TERVETULOA ANTTILANMÄELLE!
Anttilanmäki ja Kittelä ovat vanhinta säilynyttä Lahtea, kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita puutaloalueita aivan Lahden
keskustan tuntumassa, matkakeskuksen
vieressä. Alue on syntynyt Lahden rajan
taakse Hollolan puolelle ilman asemakaavaa 1900-luvun alkupuolella. Siksi
alueesta onkin tullut erilainen ja persoonallinen.

set päärakennukset, pienet ulkorakennukset ja vehreä kasvillisuus viehättävät.
Nykyisin Anttilanmäellä on voimassa
suojelukaava, joka takaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan ja
ympäristön säilymisen.
Alueen väestö on nuortumassa. Vanhojen
rakennusten kunnossapito vaatii työtä.
Vanhoihin taloihin hakeutuu asukkaita,
jotka ovat valmiit säilyttämään alueelle

Hiljaiset sokkeloiset kadut, monimuotoi-

ominaiset piirteet. Anttilanmäki on tunnettu
yhteisöllisyydestään. Asukkaat järjestävät
mielellään yhteisiä tapahtumia, näin uudetkin asukkaat tuntevat pian kuuluvansa kyläyhteisöön.
Vuonna 2019 Anttilanmäellä aloitettiin järjestelmällinen arjen kiertotalouden kehittäminen. Perusteilla on lainaamo ja suunnitteilla on monenlaisia muita toimenpiteitä
kestävän elämän edistämiseksi.
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ANTTILANMÄEN
KÄVELYKARTTA

2020 – VUODEN KYLÄ JA PIHAKATU

1957 – ASEMANTAUSTAN
OMAKOTIYHDISTYS RY PERUSTETTIIN

Vuokratonttien pitkä lunastustoimitus kesti
maanomistajien vastustuksesta johtuen 20
vuotta. Toimituksen päätyttyä 1957 omia tontteja muodostui Anttilanmäelle kahdeksankymmentä kappaletta.

1937 – ENSIMMÄINEN ASEMAKAAVA

Pieniä mökkejä laajennettiin ja korotettiin.
Tontin vuokra-aika oli 30-40 vuotta.

1925 – MUUTTOLIIKE MAASEUDULTA

Alue houkutteli maaseudulta nuoria ihmisiä
paremman toimeentulon toivossa. Oli osaavaa
väkeä ja oltiin omavaraisia. Alueelle sijoittui
useita pieniä kauppoja ja yrityksiä, joista monet lahtelaiset suuremmat teollisuusyritykset
ovat saaneet alkunsa, esimerkiksi Luhta Oy
sekä Asko Oyj.

1878 – MAATILAT

Iso-Saksalan, Anttilan ja Kylä-Kittilän
maatilat siirtyivät Asemantaustaan
Lahden kylän palon jälkeen.

Museovirasto ja ympäristöministeriö nostavat Anttilanmäen valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden
listalle.

1972 – KERROSTALOKAAVA
JA PURKU-UHKA

Kaupunki osti tontteja. Monet asukkaat, jotka
olivat vasta lunastaneet vuokratonttinsa omaksi,
eivät suostuneet myymään kaupungille. Näin kerrostaloaluetta ei voitukaan rakentaa.

1951 – VUOKRATONTTIEN
MUKAINEN ASEMAKAAVA

Vuonna 1936 säädetty esikaupunkiasutuksen
torpparilaki mahdollisti vuokratontin lunastamisen
maanomistajalta.

1933 – OSAKSI LAHTEA

Anttilanmäki liitettiin Hollolasta Lahden kaupunkiin. Alueen kaavoitus, vesihuolto ja kadut siirtyivät Lahden kaupungin hoidettaviksi.

1905 – VUOKRATONTEIKSI

Hollolan pitäjään kuuluva Anttilanmäki palstoitettiin vuokratonteiksi, joille rakennettiin omakotitaloja pääosin 1900 - 1920 -luvuilla. Rakentaminen
oli spontaania ilman kaavaa. Anttilanmäki oli yksi
suurimmista alueista, jotka syntyivät Lahden kaupungin rajan taakse.

ANTTILANMÄEN
KÄVELYKARTTA

1983 – PIENTALOKAAVA

Valtakunnantasolla herättiin suojelemaan
yhtenäisiä pientaloalueita. Niin myös Lahdessa.

1993 – VALTAKUNNALLISESTI
ARVOKKAIDEN ALUEIDEN LISTALLE

Tutustu kävelykartan avulla
Anttilanmäkeen ja Kittelään sekä niiden
historiaan. Olemme koonneet karttaan
esimerkkejä teollisuudesta jayritystoiminnasta, kiinnostavista rakennuksista,
maisemakohteista ja entisistä asukkaista. Siihen on merkitty myös vanhojen
maalaistalojen paikat, joiden ympärille
asutus aikoinaan syntyi. Kartan avulla
pääset kurkistamaan alueen
kauneimpiin sopukoihin.

Hämeen heimoliitto, läänin ympäristö toimikunta ja lääninhallitus valitsivat Anttilanmäen
Lahden kauneimmaksi kaupunkimaisemaksi.

Asemantaustan omakotiyhdistyksen toimialue
supistui Anttilanmäen ja Kittelän alueelle ja nimi
muutettiin Anttilanmäki-Kittelän Asukasyhdistykseksi. Näin myös kerros- ja rivitaloasujat toivotettiin yhdistyksen jäseniksi.

Tervetuloa Anttilanmäelle!

1994 – LAHDEN KAUNEIN
KAUPUNKIMAISEMA

2000 – ANTTILANMÄKI-KITTELÄN
ASUKASYHDISTYS RY

Anttilanmäki-Kittelän Asukasyhdistys ry
asukasyhdistys@anttilanmaki.fi

Suomen kotiseutuliitto valitsi Anttilanmäen
vuoden kaupunginosaksi.

Anttilanmäelle vahvistettiin suojelukaava.

Anttilanmäki netissä:
anttilanmaki
@anttilanmaki

2008 – VUODEN KAUPUNGINOSA

2010 – SUOJELUKAAVA

#anttilanmäki

Anttilanmäellä järjestettiin ensimmäinen kyläjuhla ja aloitettiin järjestelmällinen arjen kiertotalouden kehittäminen.

www.anttilanmaki.fi

2019 – UUDENLAISTA
YHTEISÖLLISYYTTÄ

Päijät-Hämeen Kylät ry palkitsee Anttilanmäen Päijät-Hämeen Vuoden kylänä. Anttilanmäki muutetaan pihakatualueeksi.

ANTTILANMÄEN
KÄVELYKARTTA		

3. Kylä-Kittilä
Lahden kylän palon jälkeen 1877 siirtyi tälle kohtaa Kylä-Kittilän maalaistalo. Tilalla viljeltiin peltoja ja pidettiin
karjaa aina 1970-luvulle saakka.

Runokätköily, ympäri
Anttilanmäkeä. Alueen karttaan on merkitty geokätköjen tapaan runokätköjä.
Löydä paitsi Anttilanmäen
kauneimmat sopukat myös
lahtelaisten runoilijoiden
koskettavat runot. Lue runo
juuri siinä paikassa, sillä nämä runot on valittu
niin, että kukin runo muodostaa kokonaisuuden ympäristön kanssa. Muista palauttaa runo lasipurkkiin
ja purkki samaan kohtaan
seuraavaa kävijää varten.
Kuratointi: Katriina Ranne.
Voimassa 8.-15.8.2020

Maisemakohteita

Tällaisen nuolen kärjen
kohdalla on runokätkö =

Maalaistalojen paikat
1. Iso-Saksala
Lahden kylän palon jälkeen 1877 Iso-Saksalan väki muutti
radan pohjoispuolelta eteläpuolelle ja he rakensivat uuden
päärakennuksen tähän paikkaan. Päärakennus oli pohjois-eteläsuunnassa ja piippuja oli neljä. Anttilanmäellä ei
ollut silloin vielä muita rakennuksia.
2. Anttila, nykyisin Anttilanmäenpuisto
Mäen korkeimmalla kohdalla sijaitsi Anttilan maalaistalo
1800-luvun lopulta 1930-luvulle asti. Vanhojen rakennusten kivijalkoja on vielä näkyvissä pensaiden lomassa.

4. Maisemapuu
Metsäkuusi on vanha pihapuu, jonka juurella oli kaivo. Nyt
se seisoo ylväänä Lautatarhan puistossa.
5. Koivurinne ja metsäkuusi
Rautatieläiset rakensivat Koivurinteen hirsitalon vuonna
1908 ja sitä kunnostetaan nyt perinteisin menetelmin. Sen
nurkalla kasvava suuri metsäkuusi on samaa ikäluokkaa.
6. Puutarhakarkulaisia
Kaunis luonnontilainen pieni haavikko, jossa kallioiden lomassa kasvaa vanhojen puutarhojen koristekasvia, ukkomansikkaa.

R = ruotsinkielinen
E = englanninkielinen
T = Täältä löydät runon lisäksi kuvanveistäjä Terhi
Kaakisen puiset lapset kurkistelemassa pensaiden ja
rakennusten takaa pihapiirissä 8.8. klo 14-17 Linjakatu 14:ssä. (säävaraus)

7. Kasvipankki
Asukkaiden yläpitämä kasvipankki edustaa vanhaa pihamiljöötä, jossa on koristekasveja kohopenkeissään ja luonnonvaraisia kasveja kasvavaa niittyä.
8. Ympäristötaidetta
Nuori suomalainen kuvataiteilija Benjamin Orlow on veistänyt koulun pihalle komeita kivi- ja pronssitöitä.
9. Muinaisranta
Anttilanmäen eteläpuolella lainehti aikoinaan avoin meren
ulappa, muinainen Itämeri, Yoldianmeri. Muinaisranta on
syntynyt jääkauden jälkeen n. 10 000 vuotta sitten.
10. Puutaloidylli
Mistä syntyy niin monesti mainittu puutaloidylli? Se syntyy
perinteisin menetelmin korjatuista taloista, pienistä ulkorakennuksista, punaisista aidoista, valkoisista porteista ja
kukkivista syreenipensaista.
dun Kauppakunta ja 1955–1970-luvulla Lahden Osuuskauppa. Sittemmin talo on remontoitu asuinkäyttöön.

Entisiä asukkaita

29. Pienteollisuustalo
Tehdaskiinteistössä toimi V. Viljasen huonekalutehdas ja
-liike 1919–1960. 1959 siihen muutti Selma Toivosen kutomo. Rakennus on muutettu asuinkäyttöön 2000-luvulla.

11. Dagmar Parmas
Dagmar Parmas työskenteli Lahdessa teatterinjohtajana ja asui tässä talossa 1930-luvulla. Parmas oli
Suomen ensimmäisiä iskelmäsanoittajia. Ruusuja
hopeamaljassa on hänen käsialaansa.
12. Anna
Aluksi polkuja kutsuttiin niiden varrella asuneiden ihmisten mukaan. Myöhemmin nimet
vakiintuivat osoitekarttoihin. Annankatu on
saanut nimensä tässä talossa asuneen
Anna-tytön mukaan.

maan Lahden junaliikenteen
ja hiljentämään radioaseman.
Sirpalepommin jälkiä näkyy
mökin ulkoeteisessä.

13. Taiteilijakoti
Tämä sievä keltainen puutalo oli keramiikkataiteilija Raija Uosikkisen
nuoruudenkoti vuoteen 1947 saakka, jolloin hän aloitti Arabialla
kuviosuunnittelijana. Raijan
upea kädenjälki näkyy mm. Emilia-sarjan astioissa.
14. Reino Helismaa
Reino Helismaa asui Harjantekijänkatu 13:ssa 1918–1936 ja
kävi Anttilanmäen koulua.

22. Anttilanmäen koulu
(nyk. Svenska Gården)
Rakennus otettiin käyttöön vuonna 1911
ja se on toiminut kouluna siitä lähtien. Elokuussa 2019 siihen muutti Svenska Gården,
ruotsin kielen ja kulttuurin monitoimikeskus,
jossa toimii Lahden ruotsinkielinen koulu ja Folkhälsanin päiväkoti. Iltaisin lähialueen asukkaat ja
eri toimijat järjestävät tiloissa ohjelmaa.

T

23. Rautatieläisten asuntoja
Anttilanmäellä, niin myös Polkukujalla useassa talossa, on
asunut paljon rautatieläisiä.
24. Leninin yöpymispaikka
Venäjällä puhkesi vallankumous vuonna 1917. Etsintäkuulutettu Lenin pakeni sekasortoa Suomeen ja yöpyi Lahdessa
Työmies-lehden kirjeenvaihtajan Akseli Kosken kotona Kurhilankatu 4:ssa 7.-8.8.1917

Muita kiinnostavia rakennuksia
15. Puujugendia
Monet Anttilanmäen talot ovat hirsirunkoisia ja ne ovat
säilyttäneet alkuperäisen muotonsa. Tämän talon julkisivussa on kaarevia puuleikkauksia, jotka olivat muodissa
1910-luvulla. Piharakennuksessa on ollut harmonikkatehdas 1940–1950 -luvuilla.
16. Tyypillinen laajennustapa
Tässä talossa on asunut sama suku sen rakentamisesta
lähtien. Sitä on vuosien saatossa laajennettu Anttilanmäelle tyypilliseen tapaan: alunperin pieni hirsitalo on jatkettu
lautarakenteisena (uuden osan erottaa kivijalasta), ullakko
on otettu käyttöön ja rakennettu kuisti.
17. Hollolan poliisikonttori
Anttilanmäelle tuli oma poliisi 1920-luvulla. Rakennuksessa oli putkatilat kellarissa. Kaupunki purki rakennuksen
70-luvun lopulla. Nykyinen omakotitalo on rakennettu
80-luvulla.
18. Papin talo
1920-luvulla rakennettiin alueelle suuria puisia vuokrakerrostaloja. Taloa kutsuttiin pitkään papin taloksi, sillä yhteen
aikaan sen omisti Orimattilan kirkkoherra Emil Nousiainen.
19. Levytalo, hirret Karjalasta
Hirsi oli niin arvokas rakennusmateriaali, että sitä on käytetty uudestaan ja uudestaan. Tämän talon hirret ovat aikaisemmin palvelleet koulurakennuksena Terijoella. Lah-

dessa rakennus
rapattiin ja asukkaat nimesivät sen kivitaloksi. Myöhemmin julkisivut
laatoitettiin, ja nyt rakennusta kutsutaan
levytaloksi. Rakennus on asunto-osakeyhtiö, jossa suuret luokkahuoneet on muutettu pieniksi osakehuoneistoiksi.
20. Pieniä mökkejä
1900-luvun alussa Anttilanmäelle alkoi nousta pieniä
mökkejä. Maalaistalon isännät vuokrasivat mielellään
maapalstoja, joihin talonrakentajat saivat pystyttää mieleisensä kodin. Näin syntyi vaihteleva ja mielenkiintoinen
ympäristö ilman asemakaavaa.
21. Vihdinhaara 1
Pihan hirsimökki on yksi Anttilanmäen vanhimmista yhä
pystyssä olevista rakennuksista. Kerrotaan, että se on
rakennettu 1904 ja sen vieressä oleva koivu on samaa
ikäluokkaa. Anttilanmäelle satoi varsinkin talvisodassa
pommeja, kun Neuvostoliiton ilmavoimat pyrkivät sotke-

25. Suomen kaunein koti 2018 finalisti
Talon rakensi vuonna 1926–27 Kalle Simolin, taitava kitteläläinen kirvesmies. Vuonna 2018 se tuli tutuksi suurelle yleisölle oltuaan mukana MTV3:n Suomen kaunein koti -ohjelman finaalissa.

Teollisuutta ja yritystoimintaa
26. Moision konepaja
Monet kadut on nimetty niiden varrella sijainneiden tehtaiden mukaan. Heikki Moision vuonna 1907 perustama konepaja sijaitsi tällä paikalla ja valmisti mm. äkeitä ja tuulimyllyjä.
27. Vihdin Puusepät
Tehtailija Mikko Nupponen siirsi tuotantonsa Vihdistä Lahteen 1904. Yritys oli vuonna 1914 yksi Suomen suurimmista puusepäntehtaista ja sijaitsi tällä paikalla. Kalusteita
myytiin Viipuriin ja Pietariin asti. Tehdas toimi 1970-luvulle
saakka.
28. Lahden Osuuskauppa
Rakennuksessa on toiminut kauppoja 30-luvulta lähtien:
mm. maito- ja sekatavarakauppa T:mi Kulma, Lahden Seu-

30. Tällä paikalla sijaitsi Luhdan ensimmäinen ompelimo ja myymälä
Vihtori Luhtanen perusti Lahteen oman yrityksen vuonna
1907. Hänen vaimonsa suunnitteli mallit ja ompeli. Vihtori
hoiti myynnin. Pian kauppias palkkasi kaksi ompelijaa ja
otti näin ensimmäisen askeleen kohti teollista ompelimoa.
31. Maito- ja sekatavarakauppa
Anttilanmäen talojen kellarikerroksissa on ollut monesti
yritystoimintaa. Tässä talossa aluksi Sandberg piti ruokakauppaa 1930-luvulla ja kauppias Laine jatkoi sitä
1950-luvulle saakka.
32. Kotiompelimo
T:mi Ala-Arvelan kutomossa työskenneltiin 1930-luvulla
kutomakoneilla ja saumauskoneilla. Parhaana aikana Helmi Ala-Arvelalla oli apuna jopa kuusi tyttöä.
33. Heikinkadun puutarhurit
Lahden puutarhakulttuurin edelläkävijät Siiri ja Armas
Lindqvist pitivät tässä kauppapuutarhaa ja viljelivät taimia
myyntiin talon eteläpuolella olevilla pelloilla 1920-luvulla.
34. Harjantekijänkatu
Katu on saanut nimensä A. J. Kainulaisen omistamasta
Harja- ja sivellintehtaasta, joka toimi tällä tontilla vuosina
1918–1976.
35. Kittelän kauppa
Kitteläläisillä oli oma kauppa 1920-luvulta lähtien, kun
Saara Simolin aloitti kaupanpidon ison puutalon alakerrassa. Asiakkaita riitti, koska Kittelän pientaloalue oli alkujaan
puolta laajempi ennen kuin Uudenmaankatu lohkaisi siitä
puolet pois. Ison kaupparakennuksen paikalle on sittemmin rakennettu kaksi pientaloa. Saaran aviomies Kalle rakensi useita taloja Kittelään.
36. Anttilanmäen baari
Legendaarinen Anttilanmäen baari on toiminut pitkään
asukkaiden kokoontumispaikkana. Elävä musiikki on tuonut asiakkaita kauempaakin, mutta toiminta on tauolla.
37. Mäkitupa
Mäkitupa rakennettiin talkoilla asukasyhdistyksen käyttöön
vuosina 2002-2003. Se toimii kesätapahtumien kahvilana
ja sen kupeessa juhlitaan vuosittain muun muassa valonjuhlaa.
38. Asemantaustan päiväkoti
Päiväkoti on perustettu vuonna 1988. Toiminta painottuu
pienryhmätoimintaan ja yksilöllisyyteen ja sieltä löytyy
erityisvarhaiskasvatuksen osaamista.
Teksti: Anne-Maj Rope ja Maria Hyvönen
Karttapiirros: Suvi Marianne

