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Kevään ensi retki Lahteen ja Lahden ympäristöön 
11.-12.5.2013. Ensimmäinen yöretki, ilmat olivat jo 
lämmenneet hyvin, joten autossa yöpyminen ilman 
lämmitystä onnistui mainiosti.

Retken tuttu teema, kirkkoja, hautausmaita, puistoja, 
leikkipuistoja, taidenäyttely ja yksi uimahetkikin. 

Tämä kuva on Huovilanpuiston rakentamatta jääneen 
huvilan perustukset.lHugHuovilan puiston historiaa
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Huovilan puiston historiaa

Pariisissa insinööriksi opiskellut Carl 
Constantin Collin perusti Huovilan puiston 
1800- luvun lopussa omaksi 
ratsastuspuistokseen.

Carl Collin valmistui Pariisissa insinööriksi 
vuonna 1888, jonka jälkeen hän palasi 25 
-vuotiaana Suomeen. 
Pian tämän jälkeen, vanhempiensa kuoltua 
Carl Collin sai perinnönjaossa Huovilan 
vanhan ratsutilan kaikkine maineen.Tuohon 
aikaan Huovilaan on laskettu kuuluneen 
maata noin 2000 hehtaaria.

Toimelias, kehitystä innokkaasti seuraava, 
nuori Collin ryhtyi suunnittelemaan 
Huovilaan mm. uutta talouskeskusta 
Hiidenmäen juurelle, nykyisen Huovilan 
puisto alueelle. Ilmeisesti samoihin aikoihin 
Hiidenmäen ympäristöä ryhdyttiinkin 
muokkaamaan puistomaiseen suuntaan. 
Maisema-arkkitehti Ismo Häkkinen on 
kirjannut asian seuraavasti:

"Huovilan puisto on kooltaan noin 3,5 
hehtaaria. Se sijaitsee korkean harjun ja 
parin matalamman kukkulan välissä 
olevassa, lehtomaisessa purolaaksossa. 
Puistoon kaivettiin 1880-luvulla käsityönä 
neljä erikokoista lampea, joihin saatiin vettä 
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patoamalla laakson läpi kulkeva puro. 
Raikasta vettä purkautui lampiin myös 
harjun liepeillä olevista runsasvetisistä 
lähteistä. Lampien pohja tiivistettiin savella 
ja lampia vahvistettiin lohkareilla. Lampiin 
istutettiin mm. valko- ja keltakukkaisia 
lumpeita, kurjenmiekkoja sekä sarjarimpeä. 
Lisäksi niihin taimettui luonnonvaraisia 
kasveja, mm. kaisloja ja saroja. Suurinta 
lampea kutsuttiin Ala-Lammeksi ja sen 
yläpuolella olevaa lampea Ylä-lammeksi. 
Kahta pienempää lampea kutsutaan 
nykyisin Niitty- ja Pikkulammeksi."

Uutta päärakennusta Carl Collin ryhtyi 
rakentamaan vuonna 1909. Vanha 
päärakennus oli palvellut sukua 
1840-luvulta saakka. Uusi rakennus oli 
sekin uuden uljaan ajan airueeksi 
tarkoitettu. Siitä oli määrä tulla 
kolmikerroksinen, pohja-alaltaan 300 neliön 
kivilinna, jonka perusta tehtiin graniitista. 
Linnaa rakennettiin kolme vuotta, mutta 
edelleenkin tuntemattomasta syystä linnan 
rakennus jäi kesken, vain upea kivijalka 
valmistui. Työt keskeytettiin vuonna 1912. 
Näin Huovilan puisto sai "linnanraunionsa", 
jotka tänäkin päivänä muistuttavat Collinin 
hankkeesta.
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Samoihin aikoihin Collin rakennutti itselleen 
komean Villa Huovilan Nizzan kuuluisalle 
rantabulevardille, osoitteeseen 139 
Promenade des Anglais, jossa se edelleen 
seisoo paikallaan.

Lainaus 
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KIRKKOJA
Retkeen sisältyi useita kirkkoja, viereisessä kuvassa oleva 
Kärkölän kirkko, Asikkalan kirkko, Kalkkisten kirkko, Lahden 
Ristinkirkko, Kuivannon kirkko, Pornaisten kirkko sekä Sipoon 
kirkot, Sipoossa on siis vierekkäin vanha ja uusi kirkko.
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Alhaalla vasemmalla on Asikkalan 
miljoonan tiilen kirkko. Asikkalan kirkko on 
syrjässä kuntakeskus Vääksystä. Iso hieno 
kirkko ei missään. Kirkonrakentajat eivät 
aina tienneet missä ihmiset haluavat asua.

Muut kuvat ovat Lahden Ristinkirkon kuvia. 
Alvar Aallon suunnittelema kirkko, jonka 
tieltä raivattiin pois kaunis ja ainutlaatuinen 
puukirkko.  Vanha kirkko purettiin vuonna 
1977, kulttuurivandalismia harrastettiin 
tuolloin vielä aika yleisesti.
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Vieressä Kuivannon kirkko, alla vasemmalla 
muistokivi Terrikallion räjähdysonnetto- 
muuden uhreille. Rauhanajan pahin 
räjähdysonnettomuus Suomessa. Oikealla 
alhaalla Pornaisten kirkko.

Ylhäällä oikealla Kalkkisten kirkko.
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Sipoon uusi ja vanha kirkko ovat lähekkäin. 
Kun vanha keskiaikainen kivikirkko kävi 
pieneksi ja hieman myös pelättiin 
sortumavaaraa, rakennettiin uusi kirkko 
lähistölle, vanha kirkko onneksi jätettiin 
pystyyn. Nykyisin se on suosittu vihki- ja 
kesäkirkko.
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TUNNELMIA JA TUOKSUJA
Lapsille on tärkeää uiminen, leikkiminen ja syöminen. Näitä kun 
on sopivasti mukana, niin silloin kirkot, hautausmaat ja muut 
kiinostavat asiat menettelevät. Toki Huovilan puisto oli lasten 
mieleen, he halusivat tulla uudestaan, kun matka suuntautuu 
Kärkölään.
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Pulkkilanharjulla kävimme syömässä ja 
uimassa. Sieltä ajoimme Kalkkisten 
kanavalle ja ihmettelimme uutta isoa siltaa, 
joka on rakennettu lossin tilalle. Tie vie 
varsinaisen korven kautta Vesivehmaalle. 
Tännekö ne koululaisten kynärahat 
hupenevat, ei varmaan, kai ne sillat on 
korvessakin tärkeitä. Autoja ei tosin näy 
juuri missään.
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Kalkkinen on kaunis nimi, kylä on pieni, 
Kalkkisten kanava on sitten Euroopan pisin 
makeanveden sulkukanava, jotain suurta 
sentään Kalkkisissa. Kalkkisissa 
huomasimme satamassa hyvin kauniin ja 
kapean puuveneen ja hyvin erikoisen 
kesämökin matkalla Vesivehmaalle. 
Kesämökki peräkärryssä, tyyliä ja 
käytännöllisyyttä. 
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LAHDESSA HILJAISTA KUNNIOITUSTA
Lahden Ristinkirkon sankarihautausmaalla tervehtii Lahdessa 
ihmisiä Väinö Aaltosen suunnittelema Vapauden hengetär patsas. 
Patsas on tehty Vehmaan punaisesta graniitista. Onko patsas 
esikuva hiljaiselle kunnioitukselle, sitä sietää miettiä.
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Lahti tunnetaan hyppyreistään, 
radiomastoistaan, satamastaan ja 
musiikkitalostaan ja paljon muusta. 
Satamassa nyt keväällä olivat varmasti 
lähes kaikki laivat vielä paikallaan, joten sai 
hyvän kuvan Lahden laivoista ja kyllä ne 
vakuuttivat meidät, vesi on tärkeä elementti 
Lahdessa.
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Galleria uusikipinässä kävimme taidetta 
ihastelemassa. Siellä oli ystäväni Leena 
Sarasteen Valokuvanäyttely Palestiinasta. 
Mietteitä ja kysymyksiä ilman vastauksia, 
se oli päällimmäinen tunne näyttelystä. 
Galleriassa oli myös muita hyviä nayttelyitä.

Alla Lahden kaupungintalo, Eliel Saarisen 
1911 suunnittelema, kuinkas muuten. 
Sarjassa Suomen kauneimmat kaupungin 
talot. Viereinen alue oli remontissa. Aidassa 
oli museon vanhoja valokuvia Lahdesta, 
Kirsti löysi minut istumasta puiston penkillä 
1930 luvulla, alhaalla vasemmalla, liekö 
näin.
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Pukkilan kylässä syömässä 
illalla sunnuntaina. 
Pukkilassa on Suomen 
paras vanhusten hoito, 
kiitos siitä lankeaa Onni 
Nurmelle, joka aikoinaan 
sijoitti Nokian 
gummitehtaan osakkeisiin 
ja perinnön ehtona 
kunnalle oli vanhustyö,.

Olisiko syytä muuttaa 
Pukkilaan, kunhan 
vanhennutaan.
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Tällainen oli meidän ensimmäinen retki 
vuonna 2013. Tästä on hyvä jatkaa. 
Nukuimme ensimäistä kertaa Nesteen 
liikenneasemalla, sain hieman moitteita, 
ABC luo turvallisuuden tunnetta. 
Seuraavalla kerralla yövymme sitten 
ABC:llä.
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