 1909 liittävät teoksen Möysän alueen historiaan. Myös edellä
mainitsemani Ensio Partasen muistelmista mainitaan tämän teoksen tietolähteenä.
Hannu Takalan Taistelu Lahdesta (2008) kertoo ennen julkaisemattomista
saksalaisten piirtämistä kartoista vuoden 1918 Lahden taisteluiden ajalta. Kartat
kohdentavat yhden punaisten tykkipatterin juuri kortteli 530:n kohdalle, ja kertoo
myös taistelusta, jossa saksalaisen reservijalkaväkirykmentti n:o 255:n 6.
komppania valtasi kyseisen tykkipatterin Lahden taisteluiden osana.
Olli Järvisen Lahti ennen meitä – Kylä- ja kauppalakauden vaiheita (1965) kertoo
Hollolan pitäjän ja Lahden kylän kehityshistorian vaiheet aina keskiajalta Lahden
kaupungin perustamiseen. Miten asiat etenivät, millainen oli suhtautuminen
muutokseen ja millaista elämää Lahdessa vietettiin. Möysän alue mainitaan eri
yhteyksissä esikaupunkialueena ja myöhemmin osana Lahden kaupunkia.
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Sinikka Kärkkäisen Selvitys Ylisen Viipurintien linjauksista Päijät-Hämeessä
(2017) määrittää Möysän alueen maantieteellistä sijaintia ja Joutjärven alueen
tieverkoston historiaa. Ylistä Viipurintietä pitkin – Möysän kautta – kulki myös
monen mahtihenkilön matka Suomeen.
Jouko Heinosen toimittama Lahden historia (1980) on avainteos tämän tutkimuksen
tekemisen aikana Möysän ja Joutjärven historiasta tehdyille muistiinpanoille.
Erityisen merkittävä teos on Lahden asutushistorian, alueellisen kehityshistorian,
teollistumisen ja taloudellisen kasvun eri syiden kuvailussa Lahden kylän ja
Möysän alueen osalta.
Ulla Ekman-Salokankaan, Markku Heikkilän ja Timo Tuomen Lahden historia 2
(1992) kertoo erityisesti Lahden alueliitosten historiasta ja niihin liittyneiden
kilpailujen merkityksestä Möysän ja Joutjärven alueen rakennustoiminnan ja
kaupunkisuunnittelun historiassa.
Lahden kaupungin kunnallishallinnon ja kaupungin valtuuston kertomukset
vuosilta 1923, 1932, 1933, 1949, 1963, 1978 ja 1982 ovat tämän tutkimuksen
perusta Lahden kunnalliselämän päätöstenteon, päätösten valmisteluvaiheiden ja
perusteluiden kuvailussa. Möysä ja Joutjärvi mainitaan usein nimeltä, samoin
kortteli 530 koskevat asiat tuodaan kertomuksissa selkeästi julki.
Antero Heikkisen Hollolan historia III – Taloudellisen ja kunnallishallinnollisen
murroksen vuosista 1860-luvulta toiseen maailmansotaan sekä Hollolan historiaan
1940-1970 (1975) antaa erinomaisen kuvan Lahden kaupunkiin liitettävien
esikaupunkialueiden

päätöksenteon

historiasta:

valmisteluvaiheesta,

erimielisyyksistä, kompromisseista ja päätöksisitä perusteluineen. Teos täydentää
edellä mainittuja Lahden kaupungin päätöksentekoa kuvaavia teoksia.
Hollolan kunnanvaltuuston pöytäkirjat vuosilta 1919, 1927, 1929, 1931, 1932 ja
1933 ovat aiemmin julkaisemattomia käsikirjoituksia, jotka antavat hyvän kuvan
esikaupunkikysymysten
perusteluista.

valmisteluun,

Kunnanvaltuuston

riitoihin
pöytäkirjat

ja

päätöksiin

liittyvistä

täydentävät

Lahden

esikaupunkikysymykseen liittyvää aineisto merkittävällä tavalla.
Maanmittaushallituksen Lahden kylän kortteli n:o 530 maarekisteritiedot
kauppakirjoineen ja karttaliitteineen ovat käsinkirjoitettuja virallisia hallinnollisia
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dokumentteja tutkimuskohteesta, ja joista selviää korttelin tilojen jaotukseen ja
lohkomiseen liittyvät asiat vuoden 1850 isojaosta aina 1940-luvulle asti. Lisäksi
maarekisterissä on tiedot tilojen omistushistoriasta.
Arkkitehti

Jorma

Salmen

johdolla

Lahden

teknisen

viraston

asemakaavoitusosastolla on laadittu Lahden keskusta-alueen osayleiskaava (1972),
jossa selvitetään hyvin Lahden kaupunkialueen kaavoituksen eri vaiheita aina 1930luvulta 1970-luvulle asti. Joutjärvi-Möysän alue mainitaan yleisasemakaavan ja
rakentamisohjelman tarkastelun yhteydessä, Lahden ja sen talousalueen
elinkeinojen

kehityksen

ja

eri

tarkoituksiin

tarvittavien

maa-alueiden

näkökulmasta. Tämän tutkimuksen kannalta parasta antia ovat kaavoituspäätöksiin
liittyvät perustelut, jotka linjasivat Möysä-Joutjärven alueen muotoutumista
asuinalueena.
Tontinmittaaja, dipl. insinööri Lauri Kauton 30.12.1954 laatima toimitus n:o 1097/
Joutjärvi/ 530/2 -mittakirja kortteli n:o 530:n tontti 2:n tontinmittaustoimituksesta
on asiakirja, joka kertoo yksityiskohtaisesti tämän tutkimuskohteen historiasta
asianosaisineen ja karttatietoineen. Mittakirja on aikalaisdokumentti, joka on
erityisen tärkeä Hannulan vuokrataloihin välillisesti liittyvä asiakirja.
Asemakaava muutos selostus 16.11.1981, jossa Lahden kaupunkisuunnitteluvirasto
selostaa kaavaehdotusta Möysän kortteli n:o 530:n tontti 2:n ja korttelissa olleiden
tilojen RN:o 7:43, 7:75 ja 7:44 osalta. Selostuksen tavoitteena on perustella alueen
muuttamista puistoalueeksi – eli vanhan Hannulan vuokrataloalueen lopullista
katoamista.

3 Kaupunkisuunnittelu
3.1. Esikaupunkialueet
Lahden kylän tulipalon jälkeen (1877) senaatti teki esityksen, jonka mukaan
Lahdesta oli tehtävä kauppala. Keisari hyväksyi esityksen marraskuussa vuonna
1877, ja kesäkuussa 1878 annettiin asetus Lahden kauppalan perustamisesta. Sen
mukaan kauppala oli rakennettava osaksi Lahden kylän talojen tiluksille, osaksi
Järvenpään Anttilan talolta lunastettaville maille. Kauppala oli luettava siihen asti,
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kunnes se muodostaisi oman kuntansa Hollolan kuntaan ja sen tuli olla
kunnallishallinnon puolesta osa Hollolan pitäjää. Samoin Lahden kauppalan
katsottiin kuuluvan Hollolan kirkkoherrakuntaan, käyttäen Hollolan kirkkoa ja sen
papiston palveluksia. (Heikkinen 1975, 117)
Lahden kauppalan asukkaat eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä ratkaisuun, vaan
välittömästi alettiin kehitellä entisiä suunnitelmia kaupunkioikeuksien saamiseksi.
Tammikuussa 1879 käski Hämeen läänin kuvernööri Edvard von Ammondt
Hollolan kuntakokousta antamaan lausunnon asiassa, jossa Lahden kauppalan
pyynnöstä Lahti halusi ”päästä eroon Hollolan kunnanhallituksesta ja saada asettaa
omituinen kuntahallitus”. Lausuntoa kuvernöörille antamaan valittiin ratsutilallinen
Juho Sivenius, joka totesi lausunnossaan, että ”Lahti on ja halusi edelleenkin olla
seurakunnallisesti Hollolan yhteydessä ja käyttää sen kierto- ja kansakouluja, koska
ne vaativat suuria kustannuksia”. Tältä kannalta katsoen ero ei ollut
puolustettavissa. Edelleen Sivenius viitasi siihen, että irti päästettynä Lahdesta voisi
kehittyä koko kunnalle siveellistä turmiota tuottava paikka. Hollolaan ei ollut otettu
vastaan viinanmyyjiä, vaikka ne olisivatkin tuoneet rahaa. Mikäli Lahdesta tulisi
oma kuntansa, se varmasti suostuisi heitä ottamaan. Kun juuri oli saatu pystyyn
kolme kansakoulua, joissa nuoriso kasvatettiin oikealle tielle, ei pitänyt vaarantaa
kasvatuksen tuloksia. Koska oli pelättävissä, että Lahteen otettaisiin asumaan
turmiollisia aineksia, sen tuli kuulua Hollolan kuntaan siihen asti, kunnes se pystyisi
perustamaan oman koulun, rakentamaan kirkon ja hankkimaan papin sekä
muodostamaan oman seurakuntansa ja järjestämään kaupunkinsa siihen kuuluvine
palveluineen ja poliisivoimineen”. (KD 1879 28/97 & Heikkinen 1975, 117-118)
Lähettäessään asian senaattiin kuvernööri von Ammondt liitti mukaan oman
lausuntonsa. Hän tarkasteli kysymystä toisesta näkökulmasta kuin Sivenius.
Lahtelaisten pyrkimyksenä on tulla Päijänteen seudun ja rannikkoseutujen
asukkaiden kaupan välittäjiksi eivätkä nämä intressit olleet Hollolan kunnan
pyrkimysten kansaa yhtäläisiä vaan pikemmin usein ristiriidassa niiden kanssa.
Ammondt suositteli Lahden muuttamista kaupungiksi, mutta senaatin päätöksen
mukaan Lahden asema säilytettiin kuitenkin ennallaan. (Heikkinen 1975, 118)
1890-luvun alussa Lahden kauppalan asukkaat ottivat uudelleen esille
kaupunkioikeusasian. Hollolan kunta ei enää vastustanut Lahden irtaantumista yhtä
jyrkästi kuin mitä se oli aikaisemmin tehnyt. Hämeen läänin kuvernöörin pyydettyä
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Hollolan kunnan lausuntoa asiasta, Hollolan kunta vetosi vaivaishoitomenojen
kustannuksiin, jotka eivät pienenisi lainkaan Lahden irtautuessa Hollolasta;
kauppalan ympäristöön oli näet kertynyt runsas esikaupunkiasutus, ja siksi köyhä
väestö ei kyennyt korkeiden asumiskustannusten vuoksi asumaan kauppalan
alueella. Tästä syytä olisi Lahden, mikäli siitä tulisi kaupunki, suoritettava
vähintäänkin 20 vuoden ajan 2000 mk suuruinen korvaus Hollolan kunnalle.
Lahden kauppalan asukkaiden mielestä korvausvaade oli kohtuuton eikä sitä
otettukaan huomioon silloin kun Lahti pitkän viivytyksen jälkeen vuonna 1905
lopulta sai kaupunkioikeudet. (Heikkinen 1975, 242)
Lahden kylään, Jalkarantaan, Järvenpäähän ja Okeroisiin oli alkanut muodostua
esikaupunkiasutusta ja alueen väestömäärä oli jatkuvasti kasvussa. Taajaväkisten
yhdyskuntien asema oli monessa suhteessa vaikea, sillä asemakaavan puuttuminen
samoin

kuin

järjestyksenpidon,

paloturvallisuuden

ja

muiden

seikkojen

järjestämättömyys ohjasivat ne kasvamaan ”villisti”. Vuonna 1898 oli annettu
asetus taajaväkistenyhdyskuntien perustamisesta, ja tällöin oli annettu senaatille
oikeus antaa määräyksiä taajaväkisistä yhdyskunnista. (Heikkinen 1975, 242-243)
Lahden kylään rajoittuneessa Okeroisten osassa, jonka omisti Osakeyhtiö Tornator,
oli Kärpäsen taajaväkinen kylä, minkä lisäksi taajaväkistä asutusta oli Osakeyhtiö
Pallaksen rullatehtaan seudulla Jalkarannassa ja Möysä järven länsipuolisessa
päässä Järvenpäässä. (Heikkinen 1975, 244)
Nousi esiin ehdotus, että Lahden kaupunginvaltuusto laatisi ja vahvistuttaisi
kuvernöörillä kyläjärjestyksen taajama-alueita varten. Kysymys taajaväkisen
yhdyskunnan perustamisesta ei ollut mikään pienen luokan ongelma, asuihan
manituilla alueilla vuoden 1914 henkikirjojen mukaan yhtensä 4484 henkeä eli noin
kolmannes koko Hollolan väestöstä. (Heikkinen 1975, 245)
Taajaväkisiä yhdyskuntia esikaupunkialueille ei kuitenkaan perustettu vuonna
1914, ja Hollolan kunnanvaltuusto pysyi aikaisemmassa kielteisessä päätöksessään:
”koska paikkakuntalaiset eivät katso taajaväkisen yhdyskunnan perustamista
mainitulle paikalle sen tarpeellisemmaksi nykyään kuin vuonna 1915”. (Heikkinen
1975, 245)
Esikaupunkien aseman järjestäminen tuli jälleen esille Suomen itsenäistymisen
jälkeen vuonna 1923, jolloin Hollolan kunnanvaltuusto asetti toimikunnan
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tutkimaan asiaa. Toimikunnan käsitys asiassa oli, että sosiaaliselta kannalta
esikaupunkiolot olivat turmiollisia: ”sillä ne ovat omiansa yhteiskuntamme
keskuuteen kasvattamaan kumouksellista aineista, mikä on ainaisena vaarana
säännölliselle yhteiskunnalliselle kehitykselle”. Näihin seikkoihin vedoten
toimikunta päätyi tulokseen, ”että Hollolan kunnan asujaimien yhteinen etu vaatii
mitä pikemmin Lahden esikaupunkien julistamista taajaväkiseksi yhdyskunnaksi”.
Kaikkein ”onnellisin ratkaisu” olisi tosin ollut: ”että Lahden synnyttämät
esikaupungit

liitettäisiin

Lahden

kaupunkiin”,

tai

niistä

muulla

tavoin

muodostettaisiin Hollolasta täysin riippumaton alue. Edelleen toimikunta katsoi,
että olipa ratkaisu mikä tahansa ei ollut oikeudenmukaista, että Hollola joutuisi
yksin vastaamaan kustannuksista, vaan niihin oli käytettävä valtionvaroja: ”tämän
kaiken on yhteiskunta velkaa kaikkien kaupunkien esikaupunkilaisväestölle”.
(Heikkinen 1975, 346-348)
Taloudellisiin seikkoihin vedoten Hollolan kunnanvaltuusto ehdotti, että
esikaupunkialueet

kokonaisuudessaan

yhdistettäisiin

Lahden

kaupunkiin.

Esitettiin, että Hollolasta yhdistettäisiin Lahden kaupunkiin kaikki muut talot paitsi
Kujala, Pippo, Rajala, Peltola, Nikkilä, Patomäki, Murronmäki, Ali-Juhakkala ja
Metsä-Hennala; Järvenpään kylästä Anttilan talo ja Okeroisista Metsä-Pietilän ja
Kiekon tilat. Valtioneuvosto ratkaisi kuitenkin asian Lahden kaupungin toivomalla
tavalla ja vuoden 1924 alusta määrättiin Lahteen liitettäväksi Lahden kylästä
Kartanon tila palstatiloineen sekä joukko muita palstatiloja, Järvenpään kylästä
Vehmaan palstatila ja Jalkarannasta 10 palstatilaa. Liitettyjen alueiden asukasluku
oli 1142 henkeä. (Heikkilä 1975, 348)
Tehty ratkaisu ei poistanut esikaupunkiongelmia, ja niinpä sitä tehtäessä asetettiin
samalla esikaupunkilautakunta, johon Hollolasta tulivat agronomi Ansio Rinne ja
maanviljelyä J.U. Islander. Sen oli vaikea päästä yhteisymmärrykseen, koskihan
tehtävä ratkaisu noin 6000 ihmisen siirtämistä kunnasta toiseen. Edelleen oli
Hollolan ja Lahden kesken ratkaistavana vaikeita omaisuuden jako-ongelmia.
Hollolassa otettiin periaatteeksi, että suurin piirtein kaikki esikaupunkimaisesti
asutut alueet tuli liittää Lahteen. Lahden kylän lisäksi tätä asutusta oli Järvenpäässä,
Jalkarannassa

ja

Okeroisissa

sekä

Kukkilassa

Savistenpohjassa

ja

Kilpiäisipohjassa. Periaatteessa kaikki esikaupunkialueet Savistenpohjaa ja
Kilpiäispohjaa lukuun ottamatta liitettiin vuoden 1933 alusta Lahteen. Tällöin
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siirtyi Hollolasta 8960 henkeä kaupungin asukkaiksi. Hollolaa kohdannut suonen
isku oli varsin tuntuva. (Heikkilä 1975, 348)
Lahden kaupunki määräsi hovioikeudenasessori Torsten Malisen selvitysmieheksi
valmistelemaan vuoden 1933 alueliitosasiassa. Malinen lähetti 1.11.1931 Lahden
kaupunginvaltuustolle alustavan ehdotuksen Lahden esikaupunkikysymyksessä
pyytäen lausuntoa ehdotuksesta vuoden 1931 loppuun mennessä. (Lahden
kaupungin kunnallishallinto (LKH) 1932, 19)
Torsten Malisen alustava ehdotus käsitteli: liitosalueen laajuutta, kuntain
taloudellista välinselvitystä, Hollolan manttaalikunnan omaisuutta ja velkaa,
aluesiirron toimeenpano aikaa, muun kuin kunnallisen jaotuksen muutoksia, uusien
valtuutettujen vaalia ja kysymyksen valmistelusta johtuvista kustannuksista. (LKH
1932, 19-25) ”Jakoperusteina taloudellisessa väliselvityksessä mainitsee laki pintaalan, asukasluvun, veronmaksukyvyn tai muun kohtuullisen perusteen”. (LKH
1932, 32)
Valtioneuvosto päätti 27.1.1927 Hollolan seurakunnasta Lahden kaupunkiin
”kirkollisessa suhteessa siirrettävät alueet”, jotka Torsten Malisen johdolla toiminut
lautakunta oli 26.1.1925 päivätyssä lausunnossaan ”ehdottanut siirrettäviksi
hallinnollisessa, kirkollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa”.
Malisen 26.1.1925 tekemä ehdotus käsitti seuraavat alueet, jotka on nimetyt
silloisen maarekisterin (RN:o) mukaan: (a) Lahden kylä, mikäli sitä ei
valtioneuvosteon päätöksellä 20.10.1923 jo ollut Lahden kaupunkiin siirretty, (b)
Järvenpään kylä kokonaisuudessaan, (c) Jalkarannan kylä, lukuun ottamatta siihen
kuuluvia Miekkiössä sijaitsevia tiloja ja maapalstoja, (d) Mukkulan yksinäistilasta
Mukkulan tilan N:o 1:2, Mukkulan tiilitehtaan palstan N:o 1:3 ja Tiilitehtaan
palstatilan N:o 1:4, (e) Okeroisten kylästä seuraavat tilat ja rajain sisäpuolelle
lankeavat osat seuraavista tiloista: Nikula N:o 1:4, Rantala N:o 2:7, Kumpula N:o
2:10, Sointula N:o 2:11, Marjala N:o 2:12, Laiho N:o 2:15, Vahteri N:o 2:16,
Valtion soranottopaikka N:o 2:17, Murto N:o 4:7, Kantala N:o 4:16, Vierula
N:o 4:17, Koivula N:o 4:18, Vuoripuro N:o 4:22, Kasakkamäki N:o 4:23, Kieko
N:o 5:2, Ali-Äijälä N:o 6:3, Matko N:o 6:5, Niemelä N:o 6:11, Rälssi N:o 6:16,
Ali-Kartano N:o 7:2, Kukonkoski N:o 7:3, Toimela N:o 7:24, Tankkala N:o 8,
Konttila N:o 9:1, Kukkola N:o 9:2, Hakala N:o 9:13, Erviö N:o 10:4, Erviä N:o
10:12, Pohjoisvuori N:o 10:13, Virtala N:o 10:14, Kalliorinne N:o 10:16, Perttula
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N:o 10:19, Lepomäki N:o 10:20, Nummela N:o 10:21, Majamäki N:o 10:22, Peltola
N:o 10:23, Ojala N:o 11:?14, Ali-Komola N:o 11:15, Heinäniemi N:o 11:16, YliKomola N:o 11:21, Ali-Sippala N:o 12:2, Turunäyräs N:o 12:4, Yli-Sippala N:o
12:5, Yli-Peisala N:o 13:2, Backman N:o 13:3, Lintula N:o 13:4, Motti N:o 14:8,
Hölmä N:o 14:9, ja Etu-Nuuttila N:o 15:7 ynnä ehdotetun rajan sisäpuolella
sijaitsevat Okeroisten kylän yhteispalstat, kuitenkin lukuun ottamatta niitä edellä
mainittuihin tiloihin kuuluvia tiluksia, jotka sijaitsevat sanotun rajan ulkopuolella.
Mainitsematta oli jäänyt Ali-Komolan myllypalsta N:o 11:13, Okeroisten kylässä,
joka sijaitsee ehdotetun rajana sisällä ja ilmeisesti oli tarkoitettu kirkollisesti
liitettäväksi kaupunkiin. Hollolan kunnanvaltuusto yhtyi lautakunnan esittämään
rajaan, mutta esitti kuitenkin Okeroisten kylästä liitettäväksi seuraavat tilat: Laiho,
Vahteri, Kieko, Kantala, Vierula, Marjala, Rantala, Kumpula, Sointula, Valtion
soranottopaikka, sekä osia tiloista Koivula, Motti, Hölma ja Ala-Sippala.
Kunnanvaltuuston esityksessä liitosalue oli kooltaan huomattavasti pienempi kuin
mitä selvitysmiehen esitys oli. (LKH 1932, 19-20)
Edellä olevassa luettelossa on vahvennettuna Hollolan kunnanvaltuuston
hyväksymät tilat tai tilan osat.
Lahden

Kaupunginhallitus

asetti

kokouksessaan

23.11.1931

3-jäsenisen

toimikunnan, johon valittiin kaupunginjohtaja Eero Heikki Ilos Tammio,
pankinjohtaja Juho Partanen ja maanmittausinsinööri Sulo J. Teittinen.
Toimikunnan

tehtävänä

oli

tehdä

esitys

liitosalueen

laajuudesta

ensin

kaupunginhallitukselle ja sitten valtuustolle. Liitosalueen laajuudesta Lahden
kaupungin valtuusto oli lausunut käsityksensä puheena olevasta alueliitoksesta jo
aiemmin 24.5.1928: ”missään tapauksessa ei kaupunginvaltuusto mainitussa
lausunnossaan ole voinut hyväksyä Okeroisten kylästä siirrettäväksi ainoastaan
sellaista osaa, mistä Hollolan kunnanvaltuusto oli tehnyt ehdotuksen, koska raja
tällöin valtuuston mielestä olisi tullut kulkemaan liian läheltä nykyistä
kaupunginaluetta voidakseen vastata liitoksessa noudatettavia näkökohtia”. (LKH
1932, 30-31) Kaupunginvaltuusto asettui kannattamaan selvitysmies Torsten
Malisen esitystä, johon lisättiin Ali-Komolan Myllypalsta niminen tila N:o 11:13
yhdessä muiden sanottua tilaa ympäröivien alueiden kanssa. (LKH 1932, 31)
Torsten Maliselle 18.3.1929 antamassaan määräyksessä sisäasianministeriö katsoi
tarpeelliseksi, että asiassa on toimitettava selvitys, ja ehdotus oli tehtävä
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vaihtoehtoisesti sekä siten, että (a) ”Lahden kaupunkiin edellytetään liitettäväksi
Okeroisten kylästä koko se alue” että myös siten, että (b) ”mainitusta kylästä
oletetaan tulevan siirrettäväksi ainoastaan se alue, mitä Hollolan kunnanvaltuusto
on ehdottanut.” LKH 1932, 20) Malinen katsoi, että Hollolan kunnan esittämä alue
on liian suppea; sen raja käy aivan liian lähellä nykyisiä esikaupunkeja, jotka jo nyt
ulottuvat muutaman sadan metrin päähän siitä. Malisen näkemys oli, että: ”on mitä
todennäköisintä, että esikaupunkiasutus heti alkaa levitä rajan toiselle puolelle
maalaiskunnan alueelle [ja] liitosalueen laajuus olisi siis määrättävä vuoden 1925
lautakunnan ehdotuksen mukaisesti”. (LKH 1932, L21)
Vuoden 1933 alueliitosasiassa ongelmaksi tuli Okeroisten kylän alueet, joista
Hollola ei olisi halunnut luopua siinä laajuudessa kuin mitä Lahden kaupunki olisi
halunnut. Lahden kylän Möysän alueen liitosasia ei näytä synnyttäneen ongelmia.
Möysän kansakoulu rakennuksineen ja irtaimistoineen näyttää olleen suurin
yksittäinen uhraus minkä Hollola joutui tekemään alueliitoksen yhteydessä.

3.2. Liitosalueiden kaavoittaminen
Vuonna

1932

kaupungille

tullutta

liitosaluetta

varten

järjestettiin

asemakaavakilpailu vuonna 1935. Tämä toteutettiin kutsukilpailuna, johon
osallistuivat Otto-Iivari Meurman, Carolus Lindberg, Birger Brunila ja Berndt
Aminoff sekä Elias Kaalamo. Kaupunki päätti käyttää ulkopuolisena asiantuntijana
Harald Andersinia Helsingistä. (Ekman-Salokangas & Heikkilä & Tuomi 1992, 29)
Kilpailuohjelmaan kuului yleisasemakaavan tekeminen mm. Möysän järven
ympärillä sijaitsevalle alueelle idästä Heinolan rataan asti. Kilpailuohjelmaan
sisältyi monia oletuksia Lahden tulevasta kehityksestä; kaupungin piti
(kilpailuohjelman mukaisesti) kaavoittaa teollisuus-, viljelys-, pienasunto-,
siirtolapuutarha- sekä vapaapintarakennustontteja. Tämä oli tehtävä taloudelliset
realiteetit huomioon ottaen, koska kaavoitettava maa oli pääasiassa yksityisten
omistuksessa. Pääliikenneväylät piti muodostaa niin, että ne noudattaisivat
mahdollisimman hyvin luonnollisia ja olemassa olevia kulkuväyliä. Tämän lisäksi
piti eri kaupunginosat yhdistää toisiinsa hyvällä rengaskatujärjestelmällä. Alueen
topograafisen luonteen huomioon ottamisen lisäksi todettiin, ettei pitäisi pyrkiä
liian taajaan rakentamiseen. Aiemmin ylimitoitetuista kaavoista oli ilmeisesti otettu
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opiksi. Poikkeuksen tästä tekivät liikekeskukset ja vanhan keskustan ympäristö.
Näissä voitiin ajatella umpinaista rakennustapaa korkeintaan kolmikerroksisina
rakennusryhminä, muualla ainoastaan, jos kaupunkikuvalliset näkökohdat näin
vaativat. Kilpailuohjelmaan oli siis sisällytetty melko selkeä zoning-ohjelma
regasliikenteineen ja aluekeskuksineen. (Ekman-Salokangas & Heikkilä & Tuomi
1992, 29)
Kilpailuohjelma painotti kahta olennaista piirrettä: taloudellisuuden vaatimusta –
kaavaratkaisuja ohjaava periaate kaupungin puolelta oli lunastettavien maapalojen
ja kiinteistöjen minimointi) ja kilpailuohjelma kuvastaa hyvin 1930-luvun
funktionaalisen kaupunkirakenteen malliajattelua, johon kuuluivat laajalle alueelle
sijoitetut toisistaan vihervyöhykkeellä erotetut asuinalueet, joita yhdisti toisiinsa
tehokas liikenneverkko – ajattelussa korostui voimakas usko eri liikennevälineiden
kehityksestä. Asemakaavakilpailu umpeutui 15.4.1935. (Ekman-Salokangas &
Heikkilä & Tuomi 1992, 29)
Kilpailuehdotuksista Briger Brunila & Berndt Aminoff esittivät yleiskaavaa, jossa
koko Joutjärven ympäristö oli hahmoteltu korttelialueiksi, samaten Jalkarannan ja
Kärpäsen alue oli jaoteltu vastaavalla tavalla suhteellisen vapaasti. Meurman teki
yleiskaavaehdotuksensa mahdollisimman tarkkojen väkilukuennusteiden ja
lähtökohtatilanteen analyysin pohjalta. Lähtökohtana oli, että asemakaavoitetun
kaupunkikeskuksen ulkopuolelle muodostuneet Kärpäsen kylä, Jalkaranta,
Joutjärvi,

Lahdenkylä

ja Hennala oli

otettava huomioon jo

valmiina

kaupunginosina ja pyrittävä kehittämään niitä laatimalla kullekin tarkka
väkilukusuunnitelma. Myös kunnallistekniset näkökohdat puolsivat asutuksen
keskittämistä. (Ekman-Salokangas & Heikkilä & Tuomi 1992, 30-31)
Kilpailun palkintolautakunta esitti kilpailun tulokset kaupungin valtuustolle
3.6.1935. Ensimmäinen palkinto myönnettiin Carolus Lindbergin tekemälle
ehdotukselle. Lisäksi palkintolautakunta ehdotti, että Lindberg tekisi lopullisen
asemakaavan Asemantaustan, Vähäntalon ja Tornatorin alueille ja että muut alueet
kaavoittaisi

kaupungin

arkkitehtiosasto

voittaneen

yleiskaavaehdotuksen

suuntaviivoja noudattaen. (Ekman-Salokangas & Heikkilä & Tuomi 1992, 30-34)
Lahden kaupungin arkkitehtiosasto teki kaavaluonnoksen kaupungin itäisille osille.
Tällä Pyhättömän ja Möysän alueella oli pitkälle kysymys kaavan sovittamisesta jo
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olemassa olevaan rakennuskantaan. Ensimmäinen luonnos tehtiin vuonna 1935,
mutta asiantuntijana käytetty Andersin esitti useita huomautuksia ehdotukseen,
jonka takia koko kaava muotoiltiin uudelleen. Rakennustoimiston arkkitehtiosasto
esitti Kaarlo Könösen tekemän uuden ehdotuksen seuraavana vuonna. Kaava käsitti
tiheimmin asutun osan itäisistä liitosalueista Joutjärven puoliväliin, rajoittuen
pohjoisessa Mustankallion mäkeen ja etelässä rautatiehen. Alueen vanhat
kulkuväylät Viipurintie ja Heinolantie säilytettiin jatkuvaksi pidennetyn
Kauppakadun päässä. (Ekman-Salokangas & Heikkilä & Tuomi 1992, 34)
Olavi Laisaari laati vuonna 1946 Lahdelle sen ensimmäisen yleisasemakaavan.
Erilaiset maankäyttö- ja liikennemuodot otettiin tarkasti huomioon, mutta
suunnitelma vanheni nopeasti 1950-luvun alun voimakkaan kasvun myötä.
Möysäjärven alue nähtiin suunnitelmassa omakotialueluontoisena asuntoalueena
sekä puisto- ja vapaa-alueena. (Ekman-Salokangas & Heikkilä & Tuomi 1992, 4142)
Yleiskaava tuli pakolliseksi kaikissa kaupungeissa rakennuslain muutoksen jälkeen
vuonna 1968. Samana vuonna (25.3.1968) julkaistiin Lahdessa osa yleiskaavaa
varten tehdyistä tutkimuksista ja kootusta materiaalista yleiskaavan ensimmäisenä
tilannekatsauksena.

Olavi

kaupunkimalleja

Lahden

lähiökaupungissa

ja

eriasteisesti

Laisaari

esitteli

yleiskaavan

vaihtoehdoiksi.

helminauhakaupungissa

itsenäisiksi

vuonna

kokonaisuuksiksi.

1968

teoreettisia

Rypälekaupungissa,

ryhmiteltiin

taajamayksiköitä

Kaupunkisuunnitteluvirasto

piti

odotetusti rypälekaupunkia parhaana mallina. Rypälekaupunkimallissa esitettiin jo
aikaisemmin muotoillut viisi aluekeskusta, joista jokainen muodosti oman
toiminnallisesti itsenäisen kokonaisuuden liikkeineen ja työpaikkoineen. (EkmanSalokangas & Heikkilä & Tuomi 1992, 56-57)
Vuonna 1856 vahvistettu kaupunkien yleinen rakennusjärjestys koski luonnollisesti
myös Lahtea jo sen ollessa kauppalana. Tämä yleinen rakennusjärjestys oli empiren
kaupunkiajattelun huipentuma, joka yksityiskohtaisesti huolehti kaupunkien
paloturvallisuudesta

ja

varsinkin

puukaupunkien

matalasta

ja

avarasta

kaupunkikuvasta. Kun Lahden kylä paloi vuonna 1877 oli kaupungin tai kauppalan
perustaminen Lahteen vielä päättämättä. Senaatti ilmoitti, että niin kauan kuin
päätöstä ei ollut tehty piti kuvernöörin huolehtia siitä, ettei entisen kylän alueelle
rakennettaisi mitään, mikä vaikeuttaisi tulevaisuudessa tapahtuvaa kaavoitusta ja
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järjestettyä rakentamista. Lahden kauppala ei saanut omaa rakennusjärjestystä,
vaan rakentamista ja kaupunkikuvaa koskevat määräykset ja ohjeet sisältyivät
kauppalan ohjesääntöjen toiseen lukuun. Pykälät eivät antaneen kovin tarkkoja
ohjeita itse rakennustavasta puhumattakaan arkkitehtuurista, vaan ne olivat
enimmäkseen juridisia määräyksiä tonttien rakentamisen aikataulusta sekä
kauppalan ja yksityisten henkilöiden välisestä vastuunjaosta. (Ekman-Salokangas
& Heikkilä & Tuomi 1992, 58)
Tilanne muuttui Lahden tultua kaupungiksi vuonna 1905. Kaupungilla täytyi olla
erillinen rakennusjärjestys ja sen laatiminen otettiin esille kaupunginvaltuustossa
vuonna 1906. Vuoden 1908 keväällä esitettiin ensimmäisen kerran maistraatin
laatima ehdotus rakennussäännöksi, joka oli jaettu kahdeksaan eri lukuun.
Ensimmäisessä osassa annettiin yleisiä määräyksiä asemakaavasta, tonttikirjasta ja
tonttimittauksesta sekä tonttien yhdistämisestä ja jakamisesta. (Ekman-Salokangas
& Heikkilä & Tuomi 1992, 58)
Kaupungin rakentamista valvovien organisaatioiden muutos tapahtui uuden vuoden
1923 vahvistetun rakennussäännön mukana, joka edellytti, että kaupungissa piti olla
rakennuslautakunta. Lautakuntaan valittiin seuraavana vuonna (1924) arkkitehti
Carolus Lindberg ja rakennusmestari Albin Koivisto sekä varajäseneksi insinööri
Herman Schwartzberg ja rakennusmestari Oiva Kolsi. Vuoden 1933 alusta
kaupunkiin liitetyille alueille haettiin rakennuskielto, kunnes asemakaavat
saataisiin vahvistetuksi. Erillisestä anomuksesta myönnettiin kuitenkin runsaasti
rakennuslupia. (Ekman-Salokangas & Heikkilä & Tuomi 1992, 61)

3.3. Möysän alue
”Möysä on saanut nimensä silloin kun Lahti oli vielä pieni kylä. Lahdessa pidettiin
kuitenkin isoja markkinoita, ja idästä markkinoille tulleet kauppiaat ja muu väki
majoittuivat tällöin Joutjärven rannalle pieniin, puoliksi maan sisään kaivettuihin ja
osaksi puusta rakennettuihin hökkeleihin, joita kutsuttiin möysiksi”. (Laapotti
1994, 213)
Möysän aluetta hallitsevaa Joutjärveä on kutsuttu usein myös nimellä Möysänjärvi.
Nils Westermarkin 1750 ja 1752 Joutjärven aluetta kuvaavassa kartassa järven
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nimenä on ”Jouhtjärfi” kun taas järven nimi mainitaan Kuninkaan kartassa vuodelta
1776-1805 ”Juchtjärfi”-nimellä. Läheisen Joutjoen ympärillä olleesta metsämaasta
on käytetty nimeä ”Jouhtijoenmaa”. Joutjärven nimi voi tarkoittaa edellä mainittua
aseen nimitystä, mutta nimi voidaan tulkita myös toisinkin. Joutjärvi -nimen
sanotaan tulleen sanasta ”joutsen”, sillä järvelle keväisin ilmestyneet joutsenet
ennustivat kuolemaa. Jos joutsenia oli paljon, kuoli muutama poikalapsi.
Tyttölasten kuolemaa joutsenet eivät ennustaneet. Jouko Vahtolan mielestä kyse on
kuitenkin siitä, että sana ”joutsi” on merkinnyt nimenomaisesti ”metsästyskaaren
kaarevaa jousta” ja tällainen nimityyppi on levinnyt muualle Suomeen Hämeestä.
Useat Joutsi-nimiset paikat ovat vedenkokoumia, ja Joutjärven kohdalla nimi
johtuu juuri paikan muodosta – järvi, lampi tai joku niiden osa on kaaren
muotoinen. Muita nimeämisperusteita voisivat olla mm. jousen katoaminen tai
jousella ampuminen. Elias Lönnrotin sanakirjan mukaan Joutsijärvi on kevyellä
aseistuksella, jousella, varustetun vartioväen sijaintipaikka. (Laapotti 1994, 216217 & Vahtola 1980, 243-245 & Korosuo 1977, 10)
Möysän

alueet

ovat:

Kalatienkallio,

Kokkokallio,

Pekanmäki,

Pyhätön,

Metelinmäki, Pöysälä, Tenava, Tonttila ja Tulikallio.
Kalatienkallio on mäki vanhan Heinolantien varrella Mäen kautta lienee menty
kalaan joko Vesijärvelle tai Joutjärvelle. (Laapotti 1994, 213)
Kokkokallio on kallio Joutjärven rannassa. Paikka oli entinen nuorison
kokoontumispaikka,

jossa

poltettiin

kokkoa

juhlapyhien

aattona

(mm.

juhannuksena ja helluntaina).
Pekanmäen nimi johtuu perimätiedon mukaan mäellä sattuneesta taposta.
Murhamiehen kerrotaan olleen nimeltään Pekka, jonka sanotaan suutuspäissään
tappaneen isänsä tällä mäellä. Nimi esiintyy vuosina 1750 ja 1752 kartassa
muodossa ”Pekamäki”, jonka lähellä on myös ”Pekamäenpeldo”. Mutta nimellä on
myös toisenlaisia selityksiä. Yksi nimen selitys poikkeaa edellisestä siten, että
nimen arvellaan perustuvan arvonimeen ”Paternus” tai ”Peternus”, joka oli monilla
kristityillä saarnaajilla, jotka vaikuttivat Lahden seudulla satoja vuosia sitten.
Tarinan mukaan Pekanmäki oli erityisesti Rudolf -nimisen piispan saarnapaikka.
Heimosotien aikana piispa olisi siepattu ja ilmeisesti surmattu mäellä. Kolmantena
selityksenä, joka on myös yleisin, mäki on ollut Lahden kylän entinen hirttopaikka,
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jossa viimeksi hirtettiin Pekka-niminen mies. Suunnitteen Pekanmäen kohdalla
onkin vuosien 1750 ja 1752 kartassa nimi ”Galgbacka” eli suomeksi
”Hirsipuumäki”. (Laapotti 1994, 214)
Pyhätön sai nimensä 1910-luvulla, kun sen taloja ja mökkejä rakennettiin ”yötä
päivää” ja pyhinäkin. Pyhättömän tontit on lohkottu Lounaan talon maista, ja sen
vuoksi talon isäntä olisi halunnut alueen nimeksi Lounaan huvila-alue.
Kansansuussa Pyhätön vakiintui kuitenkin alueen viralliseksi nimeksi. Alueen
omakotiasutus syntyi vuosina 1936-1940. Mäen aikaisempi nimi oli Metelinmäki –
paikka,

jossa

”kukaan

kristitty

ei

halunnut

asua”.

Mäkeä

pidettiin

kansanuskomuksissa hiisien asuinsijana. Siksi niitä ihmisiä, jotka rakensivat
talojaan alueelle – ja vielä pyhäisin – pidettiin jumalattomina. Näin Metelinmäen
kerrotaan muuttuneen paremmin ymmärrettäväksi Pyhättömäksi. (Laapotti 1994,
214-215 & Järvinen 1965, 181) Metelinmäki -nimellä on myös toinenkin selitys.
Mäen rinteen mökeissä vietettiin niin rauhatonta elämää, että mäkeä alettiin kutsua
Metelinmäeksi. Nimi on kuitenkin niin vanha, että se oli olemassa melko varmasti
ennen kuin rinteelle ilmaantui asutusta. Meteli-nimet voivat kertoa vanhoista
kahakoista ja sotaisista ajoista, sillä meteli tarkoittaa itämurteissa ”tappelua,
kahakkaa tms.” (Laapotti 1994, 139 & Vahtola 1980, 354-355) 1700-luvun lopulla
Metelinmäelle suunniteltiin jopa linnoitusta, sillä Suomen raja oli Turun rauhassa
1743 siirtynyt Kymijoelle. Metelinmäkeä pidettiin sopivana linnoituspaikkana,
koska se kulki Lahden kylän itäpuolella muodostaen ”luontaisen puolustuslinjan”.
Hanke ei kuitenkaan toteutunut, ja varustelutyöt keskeytettiin jostain syystä.
(Laapotti 1994, 139 & Järvinen 1965, 179-180)
Pöysälä on Joutjärven rannassa olleen maatilan nimi, jonne Pöysälän perhe muutti
Lahden keskustasta - Vapaudenkadun ja Rauhankadun risteyksessä olleesta
kaupunkiasunnostaan - 1930-luvulla. Nykyisin Pöysälä tunnetaan nimellä
Pöysälänpuisto. (Laapotti 1994, 215)
Tenava on entisen Kylä-Hennalan tilan torpan mukaan nimetty alue, jota
ympäröivät torpan ympärillä olleet Tenavanpellot. Asuinalueeksi Tenava muuttui
1960-luvun alkupuolella. (Laapotti 1994, 215)
Tulikallio on Kokkokallion kaltainen kalliopaikka, jolla on poltettu juhannustulia.
(Laapotti 1994, 215)
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Möysän alue oli aina vuoteen 1933 osa Hollolaa. Kun Lahden kaupunkikysymys
nostettiin ensimmäisen kerran esille vuonna 1870, alkoi myös Möysän alueen
kaupunkisuunnittelullinen arvo kasvaa. Vaikka Möysän alueella, aivan kuten
Lahden kylälläkin, oli tuolloin kyseenalainen maine raittikylänä, saivat asiat uuden
käänteen vuonna 1877. Lahden kylän palo tuhosi koko kyläkeskustan maan tasalle,
ja muuttunut tilanne käynnisti tapahtumasarjan, joka poiki Lahdelle kauppalan
oikeudet jo heti seuraavana vuonna 1878. Lahden kauppalan ensimmäistä
asemakaavaa ryhdyttiin laatimaan välittömästi tapahtuneen onnettomuuden myötä.
(Laapotti 1994, 17 & Halila 1958, 86)
Möysän alue oli yksi Hollolan pitäjän väkirikkaimmista taajamista, ja alueen sijainti
oli erinomainen. Yksistään Möysän alueella asui syksyllä 1930 toimitetun virallisen
väestölaskennan mukaan 1267 henkeä. Vuoden 1932 väestölaskennan mukaan
Lahden kaupungin väestömäärä oli vuoden 1933 alusta 20884 henkeä, mikä
[alueliitoksen tapahduttua] tarkoitti Hollolan pitäjälle 10157 henkilön menetystä
esikaupunkiliitosten myötä. (Lahden kaupungin kunnalliskertomus N:o 10 / 1932,
79-81)
Kun Möysän alue liitettiin esikaupunkialueena Lahteen vuonna 1933, toimi alueella
muutama huomattava teollisuuslaitos. Vuonna 1927 toimintansa aloittanut Lahden
Paita- ja Esiliinatehdas oli alallaan merkittävä. Tehdas oli Suomen suurin
valmisvaatetehdas, joka työllisti parhaimmillaan 400-500 työntekijää. Tehtaan
perustajalla Helmi Virtasella oli useita yrityksiä, joiden menestys oli vaihtelevaa.
Lopulta yritykset menivät konkurssiin vaikean talouslaman seurauksena 1930luvulle siirryttäessä. Lahden Paita- ja Esiliinatehtaan toiminta jatkui vuonna 1932,
kun Kauppiaiden keskuskuntana tunnettu Vähittäiskauppiaiden Tukkuliike (Kesko
Oy) osti tehdastilat Helmi Virtaselta, ja aloitti paikalla oman Paitatehtaansa
toiminnan. Kesko ennätti toimia tiloissa toistakymmentä vuotta, ja kun yritys
rakennutti uuden tehtaan [Lahdessa] Ilmarisentielle 1950-luvun lopulla, jäi
paitatehdasrakennus tyhjilleen. Vuonna 1959 saivat tehdastilat kuitenkin uuden
omistajan Lahden palolaitoksesta, jonka käytössä ne olivat aina 2010-luvulle asti.
(Heinonen 1980, 356 & Paronen 2018)
Toinen merkittävä teollisuuslaitos oli Joutjärven itäpäähän vuonna 1938 perustettu
Putkiteos Oy, joka valmisti aluksi putkisänkyjä. Liike menestyi hyvin alallaan, ja
vuonna 1940 liikkeen nimeksi tuli Joutjärvi Oy, joka yhdisti hyvin tuotannossaan
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puuta ja metallia. Tuotanto käsitti 1950-luvulle tultaessa sänky-, huonekalu- ja
valaisinosastot sekä sahan ja niklaamon. Tuotannon painopiste siirtyi 1960-luvulla
sairaalakalusteisiin, lasten vaunuihin, laivakalusteisiin yms. tuotteisiin. Yhtiön nimi
muuttui Jovi Oy:ksi vuonna 1973. Keväällä 1978 tehdyn vararikon myötä tehdas
siirtyi osaksi helsinkiläistä Instrumentarium Oy:tä, joka jatkoi tehtaiden toimintaa.
(Heinonen 1980, 376)
Joutjärven länsipäässä – uimarannan vieressä - toimi myös nahkuri Richard
Saarisen nahkatehdas muutaman vuoden 1920-luvulla. Saarinen osti Tokkolan tilan
Juho Vihtori ja Hanna Pöysälältä vuonna 1909 tehdyllä kaupalla (Toimitus n:o
12266, 5.2.1909), ja mainosti Tokkolaan perustamansa nahkatehtaan tuotteita
1920-luvulla lahtelaisissa lehdissä noin parin vuoden ajan. 1930-luvulta lähtien
Tokkolan tilan rakennukset toimivat pääsääntöisesti vuokrataloina aina 1970-luvun
puoleenväliin asti, jolloin ne purettiin.
Teollisuuslaitosten lisäksi alueella toimivat: Manttaali -huvila (1931), joka oli
Lahden Liikeapulaisyhdistyksen huvila Joutsaaressa, Möysän kansakoulu (1906)
sekä Huhmarannan lastenkoti (1927), joiden toiminta on jatkunut aina näihin
päiviin asti. (Kivekäs, Kalle. ”Keidas keskellä kaupunkia”. ESS 13.4.2006)
Ennen vuotta 1933 Lahden kylän esikaupunkialueet olivat ”vapaasti rakennettavaa”
aluetta. Kun esikaupunkialueet liitettiin osaksi Lahden kaupunkia, velvoitti vuoden
1931 asemakaavalaki ja vuoden 1932 Rakennussääntö toimenpiteitä.
”1 §. Jokaisella kaupungilla tulee olla rakennusjärjestys, joka sisältää
asemakaava- ja rakennustoimesta ne säännökset, mitä asemakaavalain tämän
rakennussäännön ja muiden laillisten säännösten lisäksi katsotaan kaupungille
tarpeellisiksi. 2 §. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Päätös siitä
on,

tullakseen

voimaan,

rakennusjärjestykseksi

on,

sisäasianministeriön
ennen

kuin

se

vahvistettava.

jätetään

Ehdotus

kaupunginvaltuuston

hyväksyttäväksi, pidettävä yleisön nähtävillä vähintään neljätoista päivän ajan; ja
on ehdotuksen julkipanosta ilmoitettava, niinkuin kunnalliset ilmoitukset
asianomaisessa kaupungissa julkaistaan. Muistutukset ehdotusta vastaan on
kaupunginhallitukselle kirjallisesti tehtävä ilmoitetun ajan kuluessa. Ehdotuksesta
on hankittava maistraatin ja terveydenhoito- ja palolautakunnan lausunnot”.
(Lakikirja 1947, 497)
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Lisäksi Rakennussääntö antoi tarkat ohjeet kaupungin asemakaava- ja
rakennusviranomaisten velvoitteista ja rakentamiseen liittyvistä määräyksistä.
Uuden asemakaavan tulemista ennakoi myös Lahden päättäjien antama määräys,
jossa annettiin selvät ohjeet uusien esikaupunkialueiden rakentamiselle myös
siirtymäajan osalta: ”Lahden kaupungin asemakaavan takaisilla alueilla ei
asuinrakennusta saa rakentaa ilman maistraatin antamaa lupaa, jonka saamiseksi
maistraatille

on

esitettävä

tarpeelliset

piirustukset

rakennushankkeen

selvittämiseksi, ja voi maistraatti määrätä, että piirustukset on laadittava samoin
kuin asemakaavoitetulla alueella rakennettaessa.” (Lahden kaupungin itäisten osien
asemakaava 19.10.1936)
Esikaupunkialueiden rakentaminen joutui nyt tarkkaan valvontaan Lahden
kaupungin toimesta. Esimerkiksi Möysänmäen alue merkittiin Lahden kaupungin
rakennus- ja tonttijärjestykseen kaupunginosan numerolla 16, kortteli numerolla
530 ja tontit numeroilla 1-9.
Lahden liitosalueiden asemakaavaehdotukset valmistuivat vuonna 1937, mutta
Olavi Laisaaren laatima Lahden kaupungin yleiskaava hyväksyttiin vasta vuonna
1948. Yleiskaava tehtiin mm. Lounaan alueelle ja Joutjärvelle. Kaavat olivat
yleensä pika-asutusta ja maanhankintalakia varten tehtyjä pientalokaavoja.
(Heinonen & Mantere 1985, 19) Möysän asemakaavat tehtiin 18.2.1949,
12.10.1950 ja 8.10.1974.(Lahden kaupungin kunnallishallinto 1982 1b, N:o 511,
918-919) Kaavoissa Möysän alue jätettiin pitkälti sellaiseksi kuin mitä se oli ollut
jo Hollolan pitäjän aikana. 1980-luvulle tultaessa alueen kaava-alueen tiloista
enemmistön omisti Lahden kaupunki, mutta edelleenkin osa oli yksityisessä
omistuksessa.

4 Möysänmäki
4.1. Paikka nimeltä Möysänmäki
Itselleni Möysänmäkeen liittyvät muistot ovat lapsuuden kesien muistoja. Paikka,
jonka tunsin, sijaitsi Joutjärven rannassa Möysän uimarannan vieressä. Mutta ehkä
huomionarvoista on se, että en muista tästä paikasta käytetyn nimitystä
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Möysänmäki. Kuulin aina puhuttavan Möysästä ja Hannulasta, mutta en
Möysänmäestä. Möysänmäki on kuitenkin Mauri Vuoren muistojen paikka.
Mauri Vuori on henkilö, joka on kuvannut Möysänmäen 1920- ja 1930 -lukujen
elämää. Vuori esittelee itsensä vuonna 1990 kirjoittamansa runokokoelman
kansilehdellä seuraavasti:
Minä – tässä maassa ja tässä maailmassa ilman omaa syytä syntynyt, kastettu ja
rokotettu. Kasvanut. 175, huono ryhti, ehkä henkisestikin, käynyt koulun.
Kansakoulun ja laskettu ripille. Palvellut sotamiehenä rivissä ja rivimiehenä
sodassa. För tapperhet -toinen luokka. Pelännyt. Vaivaa hiukan – luoti
Shemenskissä. Työssä: kenkiä kiillottanut, jakanut sanomalehtiä, juoksupoikana.
Halonhakkuuta, puuseppänä. Lämmittäjänä, käyttänyt höyrykonetta. Viilaajana,
ammussorvaajana. Työssä sahalla. Palomiehenä, kekäleenkusijana. Istunut
vankilassa, sielläkin. Naimisissa, lasia. Puolueessa. Vähän kirjoitellut. Usein
päänsärkyä, astmaa. Pikku vaivoja. Eronnut kirkosta ja liittynyt vapaaseen
ajatukseen. Nyt 70 enkä tiedä uskoako edes siihen.
(Vuori 1990, Kansilehti)
Vuoren käsitys elämästään on karu, mutta kuitenkin elämisen arvoista.
Möysänmäki on kaikesta huolimatta se paikka, joka on Vuorelle tärkeä. Yhdessä
runoistaan Vuori kuvailee Möysän aluetta runossaan ”Palstat”.
Kaupungista tultaessa ikään kuin huulilla, portilla olivat palstat. Kasvaneet IsoPaavolan maille vähitellen. Pääosin kaupungin suuren palon jälkeen, missä
Paavola laitimmaisena säästyi. Siinä se oli. Kuin vanhat akat, kyhjöttivät sen kujilla
mökit, talot ja viinamyyjien murjut. Ei niin, ettei toisilta kulmilta, ja muualta
Möysästäkin olisi pirtua saanut, mutta täällä sitä sai aina ja varmasti. Kaupungin
kita oli janoinen, avara ja nieli sen kaiken.
Sen asujat tunnettiin nimillään, muilla kuin mitä oli kirkonkirjoihin raapustettu. Oli
Kättö ja Kukko, Musta-Sirkka ja Nahkuri. Siellä oli kulman ainoa yleinen sauna.
Kapeat valottomat kujat olivat pimeitä, kuraisia syksyisin ja keväisin ja niillä oli
omat likavesien hajunsa; saunoista, missä pyykit pestiin, talleista ja pihamailta
veden valuessa laiskasti seinänvieriä eteenpäin.
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Siitä sitten. Alkoi vanhan maantien varteen asettunut ja ripottautunut vanha Möysä.
Siellä tie jakautui kahtia. Toinen Viipuriin, toinen Heinolaan. Mäen ja harjun
väliin, ympäri järveä, siinä se oli tämä Möysä. Asumuksineen, asujineen,
elikoineen. Kaikenlaista, täitä ja luteita myöten.
(Vuori 1990, 10-11)
Runossa Möysän alue oli vielä osa Hollolan pitäjän Lahden kylää. Vuori kuvaa
runossaan aluetta, joka alkaa Paavolan itäosasta, jatkuen vanhaa Möysänkatua
myöten Joutjärven rantaan. Runossa mainitut maantiet tarkoittavat Heinolantietä
(nykyinen Ahtialantie) ja Viipurintietä. Molemmat tiet haarautuvat Joutjärven
länsipäässä – toinen Heinollaan ja toinen Viipuriin johtavina teinä. Mäen ja harjun
väliin jäävä, ympäri järveä oleva alue, on Möysä. Vuoren Möysänmäki sijoittuisi
kuvauksessa vanhan Heinolantien varteen Joutjärven pohjoispuolelle. Tänään
Möysä on osa Lahden kaupungin Möysän kaupunginosaa, joka alueeltaan vastaa
melko pitkälle Vuoren esittämää aluetta. Ajankohta, josta Vuori puhuu
”pirtukauppiaineen”, sijoittuu luultavasti kieltolain aikaiseen Suomeen. Vuosina
1919-1932 Suomessa oli alkoholijuomia koskeva kieltolaki, ja Vuoren kuvaus sopii
juuri tähän ajankohtaan. Mauri Vuori esittelee itsensä runokokoelman alussa 70
vuotiaana (ks. edellä olevan elämänkerta), jolloin hän olisi syntynyt vuonna 1920.
Vanhan Möysän kokemukset hänen osaltaan sijoittuisivat näin 1920-1930-lukujen
vaihteeseen. Runossa mainitut henkilöt: Kättö ja Kukko ja Musta-Sirkka jäänevät
tuntemattomiksi – en ainakaan löytänyt heitä mainintoja lähdeaineistossa, mutta
Nahkuri on mitä ilmeisemmin Tokkolan nahkatehtaan omistaja Richard Saarinen.
Möysänmäen alue sijoittuu vuoden 1933 esikaupunkiliitoksen jälkeen Lahden
kaupungin

asemakaavassa

kortteleiden

529

ja

530

alueille.

Maarekisterinumeroiden perusteella, alueet kuuluivat aikoinaan Lounan (RN:o 7)
ja Hennalan (RN:o 11) tiloihin. Hennala jaettiin Metsä-Hennalan & Kylä-Hennalan
tiloiksi, joista vuoden 1850 isojaossa lohkottiin, ositettiin ja erotettiin lukematon
määrä pikkutiloja. Möysänmäki sijoittui tilojen: 7:229, 7:76, 7:43, 7:94, 11:40,
11:13, 11:58, 11:48, 11:10 ja 11:59 alueille. Tiloilla 11:13 ja 11:40 sijaitsivat
Hannulan vuokratalot.
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Kuva 5. Osakuva Lahden kaupungin osoitekartasta vuodelta 1952, jossa näkyy Joutjärven
uimarannan ympärillä olevat tilat. (Kuva: Lahden kaupunki. Maanmittaushallituksen
kivipaino 1952)

Ehdottomasti yleisin asuntotyyppi oli kahden huoneen asunto – keittiö huoneeksi
luettuna. Varsinaisia pienhuoneistoja oli aina 1950-luvulle saakka noin 72-73 %
kaikista asunnoista. Kahden huoneen asuntojen suuresta määrästä johtuu myös se,
että olipa perheen suuruus mikä hyvänsä, se asui yleensä kahden hengen
huoneistossa. Lahdessa vuonna 1920 kahden huoneen asunnossa asui yli 6
henkilöä. Tämän kaltainen tilanne oli 46 % kaikista Lahden asunnoista – eikä
Möysän alue tehnyt tässä poikkeusta. Vastaava suhdeluku Suomen kaikissa
kaupungeissa 35 % kaikista asunnoista. (Heinonen 1980, 408-409) Varustetason
osalta Lahden alueen asunnoista vain noin 7 %:lta puuttui sähkö. Vesijohto oli
harvinaisuus, ja esikaupungeista vain 6 % oli oma vesipiste asunnossa –
kaupungissa vastaava luku oli 40 %. (Heinonen 1980, 410) Esikaupungeissa talon
oma ulkokaivo oli yleinen vielä 1960-luvulla. Näin oli myös isoäitini kotitalossa
Tokkolassa.
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4.2. Tokkola ja Tokkolan asunto
Kortteli 530 sijaitsee Möysänmäellä. ”Korttelin tonttijakoehdotus perustuu
sisäasiainministeriön 18.2.1949 vahvistamaan Lahden kaupungin Joutjärven
kaupunginosan länsiosan ns. Möysän alueen asemakaavaehdotukseen. Alueelle ei
ole aikaisemmin vahvistettu tonttijakoa, joten tässä tonttijaossa ehdotetut tontit
muodostuvat Lahden kaupungin Lahden kylän tiloista.” (Lahden kaupungin
tontinmittaaja 25.4.1950).
KAAVIOESITYS KORTTELI N:O 530:n TONTTIJAOSTA
Tontti 1
RN:o 7:229
Louna

Tontti 2
RN:o 7:229
Louna

Tontti 3
RN:o 11:59
Pöysälä (608m²) ja
RN:o 11:48
Töyrylän -tila (23m²)

Tontti 4
RN:o 7:229
Louna

Tontti 5
RN:o 7:94
Umpikuja

Tontti 6
RN:o 11:40
Tokkolan asunto

Tontti 7
RN:o 7:75
Päiväkumpu

Tontti 8
RN:o 7:43
Kotiranta

Tontti 9
RN:o 11:13
Tokkola

RN:o = Tilan maarekisterinumero ja tilan maarekisteriin merkitty nimi.
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4.2.1 Tokkola

Kuva 6. Vasemmalla Juho Vihtori Pöysälä ja oikealla nahkuri Richard Saarinen
perheineen. (Kuvat: Lahden kaupunginmuseo. Kuva-arkisto.)

Tokkola -tila syntyi Richard Saarisen ostaessa palasen maata Juho Vihtori Pöysälän
palstatilasta. Maakauppa tapahtui 12.5.1908 tehdyllä sopimuksella:
”Tämän kautta myymme ja luovutamme me Juho Vihtori Pöysälä ja vaimo Hanna
Pöysälä, meidän omistamastamme ”Pöysälä” nimisestä palstatilasta, joka on
erotettu ”Kylä-Hennala” nimisestä 0.3985. ”Hennalan” perintötalosta N:o 11
Hollolan pitäjän Lahden kylässä, Nahkuri Richard Saariselle erään maakappaleen
Möysäjärven rannalla, jonka pituus on pitkin LOUNAAN talon rajaa 24 ½ syltä ja
leveys 14 syltä, keskenämme sovitusta 2000 Suomen markan kauppahinnasta, josta
nyt 500 markkaa maksettuna kuitataan ja jäännös 1500 markkaa on maksettava
ensi tulevan marraskuun kuluessa 6 prosentin korolla tästä päivästä lukien ja
seuraavilla ehdoilla:
1) Ostaja saa nyt myydyn palstan heti haltuunsa ja saa omilla kustannuksilla
eroituttaa sen erinäiseksi palstatilaksi ja sille hakea laillisen huudatuksen.
2) Eva Stina Syrjälän nyt myydyllä palstalla omistamat rakennukset saavat ennen
tehdyn välipuheen kautta määrätyn ajan olla paikoillaan.
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3) Ostajalla on oikeus käyttää 4 metrin levyisen tien PÖYSÄLÄN palstatilan ylitse
ostamalle palstalleen. Paremmaksi vakuudeksi olemme tämän kauppakirjan, josta
on tehty kaksi yhtäpitävätä kappaletta kutsuttujen vierasmiesten läsnä ollessa
nimemme allekirjoittamalla vahvistaneet.”
(Toimitus n:o 12266 1909, Maamittauslaitoksen arkisto)
Kyse oli ilmeisen tavallisesta maakaupasta, joka tehtiin Richard Saarisen ja
Pöysälän avioparin välillä. Maa-alueen lisäksi kauppaan kuului myös rakennuksia,
jotka omisti tuolloin Eva Stina Syrjälä. Kaupan liitteenä olleen kartan
suurennoksesta käy selville, että Syrjälän omistamia – ennen vuotta 1908
rakennettuja - rakennuksia näyttää olleen ainakin kaksi.

Kuva 7. Kuvasuurennos vuonna 1908 laaditun kauppakirjan tonttikartasta. (Kuva:
Maanmittaushallituksen arkisto)

Jos vertaa kauppakirjassa olevaa kuvaa Lahden kaupungin asemakaavakartan
(1925) kuvaan, Syrjälän omistamat talot näyttävät hävinneen. Ilmeisesti ne purettiin
kaupanteon jälkeen. Lahden kaupungin asemakaavakartassa näkyy kuitenkin jo
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Tokkolan rakennus, jonka yhteydessä toimi 1920-luvulla Richard Saarisen
nahkatehdas.

Kuva 8 A. Yläkuvassa karttakuva Lahden kaupungin asemakaavasta vuodelta 1925.
Alakuvassa Tokkolan päärakennus, joka näkyy asemakaavan keskellä suorakulmaisen
kolmion kaltaisena pohjapiirroksena. Pöysälän palstatilan alue näkyy karttapiirroksessa
Tokkolan pohjapiirroksen oikealla puolella. (Kuvat: Lahden Tekninen- ja
ympäristötoimiala, karttakokoelma & Lahden kaupunginmuseo, kuva-arkisto.)
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Kuva 8 B. Postikorttikuva, jossa Tokkola näkyy oikealla järven rannassa. Kuvassa näkyvät
Saarisen nahkatehtaan vinot vesirännit näkyvät Tokkolan ja sen edessä olleen taitekattoisen
Kotirannan talon välissä. (Kuva: Postikorttikuva 1920-1930-luvujen taiteesta. Lahden
kaupunginmuseo, kuva-arkisto.)

Tokkolan päärakennus (Ala-Hannula) rakennettiin Richard Saarisen aikana
ilmeisesti tehdas- ja asuinkäyttöä varten. Saarisen nahkatehdas toimi 1920-luvulla.
(ks. kuva 9). Tokkola toimi myös vuokratalona, mutta se on saattanut olla myös
huvilakäytössä kesäaikana. Isoäitini kertoman mukaan, talo oli kuuluisa huonosta
lämmöneristyksestä, etenkin talvisin puulämmitteinen talo: ”söi halkoja
lämmetäkseen”, kuten isoäitini asian ilmaisi. Talon käyttövesi jouduttiin hakemaan
Heinolantien varressa olleesta kaivosta ja ulkokäymälä toimitti wc:n tehtävän.
Tokkolan sokkelikerroksen rannanpuoleisessa päädyssä, isoäitini asui 1930-luvun
alusta aina vuoteen 1969.

Kuva 9. Richard Saarisen nahkatehtaan Ilmoitukset Etelä-Suomen Sanomissa 15.3.1924 ja
19.12.1925.(Lehti-ilmoitukset. Etelä-Suomen Sanomat 15.3.1924 ja 19.12.1925.)
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Kuva 10. Tokkola (Ala-Hannula) oli oikeastaan 3-kerroksinen; sokkelikerroksessa oli
pääsisäänkäynti, asuinhuoneistoja ja kellaritilat. Toisessa kerroksessa oli asuinhuoneistoja.
Kolmannessa kerroksessa oli ilmeisesti ollut nahkuri Saarisen nahkatehtaan tiloja. (Kuvat:
Hannu Baski 1975 [1] ja Pirjo Kaarkoski 1976 [2-3] Lahden kaupunginmuseo, kuvaarkisto.)

Möysänmäkeä

ylös

noustaessa,

ennen

Tokkolan

asuntolan

alempaa

asuinrakennusta [Keski-Hannulaa], sijaitsi Tokkolan mökki, jonka vastapäätä oli
ulkokäymälä.

Kuva 11. Tokkolan pihamökki ja sitä vastapäätä, mäen puolivälissä ollut 9-paikkainen
ulkokäymälä. (Kuvat: Hannu Baski 1975. Lahden kaupunginmuseo, kuva-arkisto)
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Jos katsoo Saarisen ja Pöysälän tekemän kauppakirjaan laadittua tonttikarttaa,
piharakennus voisi hyvin olla kuvattuna tonttikartassa (ks. kuva 7). On mahdollista,
että tonttikartassa kuvattu rakennus voisi hyvin olla Eva Stina Syrjäsen mökki.
Toisaalta piharakennus on kuitenkin rakennettu saman henkisesti kuin mitä
Tokkola, joten se on voinut olla myöhemmin rakennettu osa Saarisen
nahkatehdasta. Piharakennus toimi ainakin 1960 -luvulla vuokra-asuntona, aivan
kuten Tokkolakin.

4.2.2. Tokkolan asunto

Kuva 12. Tokkolan asunto -tilan alempi asuinrakennus (Keski-Hannula) toimi myös
Hannulan vuokratalona. (Kuvat: Hannu Bask 1975, Lahden kaupunginmuseo, kuvaarkisto)

Pihamökin yläpuolella sijaitsi Tokkolan asunto -tilan kaksi vuokrarakennusta –
molemmat Hannulan vuokrataloja. Rakennukset olivat kunnoltaan parhaimmat
Hannulan vuokrataloista; tosin lutikat olivat niidenkin riesana. Ylempään, YläHannulan taloon, oli joskus rakennettu sauna, mutta vesijohtoverkon puuttuessa,
sen käyttö oli jäänyt lyhytaikaiseksi. Molemmat talot olivat puulämmitteisiä, mutta
sähköt oli asennettu jo varhain, kuten muihinkin Hannulan vuokrataloihin.
Yhteinen ulkokäymälä toimitti täälläkin wc:n tehtävää. Ylä-Hannulan rakennus oli
kuitenkin julkisivultaan klassisen näyttävä, ja se yleensä erottuu Möysänmäkeä
kuvaavissa valokuvissa.
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Kuva 13. Tokkolan asunto -tilan päärakennuksen (Ylä-Hannula) pääty ja eteläinen
julkisivu. (Kuvat: Hannu Bask 1975. Lahden kaupunginmuseo, kuva-arkisto)

Kuva 14. Ylä-Hannulan takana sijaitsi puutarhamökki, joka eli hiljaiseloaan Hannulan
vuokratalojen läheisyydessä. (Kuva: Pirjo Kaarkoski 1976. Lahden kaupunginmuseo,
kuva-arkisto)

Tokkolan asunto -tilan molempien vuokrarakennusten takana, vanhan Heinolantien
(nykyisen Ahtialantien) varressa, sijaitsi Pöysälän ja Töyrylän tiloihin kuulunut
mökki puutarhoineen. Mökki oli ilmeisesti myös vuokramökki, joka purettiin 1980luvun alussa Tokkolan asunto -tilan rakennusten kanssa.
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4.2.3 Hannulan vuokratalot
Tokkolan tila ja Tokkolan asunto -tilat tunnettiin Möysänmäellä nimellä Hannulan
vuokratalot. Juho Ewald Hannulan nimi mainitaan tutkimissani asiakirjoissa
ensimmäisen kerran vasta 12.4.1932 tehdyn Toimituksen n:o 26664 yhteydessä.

Kuva 15. Toimitukseen n:o 26664:ssä ollut tonttikartta (12.4.1932). (Kuva:
Maanmittauslaitoksen arkisto)

Toimitus koski lohkomista: ”tällä kartalla osiin 11:58 ja 11:59”. Kartassa tilan RN:o
11:58 nimeksi ilmoitetaan ”Lepokoti” ja omistajaksi Juho Ewald Hannula. Tilan
RN:o 11:59 nimeksi ilmoitetaan Pöysälä ja omistajiksi Juho Vihtori Pöysälä ja
Hanna Pöysälä. Harmillista on se, että läpikäydessäni tutkimusaineistoa, Juho
Ewald Hannulan nimeä ei juuri mainittu missään lähteessä. 12.4.1932 toimituksen
yhteydessä olleen maininnan jälkeen Hannulan nimi esiintyy seuraavan kerran
vuonna 1955; toimituksen n:o ”1097/Joutjärvi/530/2” -mittakirjassa. Toimitus
koski korttelin n:o 530:n tontti 2:n lunastusta, ja Tokkolan asunto nimisen tilan
(RN:o 11:40) omistajiksi mainitaan Juho Ewald Hannulan perikunta. Richard
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Saarisen omistama Tokkola ja Tokkolan asunto -tilat siirtyivät ilmeisesti kokonaan
Hannulan omistukseen viimeistään 1930-luvulle tultaessa.

4.3. Möysänmäki kulttuuriympäristönä
Oli olemassa sananparsi: ”mene Möysään, siellä voit saada puukon selkään;
Kärpäseen, saat olutpullolla päähän” (Anttila 1971, 2). Sanonta kertoo paljon
lahtelaisten suhtautumisesta Möysän aluetta kohtaan. Alueen arvostus näyttää
olleen vähäistä ja ilmeisen pelonsekaista. Möysän alueen elämästä on kirjoitettu
yllättävän vähän. Poikkeuksen tekee aiemmin mainitun Mauri Vuoren kirjoittama
runokokoelma, Möysänmäki, jossa kuvataan alueen elämää kouriintuntuvasti.
Möysän aluetta Vuori kuvaa runossaan ”Ja sitten oli järvi”.
”Ja sitten oli järvi. Kesäiset päivät kuluivat onkien tarkatessa korkkista kohoa
laineilla, pannessa ahvenia ja särkiä riippaan, sylkiessä kiiskille, joita rannan
nahkurin parkkivesi houkutti, uidessa ja loikoillessa nurmella. Siellä pestiin ja
huuhdottiin matot, juotettiin hevoset. Ja helluntaiuskovat kastoivat omiaan pitkissä
valkeissa mekoissa.
Ja joka vuosi – niin sanottiin ja uskottiin, joku Möysästä tai muualta tullut oli
kulkeva kuolemaansa sen kautta.
Ja usein tämä myös tapahtui. Talvella jään pettäessä. Kesällä. Uidessa
suonenvedon vuoksi. Humalassa. Omasta tahdostaan. Kuka sen tietää? Ei edes
Teuvo, kaikkitietävä lippumies, joka itse myöhemmin mentyään veneellä järvelle
palasi sieltä liputta, toisten soutamana veneellä rantaan.”
(Vuori 1990, 18)
Ympäristökuvauksen lisäksi, Vuori mainitsee runossaan ”nahkurin”, johon hän
viittasi jo aiemmin runossaan ”Palstat”. Nahkurilla hän tarkoittaa Tokkolan
nahkatehtaan omistajaa Richard Saarista. Nahkurin lisäksi runossa mainitaan
Teuvo, josta hän kertoo enemmän toisessa runossaan ”Vuoriska”.
”Poikavintiöt kulkivat joukolla pitkin raittia mekastaen, hakkasivat kattiloita ja
huusivat isoon torveen. Mistä lienevät saaneet? Hoilasivat, lauloivat rumia lauluja.
Laskiainen muka. Edellä marssi Teuvo tietysti isompana. Kepin nenässä jokin
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riepu, lippu näes. Matti torvineen takana. Toiset perässä. Toistakymmentä
mukulaa. Tulivat palstoilta päin, menivät mäkeen. Ja eikös vain olleet meidän pojat
mukana. Kolikkomäki mukamas. Ja v… Eivät ole kunnolla nähneetkään.”
(Vuori 1990, 17)
Runossa mainitaan
kastaminen”.

myös

”juotettavat

hevoset” ja

”helluntaiuskovaisten

Möysän länsiranta - nykyisen melontakeskuksen ranta, oli

vanhastaan tunnettu hevosten juottopaikkana. Tavasta jouduttiin luopumaan
vuonna 1932, jolloin Lahden kaupungin terveydenhoitolautakunta kielsi hevosten
juottamisen uimarannalla hygieniasyistä. Kielto liittyi tapaukseen, jonka Lahden
kaupunki järjesti kesällä 1932.
”…Möysänjärven rannalle hiekkarannan, järvessä uivien mukavuudeksi, ja oli
siitä seurauksena, että päivittäin useat sadat, joinakin päivinä tuhannetkin ihmiset
kävivät järvessä uimassa”.
Koska samaan aikaan ehkä noin sadan metrin päässä varsinaisesta uimapaikasta
uittivat sekä kaupungin että Hollolan kunnan puolella asuvat järvessä hevosiaan,
päätti Lahden terveyslautakunta 13.7.1932 tekemänsä päätöksen mukaisesti
lähettää kirjeen Hollolan kunnan terveydenhoitolautakunnalle kirjallisen pyynnön,
että Hollolan terveydenhuoltolautakunta kieltäisi hevosten uittamisen uimarannalla
ja pystyttäisi pylvään, johon ”kielto on kaikkien nähtäväksi julkipantu”. Hollola ei
kuitenkaan suostunut tähän, vaan Hollolan terveydenhuoltolautakunta 28.7.1932
teki päätöksen, jossa sanottiin: ”Koska Lahden kylän talolliset omistavat
Möysänjärvessä vesi- ja ranta-alueen yhteisenä pyykki- ja hevosuittopaikkana, ei
lautakunta katsonut voivansa kieltää hevosten uittamista, ja ei siis suostua Lahden
kaupungin terveydenhoitolautakunnan pyyntöön, vaan päätti kehoitta kääntymään
suoraan Lahden kylän yhteismaiden hoitokunnan puoleen”. (Lahden kaupungin
kunnallishallinto 1932: Terveyhdenhoitolautakunnan kertomus, 21-22)
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Kuva 16. Hevosia pesemässä Möysän järvellä 1925. Oikealla takana näkyy myös rannassa
oleva Tokkolan rakennus. (Kuva: Marjatta Sallinen, Albumit auki www-sivusto)

Vuori kertoo ruonoissaan Möysänmäestä, mutta ei mainitse niissä Hannulan
vuokrataloja, vaikka hän luultavasti asui niissä lapsuudessaan. Mutta yhdestä
möysäläisiä ja Hannulan taloissa asuneita yhdistävästä asiasta Vuori antaa varsin
selkeän kuvauksen runossaan ”Mitä oli paljon”.
”Jos siinä Möysässä mihin minä iltaisin jaoin lehtiäni ja minkä minä tunsin, oli
jotain paljon, oli se köyhyys. Kaikki se ylenpalttisuus mitä sellaiseen onneen
kuuluu; huonoa ruokaa, ahtaita asuntoja, vaaterisoja, tympeää hien hajua. Luteita.
Keuhkotautia, mikä tasapuolisesti valikoimatta harvensi molempia sukupuolia.
Työttömyyttä. Soppajonoja. Avunpyytäjiä sellaisilta, jotka itse olivat avun
tarpeessa. Toisaalta. Keneltä muulta voi pyytää. Tässä maailmassa.”
(Vuori 1990, 28)
Suomen itsenäistyminen (1917) ja sitä seurannut sisällissota (1918) näkyi myös
Möysänmäen arjessa. Lahden historiallisen museon tutkija Hannu Takala on
antanut seuraavanlaisen kuvauksen sisällissodan tapahtumista Möysän alueella.
Saksalainen eversti von Brandenstein päätti hyökätä Lahteen yhtä aikaa sekä
etelästä että idästä, ja everstiluutnantti von Luckin johtama joukko sai käskyn edetä
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Villähteelle ja valloittaa Lahden itäosat sitä kautta (ks. liitekartta). Saksalaisten
hyökkäys Lahteen tuli melkoisena yllätyksenä kaupunkia puolustaneille
punakaartilaisille. Ennen saksalaisten tuloa olivat kaartilaiset kuitenkin jo
varustautuneet tulitaisteluun ja kaivaneet asemia Kullankukkulalle, Radiomäelle,
nykyisen Starckjohannin paikalla olleelle Santamäelle ja Salpausselän harjuille.
Tykistöä

oli

Radiomäen

itäpäässä

ja

Joutjärvellä;

Lotilanharjulla

oli

konekivääripesäkkeet (Takala 2008, 40-41).

Kuva 17. Saksalaisten laatima kartta Möysän hyökkäyksestä (Kuva: Hannu Takala 2008,
karttaliite)

Everstiluutnantti von Luckin johtama pääjoukko, joka oli erkaantunut muusta
maihinnousuosastosta jo aamulla klo 7:00, valloitti Villähteen aseman iltapäivällä
kello yhden aikoihin, ja kahden tunnin kuluttua joukot olivat jo Joutjärvellä, Lahden
itäpuolella (von Brandenstein 1931, 206, 208; Maasalo 1959, 87-88). Saksalaisten
hyökkäystä idästä johti reservijalkaväkirykmentti numero 255:n 6. komppania
(6./255), joka kohtasi punaisten ensimmäiset tykit Joutjärven pohjoispuolella
[Hannulan talot sijaitsevat samassa paikassa kuin mihin tykit on merkitty kuvan 17
kartassa]. Komppania valloitti kahden tykin asemat, ja jatkoi hyökkäystä 800
metriä, ottaen haltuunsa vielä kolme tykkiä. Punaiset ampuivat komppaniaa
kiivaasti kiväärein järven pohjois- ja eteläpuolisilta harjuilta tuloksetta. Taistelun
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alettua ev.lut. von Luck antoi käskyn siirtää kanuunajaos nopeasti Villähteeltä
Joutjärvelle. Luutnantti Meyerin johtama jaos 1/27./KTR8 ajoi asemiin Lakkilaan,
josta se ei kuitenkaan osallistunut taisteluihin. Lisäksi Villähteeltä tuli Joutjärvelle
haupitsijaoksen

toinen

konekiväärikomppaniasta

tykki,

kranaatinheitinkomennuskunta

yliluutnantti

Rönnefahrtin

sekä

osa

johtamina.

Reservijalkaväkirykmentti 255:n 6. komppania jatkoi hyökkäystä Joutjärven
pohjoispuolitse kohti kaupungin keskustaa. Saman rykmentin 5. komppania eteni
järven ja rautatien väliin jäävää harjua [nykyistä Ruolan harjua] pitkin, aivan sen
eteläreunasta aina kaupunginsairaalalle saakka. Komppania oli sairaalan luona klo
10:n aikaan illalla (Maasalo 1959, 89-90).
Vuoden 1918 sisällissodan ja Lahden valtauksen herättämistä tuntemuksista
kirjoittaa Vuori runoissaan: ”Miten he oikein jaksoivat” ja ”Otto”.

MITEN HE OIKEIN JAKSOIVAT
Kaksi punakaartilaisen leskeä, joilta mies ammuttiin kansalaissodan päättyessä.
Sivenin Hilma, jonka vastuulle jäi kaksi poikaa nuorin vasta kolmannella, joka piti
jättää yksin kotiin Hilman lähtiessä seitsemäksi tehtaaseen.
Ja Jokelan Sanni, joka jotenkuten sai poikansa lähes miehiksi ja menetti heidät
molemmat keuhkotaudille samana vuonna viikon välein jouluna ja uutena vuotena.
Kirjoitankohan minä Jobin kirjaa.
(Vuori 1990, 29)

OTTO
Seurasin iltaisin akkunasta, kun naapurin Otto asteli kotiinsa ojankaivuusta.
Monen kilometrin takaa lähdettyänsä sinne jo varhain.”
”Olallansa ojalapio, puinen ja raudoitettu. Joka ilta sen kesän, sen ajan, kun minä
papinlukujen välillä olin lomalla ja kotosalla.”
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Eikä ollut enää nuori mies. Suuriperheinen, raskastekoinen kartanon etumies
muuttanut Möysään punakaartin jälkeen. Rengin, vuokratorpparin poika
vankileiriltä selvinnyt maatyömies.”
Kuokkimasta, ojia, metsätöitä. Lähellä ja kaukana. Piti sikaa, kanoja, lehmiäkin,
heinät vuokraamalla. Mekasti mukuloilleen, joita oli, mutta ruokki myös.”
Heinäkuu – ja ojalapio, sepän tekemä savea varten joka ilta. Täytyi olla
uskomattoman kovaa tekoa.”
(Vuori 1990, 29-30)
Runoista voi aistia jotain möysäläisten kokemasta tuskasta. Keuhkotauti, josta
ensimmäinen runo kertoo, on luultavasti espanjantauti, joka riehui myös Lahdessa
sisällissodan jälkeen. Toisessa runossa oleva maininta vankileiristä saattaa
tarkoittaa Lahden pahamaineista Hennalan punavankileiriä.
Sisällissodalla oli mitä ilmeisimmin turmiollinen vaikutus myös Hollolan päättäjien
keskuudessa. Esikaupunkialueet olivat työväestön ja punakaartien linnakkeita,
joista kaikki paha sai alkunsa. Tätä pahaa tutkimaan Hollolan kunnanvaltuusto
asetti toimikunnan vuonna 1923. Toimikunta päätyi suosittamaan ”että Lahden
synnyttämät esikaupungit liitettäisiin Lahden kaupunkiin tai niistä muulla tavoin
muodostettaisiin Hollolasta täysin riippumaton alue” (Heikkinen 1975, 347-348).
Toimikunnan lausunnosta voi havaita sisällissodan mukanaan tuoman vihan
”vanhoja punikkialueita” kohtaan. Möysänmäki oli niistä vain yksi esimerkki
muiden joukossa. Järkyttävistä kokemuksistaan Vuori kertoo runossaan
”Tunnustus”.
”Niin on. Kun luet näitä rivejä, näitä kuvia Möysänmäeltä, voit sanoa: noin se ei
ollut. Ja olet oikeassa. Tämä on minun kuvani. Kuultu. Lainattu toisilta. Varastettu.
Nähty lapsen silmin. Toisilla kuvat ovat toiset. Molemmille, kaikille se Möysänmäki
kuitenkin on jo mennyt ja poissa.
Ja ruma lauluhan se oli. Mutta ajatelkaa. Tehtaan porttivahti, jonka kädet vei iso
remmi saa lapsen. Kuudennen. Pula-aikana. Juuri jälkeen sulun ja hävityn lakon.
Sanokaa, onko se kaunista. Jos teillä, nyt, on toinen kuu kaduillanne, hopeinen
kehä, on se ehkä silloin ollut toinen, vaskenkarvainen kiekko. Ja ehkä kivi, mikä
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päänsä alla Jakob uneksii unensa, olikin täällä. Nyt vain hakattu, murskattu ja
laskettu katuun.
Ei silti sääliä sinulle Möysänmäki, vaikka poissa on hevospuomisi, pajasi, tallisi ja
riihesi. Koko pitäjän perintö. Pohjimmiltasi olit kuitenkin mitä olit. Epäsäätyinen.
Syntynyt tai synnytetty. Huorpoika molempien välissä, kaupungin ja pitäjän. Et
edellistä vielä. Et toista enää. Paise sinä olit kummankin kupeessa. Jos arkkitehdin
kynä on käynty ylitsesi, on se ollut vain parantava veitsi tautiisi. Asujasi myös,
tulleet mistä kukin. Asuneet ja olleet. Menneet nekin. Kukin tietänsä. Rauha
kanssansa.”
(Vuori 1990, 44-45)
Möysänmäen kohtalo on painanut myös Vuoren ajatuksia. Möysänmäki ”huorpoikana”- kuvaa hyvin paitsi Vuoren omia mutta myös alueeseen liittyviä
yleisiä tuntemuksia, jotka arkkitehti: ”taudin parantavan veitsen kaltaisesti” , auttaa
pois kurjuudesta. Runon arkkitehti on mitä ilmeisemmin Lahden ensimmäinen
asemakaava-arkkitehti Olavi Laisaari, jonka toimesta julkaistiin vuonna 1946
ensimmäinen yleisasemakaava. (Salmenkivi 1972, 7)

4.4. Möysänmäen rakennukset puretaan
Viimeinen vaihe Möysänmäen rakennusten kohtalosta alkoi syksyllä 1982, kun
Lahden kaupungin kunnallishallinnossa käsiteltiin asiana n:o 511 Möysän
kaupunginosan kortteleiden: n:o 530, 16187 ja 1420 tontin n:o 16, Pöysälän
puiston, Ahtilan osan sekä vesialueen asemakaavan muutoksen sekä siihen liittyvän
kaavoitussopimuksen ja aluevaihdon esisopimuksen hyväksymistä.
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Kuva 18. Osakuva Möysä 16 asemakaavasta, jossa on kuvattuna tontit 16187 ja 1420.
Möysänmäen alue sijoittuu kuvassa tonttien 16191 ja 16 MÖYSÄ (16PI) kohdalle. (Kuva:
Lahden Tekninen ja ympäristötoimiala, karttakokoelma)

Rakennusyhtymä Mattinen-Niemelä Oy oli anonut 6.10.1980 ja 31.10.1980
asemakaavan muutosta rakennusyhtymän omistamalle tontille n:o 16 korttelissa
1420 Möysän kaupunginosassa. Kortteli 1420 sijaitsee Huhmarannan lastenkodin
vieressä (RN:o 11:17). Anomus koski AO-omakotirakennusten ja muiden enintään
kahden perheen talojen korttelialueen muuttamista AR-rivitalojen ja muiden
kytkettyjen rakennusten korttelialueeksi. (Lahden kaupungin kunnallishallinto
[LKK] 1982 1b, 918-923)
Mattinen-Niemelä Oy perusteli anomusta 6.10.1980 päivättyyn asemakaavan
muutosanomukseen vedoten seuraavasti:
”(a) tontin rakennusoikeuden ollessa niin suuri kuin 700 neliömetriä, ei sen
käyttäminen vain 2 asuntoa varten ole nykyisen hintatason vallitessa mahdollista;
(b) tarkoituksena on toteuttaa tontin rakentaminen siten, että asunnot ovat selvästi
yksittäisiä, erottamalla ne toisistaan porrastusta käyttäen tai ryhmittämällä ne 2
asunnon yksikköihin;
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(c) tällaista sijoittelua varten täytyisi rakennusalan olla suurempi kuin mitä
nykyisessä kaavassa on osoitettu.”
Edellä esitettyihin perusteluihin viitaten Mattinen-Niemelä Oy katsoi, että
rantatonttien

rakentaminen

pitää

tapahtua

lähinnä

omakotimaiseen

rakentamistapaan sulautuen, mutta kuitenkin niin, että rakennusoikeus voidaan
käyttää vastaavien 2-kerroksisten asuntojen rakentamiseen. (LKK 1982 1b, 918)
Samassa yhteydessä Olavi Jumeri, Risto Lehtinen, Pekka Lehtinen, Tapani
Lehtinen, Leena Heinonen, Timo Manninen ja Lempi Vuorinen esittivät 15.5.1981
kaupunginhallitukselle anomuksen korttelia 530 ja Pöysälänpuistoa koskevaa
asemakaavamuutosta varten.
”Anomme kunnioittavimmin, että kaupunginhallitus laittaisi vireille korttelia 530
ja

Pöysälänpuistoa

koskevan

asemakaavamuutoksen

liitteenä

olevan

asemakaavapiirroksen (15.5.1981, piirros. n:o 001) periaatteiden mukaisesti.
Perusteluna asemakaavamuutokseen esitämme seuraavaa:
1) Asemakaavamuutos toteuttaa 21.4.1980 kunnallisvaltuustossa hyväksytyn KKJ:n
osayleiskaavan ko. aluetta koskevan maankäytön yleisperiaatteen nykyistä
asemakaavatilannetta paremmin.
2) Muodostettava asuntokerrostalojen ja rivitalojen korttelialue yhdessä korttelin
16187 kanssa muodostavat yhtenäisen kaupunkikuvaa selkeyttävän katumiljöön.
3) Rakennusmassat suojaavat niiden eteläpuolella olevia puisto- ja virkistysalueita
liikennemelulta.”
(LKK 1982 1b, 918)
Anomuksessa mainittu kortteli 16187 sijaitsi Ahtilantien, Aunenkadun ja
Järvenpäänkadun keskiössä, aivan kortteli n:o 530:n vieressä, ja eteläpuolella
sijaitsevalla puisto- ja virkistysalueella tarkoitetaan Pöysälänpuiston alueetta.
Alueella oli tuolloin voimassa 18.2.1949, 12.10.1950 ja 8.10.1974 vahvistetut
asemakaavat,

ja

korttelin

530:n

tonttijako

oli

hyväksytty

12.10.1950.

Maaomistuksen osalta; kaupunki omisti suurimman osan kaava-alueesta, mutta
yksityisomistuksessa olivat vielä seuraavat alueet: kortteli 1420 tontti 16, jonka
omistaa Mattinen-Niemelä Oy); korttelin 530 tontti 2 ja korttelissa olevat tilat RN:o
7:43 (Kotiranta), RN:o 7:75 (Päiväkumpu) ja RN:o 7:44 [7:45] (Rauhala);
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korttelissa 16187 oleva tila RN:o 11:30 (Kotila) ja Pöysälänpuistossa olevat tilat
RN:o 11:10 (Mäntymäki) ja RN:o 11:31 (Peltola).
”Kaava-alueella asuu tällä hetkellä [1982] noin 40 ihmistä. Alue on pääosin
vanhaa pientalo- ja puistoaluetta. Korttelin 530 ja korttelin 1420 tontti 16 ovat
asemakaavan mukaisesti osin jo 1930-luvulla rakentuneita omakotitontteja.
Korttelin 16187 ja tulevan korttelin 16192 ovat samanlaisia omakotirakennuksia.”
(LKK 1982 1b, 919)
Kaavaehdotuksen päätavoitteita olivat mm. Möysän uimarannan laajentaminen
uimatarkoitukseen ja uimarannan alueen: ”viheryhteyden luominen itään tiiviille
asuntoalueille ja Joutjärven ympäri”. Kaavaehdotuksen tavoitteena oli toteuttaa
osayleiskaavan mukainen puistoalue, muuttamalla pääosia korttelista 530 puistoksi
ja jättämällä puisto- ja etenkin virkistyskäyttömielessä huonoimmat Ahtilantien
varressa olevat osittain pohjoisrinteen puolella sijaitsevat nykyiset asuntoalueet
myös jatkossa asuntoalueiksi. (LKK 1982 1b, 919-920)
”Korttelin n:o 530 tontti 2 ja tilat RN:o 7:43, RN:o 7:75 ja RN:o 7:44 ovat
yksityisomistuksessa,

ja

koska

vapaaehtoisiin

kauppoihin

mainittujen

tilanomistajien kanssa ei ole päästy, ei osayleiskaavan mukaisen laajan
puistoalueen syntyminen ainakaan lähivuosina ole ollut näköpiirissä. Kuitenkin
uimaranta-alueen laajeneminen ja sen jatkuminen puistoyhteytenä itään ovat
alueen asukasmäärän koko ajan lisääntyessä ja siten myös virkistysaluetarpeen
kasvaessa erittäin tarpeellisia asioita” (LKK 1982 1b, 920).
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti (1.12.1981,707 §) saattaa asemakaavan
muutoksen (54210/A), joka koski korttelia 530 ja sen ympärillä olevaa
Pöysälänpuiston alueita, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ja ilmoitti, että
korttelin 530 yksityisten maanomistajien tulee tehdä kaupungin kanssa
asemakaavoitussopimus. (LKK 1982 1b, 920-921)
Tilanne oli kuitenkin muuttunut siten, että Rakennus-Ruola Oy oli jo tehnyt
muutamaa kuukautta aiemmin (29.4.1981) sopimuksen yksityisten maanomistajien
kanssa heidän maidensa ostamisesta, mikäli alueelle hyväksytään kaavan muutos.
Lisäksi Rakennus-Ruola Oy oli myöhemmin ostanut korttelin 530 tontin 2. (LKK
1982 1b, 920-921) Rakennus-Ruola Oy:n tekemien sopimusten ja kauppojen
myötä,

kaupunkimittausosasto

ilmoitti
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asemakaavamuutoksen

helpottavan

maahankintoja kyseisellä alueella, koska se mahdollistaa uimaranta-alueiden
saamisen aluevaihdon avulla ”ilman hankalia ja kalliita lunastuksia, ja kaavalla
saadaan maanomistuksellisesti ja kaavallisesti hankala alue ratkaistua.” (LKK 1982
1b, 921) Rakennus-Ruola Oy:n ja kaupunkimittausosaston kanssa käytiin
neuvotteluja alueen kaavoittamisesta, ja alueella olevien maiden tulevasta
vaihtamisesta kaavan vahvistuttua. Neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jossa
Rakennus-Ruola Oy tulee luovuttamaan kaupungille järven rannasta 2.246
neliömetriä ja kaupunki vastaavasti Ahtialantien varresta 2.634 neliömetriä: ”ja
voidaan näiden maa-alueiden arvon katsoa vastaavan toisiaan eikä välirahaa puolin
eikä toisin tarvitse maksaa.” Samoin vaihdettavien vanhojen rakennusten arvot
vastaavat

kaupungin

rakennusmestarien

arvioiden

mukaan

toisiaan.

Vaihtokaupassa Lahden kaupunki joutuu Rakennus-Ruola Oy:lle siirtyvältä
alueelta lunastamaan Juho Knaappilan perikunnan nimissä olevan vuokraoikeuden
ja rakennukset alustavasti jo sovitusta 10.000 markan kauppahinnasta. (LKK 1982
1b, 921-922)
Möysänmäen kohtalo alkoi sinetöityä viimeistään Rakennus-Ruola Oy:n ja Lahden
kaupungin välillä 3.9.1982 tehdyn sopimuksen myötä. Kaavoitussopimuksen ja
aluevaihdon esisopimuksen allekirjoittivat Lahden kaupunginhallitus ja RakennusRuola Oy (osakeyhtiö Turun kaupungista):
”Sopimuksessa

Lahden

kaupunginhallitus

sitoutuu

esittämään

kaupunginvaltuustolle edelleen hyväksyttäväksi asemakaavaehdotuksen n:o
54210/A. Rakennus-Ruola Oy sitoutuu esisopimuksen mukaisesti hankkimaan
omistukseensa Lahden kylän tilat Umpikuja RN:o 7:94, Kotiranta RN:o 7:43 ja
Päiväkumpu

RN:o

7:75

välittömästi,

kun

sisäasiainministeriön

asemakaavaehdotuksen n:o 54210/A vahvistamista koskeva päätös on saanut
lainvoiman. Kun em. asemakaavan vahvistamista koskeva päätös on saanut
lainvoiman ja Rakennus-Ruola Oy on hankkinut edellä mainitut tilat omistukseensa
Lahden kaupunki luovuttaa erikseen tehtävällä vaihtokirjalla Rakennus-Ruola
Oy:lle kaikki ne kaupungin omistamat Lahden kaupungin Lahden kylässä
sijaitseviin tiloihin Louna RN:o 7:229, Tokkolan asunto RN:o 11:40, Töyrylä RN:o
11:48, Hennala RN:o 11:57, Pöysälä RN:o 11:59 ja entiseen yleiseen tiehen ja
katualueisiin K86, K89 ja K90 kuuluvat alueet, joita tämä ei ennestään omista
kaavaehdotuksen mukaisen korttelin 16191 muodostettavasta rivitalotontista.
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Rakennus-Ruola Oy luovuttaa puolestaan Lahden kaupungille Lahden kylän tilat
Kotiranta RN:o 7:43 ja Päiväkumpu RN:o 7:75 sekä Möysän kaupunginosan
korttelin 530 tontista 2 ja Lahden kylän tilasta Umpikuja RN:o 7:94 kaiken sen
alueen, joka kaavaehdotuksen mukaan jää edellä mainitun rivitalotontin
ulkopuolelle kaavaehdotuksen mukaiselle puisto- ja uimaranta-alueelle.” (LKK
1982 1b, 922)
Tokkolan asunto jäi tehdyssä kaupassa Rakennus-Ruola Oy:lle. Sopimuksessa
mainittu kortteli 16191:n muodostettava rivitalotontti n:o 1 toteutettiin kaupan
jälkeen korttelin 530 tonteille 1-3, ja alueen vanhat rakennukset purettiin rivitalojen
alta. Vanhaa Möysänmäen rakennuskantaa ei enää ollut.

Kuva 19: Ilmakuva Möysänmäen uusista rivitaloista vuodelta 1986. Ilmakuvassa näkyvät
uudet rivitalot ylhäällä Ahtialantien liikenneympyrän alapuolella. Möysänmäen vanhat
puurakennukset ovat hävinneet kokonaan. (Kuva: Lahden Tekninen- ja ympäristötoimiala,
karttakokoelma)
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5. Lopuksi
Johdanto -osassa esitin kolme tutkimuskysymystä: miten Möysänmäen asutus
syntyi; millainen Möysänmäki oli asuinalueena ja miksi Möysänmäen vanha asutus
katosi?

Lähdin

etsimään

vastausta

esittämiini

kysymyksiin

laadullisen

tapaustutkimuksen keinoin; tavoitteena antaa ymmärtävä looginen selitys
Möysänmäellä sijainneen asuinalueen katoamiseen johtaneista syistä. Tutkimuksen
rakenne etenee Lahden kylän eri kehitysvaiheiden kautta Möysänmäen
kulttuuriympäristön kuvaukseen. Tutkimusaineistona käytin Hollolan ja Lahden
historiasta kertovia teoksia, viranomaispäätöksien pöytäkirjoja ja selvityksiä,
sanomalehtikirjoituksia ja runokokoelmaa. Tutkimusaineistoa täydensivät karttaaineisto

sekä

Lahden

historiallisen

museon

kuva-arkiston

valokuvat.

Tutkimusmenetelmänä käytin historiatutkimuksessa käytettyä lähestymistapaa,
jossa tutkija hyödyntää elämänkokemustensa kautta saatua esiymmärrystä,
tulkitessaan tutkimusaineistoa sen eri vaiheissa. Tutkimustavoitteena on antaa
ymmärtävä looginen selitys tutkimussuunnitelmassa esitettyihin kysymyksiin.
Miten Möysänmäen asutus syntyi? Möysän alue on pala Hollolan pitäjän Lahden
kylän historiaa. Möysän aluetta hallitsee järvi, jonka nimi on vaihdellut eri aikoina.
Järvi tunnettiin 1700-luvulla Jouhtjärvenä, 1800 -luvulla Möysäjärvenä ja
Joutsenjärvenä, mutta tänään se tunnetaan Joutjärvenä. Joutjärven nimi on
tarkoittanut joko jousta tai joutsenta, ja järveen liittyy myös maagisia - kuolemaan
liittyviä uskomuksia. Järven harjun puoleisella rannalla tiedetään olleen ”möysiä”,
osittain maahan kaivettuja saunoja, joissa uskotaan Lahden kylän markkinaväen
asustaneen 1600-luvulla. Joutjärvi on ollut vanhastaan ihmisten suosima uimaranta
ja hevosten juottopaikka. Möysänmäki on osa Möysän aluetta, ja se sijaitsee
Joutjärven pohjoispuolella, uimarannan vieressä. Möysänmäen asutushistoria on
kuitenkin uudempaa perua. On oletettu, että asutus olisi tullut tälle alueelle vasta
1800-luvun alussa, ehkä vasta 1850 tehdyn isojaon jälkeen. Paikkana Möysänmäki
on ollut kuvattuna jo 1700-luvun kartoissa. Lahden kylän paloa (1877) seurasi
Lahden kauppalan voimakas kehittyminen. Kauppa ja teollisuus tarvitsivat
työvoimaa, ja Lahden keskustan läheisyydessä oleva Möysän alue sopi hyvin paitsi
tehdasalueeksi

mutta

myös

työväestön

asuinalueeksi.

Lahden

saadessa

kaupunkioikeudet vuonna 1905, Lahti alkoi laajentua ja kehittyä. Sen ympärillä
olleet esikaupunkialueet halutiin nopeasti liittää osaksi kaupunkialuetta. Kyse oli
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talouspolitiikasta ja sen myötä kasvavista verotuloista. Hollola ei kuitenkaan olisi
halunnut luopua kakista esikaupunkialueistaan. Tosin Hollolan suhtautuminen
Möysän alueeseen oli vanhastaan kielteinen. Hollolan pitäjän asukkaiden kristilliset
ja raittiutta arvostavat periaatteet eivät käyneet yksiin möysäläisten elämäntapojen
kanssa. Vuonna 1909 Möysän uimarannalle asettui Venäjän armeija, jonka
tiedettiin jo tuolloin etsivät pysyvää varuskuntapaikkaa, joista yhtenä vaihtoehtona
mainittiin Möysä. Varuskunta asettui kuitenkin Metsä-Hennalaan Lahden keskustaalueen ulkopuolelle, mistä ainakin lahtelaiset olivat tuolloin ilmeisen hyvillään.
Varuskunnan jo lähdettyä Möysästä, paloi varuskunnan majapaikkana toiminut
Ionoffin huopatehtaan rakennus vuonna 1916, ja samalle paikalle nousi
myöhemmin Möysän Pirttinä tunnettu työväenyhdistyksen talo. Poliittinen toiminta
vakiinnutti asemaansa Möysässä, ja toiminta kärjistyi vuoden 1918 sisällissodassa,
johon möysäläiset punakaartilaiset osallistuivat runsaslukuisesti. Möysässä
sijainneella Möysänmäellä ollut punaisten tykkipatteri joutui Lahden valtauksen
yhteydessä sotanäyttämöksi. Saksalaiset sotilaat valtasivat tykkipatterin, ja
valtasivat veristen taisteluiden jälkeen koko kaupungin. Lahteen perustettiin
vankileiri. Sodan likapyykkiä alettiin pestä. Möysän alue oli - sisällissodan
voittaneiden valkoisten silmissä, ”punikki” aluetta. Sodan myötä tapahtui muutos
suhtautumisessa esikaupunkialueisiin ja niiden liittämiseen osaksi Lahden
kaupunkia. Alueliitosasiassa Hollolan päättäjät halusivat pitää edelleenkin
Kartanon ja Okeroisten alueet, mutta Möysän alueesta haluttiin päästä eroon. 1920
-luvulla

käynnistyivät

alueliitosneuvottelut

Hollolan

ja

Lahden

välillä.

Neuvotteluiden tuloksena tehtiin päätöksiä, joiden seurauksena Lahden ympärillä
olleet esikaupunkialueet, Möysä mukaan luettuna, liitettiin Lahden kaupunkiin
vuonna 1933. Liitoksessa Hollola menetti mm. edellä mainitut Kartanon ja
Okeroisen alueet, mutta pääsi vihdoin eroon rahaa vievästä ja turmellusta
lietsovasta Möysän alueesta. Vuoden 1933 alueliitos käynnisti myös uusien
esikaupunkialueiden mittaus ja kartoitustyön. Möysän alueen tulevaisuutta alettiin
määrittää uudelleen osana Lahden kaupunkisuunnittelua.
Millainen Möysänmäki oli asuinalueena? Möysän alue ja siellä sijainut
Möysänmäki kehittyivät asuinalueiksi viimeistään 1850 -luvulla. Lahden kylän
saadessa kauppalan arvon (1877) ja Pietarin junaradan seisakkeen 1870 -luvulla,
käynnistyi Lahden alueella voimakas taloudellinen elpyminen. Hyvien maa- ja
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vesireittiyhteyksien myötä kaupankäynti vilkastui, ja teollisuuslaitoksia alkoi
vähitellen syntyä Lahden alueelle. Kehityksen myötä Lahden ympärille oli syntynyt
esikaupunkialueita, jotka sijaitsivat Hollolan pitäjän alueella. Lahti koko syntyneen
tilanteen tuskallisena; Lahti pyöritti taloutta, josta hollolalaiset kuittasivat
taloudellisen hyödyn kasvaneiden verotulojen myötä. Lahden talouselämä tarvitsi
uutta työvoimaa, ja työvoima tarvitsi asuntoja. Lahti tarvitsi lisää maata
kehittyäkseen. Möysän alueen kasvu ja kehitys on nähtävä osana Lahden kauppalan
ja kaupungin kehitystä. Mutta taloudellinen kehitys ei tapahtunut ongelmitta, ja
Möysän alue on tästä surullisen kuuluisa esimerkki. Vuonna 1933 Hollolan ja
Lahden välillä tapahtuneessa alueliitoksessa, Lahden kaupunkiin liitettiin
huomattava alue Hollolan pitäjästä. Liitoksen jälkeen myös Möysän alueelle
ryhdyttiin laatimaan ensimmäistä asemakaavaa. Asemakaavassa Möysänmäen alue
sai korttelinumerot 529 ja 530. Kortteli 530:ssä oli 9 tonttia (palstaa), joille oli
rakennettu erilaisia puurakennuksia jo ennen kaupunkiliitosta. Tonteilla 6 ja 9
sijaitsivat tutkimuksen kohteena olevat Hannulan talot. Tiedot Möysänmäen
rakennuksista ovat puutteelliset, mutta jotain sentään tiedetään. Nahkuri Richard
Saarinen osti palan maata Pöysälän palstatilasta vuonna 1908, ja antoi uudelle tilalle
nimen Tokkola. Tokkolan tila sijaitsi myöhemmin kortteli 530:ssä. Oletettavasti
Saarinen rakensi Tokkolaan talon, jossa toimi 1920-luvulla hänen omistamansa
nahkatehdas. Tehdas tuli kuuluisaksi siitä, että sen jätevedet laskettiin suoraan
viereiseen Joutjärveen. Myöhemmin 1930 -luvulla Tokkola siirtyi Juho Ewald ja
Hanna Hannulan omistukseen. Läpikäymästäni tutkimusaineistosta ei juuri löydy
tietoja Juho Ewald Hannulasta, mutta hänet tiedetään Hannulan murjujen
omistajana ja vuokraisäntänä aina 1950-luvulle asti. Itselleni Hannulan nimi tuli
tutuksi isoäitini kertomusten kautta. Voidaan olettaa, että Hannula rakennutti
ainakin yhden vuokratalon lisää 1930-luvulla; rakennus tunnettiin nimellä
Tokkolan asuntola (Ylä-Hannula), ja se sijaitsi kortteli numero 530:n tontti 6:ssa.
Voisi luulla, että Hannulan vuokratalot olisivat tuoneet mukanaan uudistuksia ja
muutenkin vilkastuttaneen paikan elämää, mutta alueella ei oikeastaan tapahtunut
minkäänlaista

kehitystä

useaan

vuosikymmeneen.

Edes

toimivaa

vesijohtojärjestelmää ei saatu aikaiseksi – kylpyhuoneista puhumattakaan. Alue
ikään kuin unohtui; sinne ei rakennettu enää mitään uutta, ja muutenkin alue näyttää
odottaneen

Joutjärven

uimarannan

alueen

muutosta

virkistysalueeksi.

Asuinalueena kortteli 530:n alue oli värikäs. Talojen asukkaat olivat yleensä
62

suurperheellisiä - työttömyys ja köyhyys tahdittivat elämisen arkea, joiden myötä
syntyivät erilaiset sosiaaliset ongelmat kuten väkivalta ja alkoholismi. Kyse oli
ongelmista, joihin ei saatu minkäänlaista tolkkua. Virkavaltakin tuskaili alueen
työtehtävien määrää. Tilanne muuttui vähitellen 1950 -luvulle tultaessa. Suomen
talouden elpyminen maailmansotien jälkeen, näkyi myös vähitellen Möysänmäen
elämässä. 1960 -luvulle tultaessa väkivaltaisuus ja rällästäminen olivat kadonneet
lähes kokonaan; lapsuuteni vuosina 1963-1969 kokemani Möysänmäki oli jo hyvin
rauhallinen asuinpaikka.
Miksi Möysänmäen vanha asutus katosi? Möysä ja Möysänmäki sijaitsivat alueella,
jonka vetovoimaisuus perustui paitsi Lahden vaurastuvan talousalueen läheisyyteen
mutta myös elinvoimaisuuteen asuin- ja virkistysalueena. Kehityksestä huolimatta
Möysän alue oli ollut ongelma Hollolalle, sitä se oli myös Lahden kaupungille.
Miten kehittää ongelma-aluetta tulevaisuudessa? Joutjärven uimaranta oli kuitenkin
kaupunkilaisten

suuressa

suosiossa,

ja

alueen

tulevaisuutta

arvioitiin

virkistysalueena. Möysän alue alkoi kiinnostaa myös rakennusyhtiöitä; alue sijaitsi
vain reilun kilometrin päässä Lahden ydinkeskustasta - luonnonkauniin Joutjärven
rannalla. Möysä nähtiin erinomaisena asuntorakentamisen kohteena. Mutta
Joutjärven ympärillä olleet tilat olivat enimmäkseen yksityisessä omistuksessa.
Tilanne

johti

siihen,

että

rakennuttajat

ja

Lahden

kaupunki

alkoivat

järjestelmällisesti ostaa Möysän alueen yksityisessä omistuksessa olleita tiloja.
Lahden kaupunki käytti ahkerasti pakkolunastus oikeuttaan erityisesti Joutjärven
uimarannan alueella. Rakennus Ruola Oy osallistui myös ostotalkoisiin, ja
Rakennus Ruola Oy tunnetaan Möysässä erityisesti Ruolan tornitalojen
rakennuttajana.

Kuva 20. Ilmakuva Ruolan alueesta. (Kuva: Kuvakiila 1965. Lahden kaupunginmuseo,
Kuva-arkisto)
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Rakennus Ruola Oy:n ostotoimet Möysänmäen tilojen osalta sinetöivät alueen
kohtalon lopullisesti. Ne tilalliset, jotka eivät olleet vielä myyneet, ajautuivat
tilanteeseen, jossa heidän oli pakko luopua tilastaan. Möysänmäen ja melkein koko
Möysän alueen rakennuskanta oli huonossa kunnossa. Etenkin Möysänmäen
vuokra-asunnot olivat surkeassa kunnossa. Rakennus Ruola Oy:n ja Lahden
kaupungin

välillä

rakennuskannan

tehdyt

kohtalon.

maakaupat
Möysänmäen

sinetöivät
vanhat

Möysänmäen

vanhan

puurakennukset

purettiin

viimeistään 1980 -luvun alkuun tultaessa – Tokkola jo 1970 -luvun lopussa, ja
Lahden kaupunki sai lopulta Joutjärven alueesta hienon virkistysalueen
uimarantoineen ja melontakeskuksineen.

Kuva 21. Anttilanmäen kadut ovat kapeita eikä niille mahdu jalkakäytäviä tai suojateitä.
Alueella on noin 140 omakotitaloa. (ESS 27.11.2018. Anttilanmäen asukasyhdistys esittää:
koko Anttilanmäki pihakaduksi – yhtenä syynä holtiton pysäköinti. Kuva: Mirja Hussain.
https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2501631 (Viitattu 28.2.2019)

Jos Möysänmäellä olisi ollut hienostoalueen leima - rauhallisena ja esteettisenä
huvila-alueena, uskon vakaasti, että tilanne ollut varmasti aivan toinen. Tästä on
esimerkkinä Anttilanmäki; alueliitoksen kautta Lahteen liitetty asuinalue, ja joka
palkittiin myöhemmin Suomen kotiseutuliiton kunniamaininnalla (2008) vuoden
kaupunginosana. Mutta toisaalta Joutjärven asuinympäristön kehittyminen
lahtelaiseksi pientalo- ja viheralueeksi saattoi ehkä sittenkin olla järkevintä. Alueen
vanha kulttuuriympäristö ja -perintö menetettiin; mutta olisiko sillä kaiken
tapahtuneen jälkeen enää mitään väliä?
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