NYT LAHTEEN!
Kaupungin matkailunäkyjä 1930-luvulta
Matkailusta tuli 1930-luvulla ensi kertaa tavallisten suomalaisten huvia, ja
kotimaan matkailu oli ennätysvilkasta. Talvisodan alla Suomen
Matkailijayhdistykseen kuului jo yli 25 000 jäsentä. Turismi liittyi vahvasti
talouselämän elpymiseen. Elintaso nousi nopeasti 1930-luvun alun
romahduksen jälkeen. Rataverkko alkoi olla kattava, ja maantiet peittivät
Suomen pohjoista lukuun ottamatta. Teitä ja siltoja kunnostettiin hevospelien
jäljiltä moottoriliikenteen tarpeisiin. Varakkaimmat ajoivat jo omalla autolla.

1930-luvun iloinen
matkailujuliste mainostaa
Päijänne-risteilyjä.

Lahden julistemuseon kokoelmat.

Suomen Matkailijayhdistys markkinoi tehokkaasti uusia hotelleja ja
matkailuyhteyksiä. Telttailu ja eräretkeily tulivat muotiin osana 1930-luvun
liikuntapropagandaa. Rengasmatkat olivat suurta huutoa – ne kuuluivat ajan
isänmaalliseen henkeen ja yleissivistykseen. Postikortti Viipurista,
Punkaharjulta tai Kolilta oli lähettäjänsä statussymboli.
Lahti halusi osansa turisteista. Päätettiin perustaa matkailutoimikunta, ja
marraskuussa 1935 se esittelikin ideoitaan turismin lisäämiseksi: Hotelli
Teivaanmäelle, ulkoilmaravintola Kariniemen huipulle, näkötorni ja
matkailumaja Tiirismaalle, valaistu latu hiihtostadionin ympäristöön, Lahtikuvateos lähetettäväksi maailmalle ja mainoselokuva Salpausselän
kaupungista.
Keskeisen rautatien varrella, vilkkaan sisävesisataman äärellä ja suurten
valtateiden risteyksessä sijaitsevalla kaupungilla oli kaikki turistivaltit
käsissään. Radiomastot olivat uuden ajan symboli, joka nosti Lahden
modernin Suomen eduskuvaksi. Hiihtostadionkin oli mahdollisuuksia täynnä.
Se ei ollut tarkoitettu vain urheilijoille ja kisavieraille, vaan myös
hiihtoturisteille, jotka tekivät pieniä viikonloppumatkoja ulkoilumaastojen
äärelle.

Stadionin
rautatieseisake
valmistui 1930-luvun
lopulla palvelemaan
kisaturisteja.

Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.

Mikä muu saisi matkailijat pysähtymään Lahdessa? Mitä etsivät vaikkapa ne
tuhatkunta ulkomaalaista, jotka vuonna 1935 käyttivät Vesijärven satamasta
lähtevien sisävesilaivojen palveluksia?
Matkailuelinkeinon näkökulmasta perusasiat oli pantu kuntoon. 1930-luvun
alussa Lahdessa toimi puolisensataa ravintola-, kahvila- ja majoitusliikettä
kruununaan loistelias Seurahuone, joka oli valmistunut Aleksanterinkadun
varteen 1931. Yritysten määrä oli todella suuri ottaen huomioon, että
Lahdessa oli noin 10 000 asukasta.
Vuonna 1930 kaupunki oli järjestänyt linja-autojen lähtölaiturit Alatorille Shell
Oy:n huoltoaseman yhteyteen. Käytännössä se tosin tarkoitti vain puulavoja,
jotta matkustavaisten olisi helppo astua kyytiin. Linja-auton käyttäjien oli nyt
kuitenkin vaivatonta löytää keskeisesti sijoitettu lähtöpaikka – aikaisemmin se
oli ollut työlästä, sillä jokainen liikennöitsijä toimi itsenäisesti omilla reiteillään.

Linja-autoaseman edessä oli sen alkuvuosina edustava puisto.
Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.

Ratayhteys Lahdesta Heinolaan oli avattu vuonna 1932. Se oli pitkäaikaisten
haaveiden tulos. Presidentti P. E. Svinhufvud ajoi juhlajunalla koko
rataosuuden tervehtien Ellen-rouvansa kanssa väliasemilla hurraavia
kansalaisia. Heinolassa oli matkailijoiden suosima kylpylaitos ja lähellä myös
maankuulu nähtävyys, komeat Mankalan kosket.
Heinolan-rata oli yksi etappi Valtionrautateiden kilpailussa uutta tulokasta,
linja-autoa vastaan. Kilpailijan nujertamiseksi laajennettiin rataverkkoa,
rakennettiin pikkuasemia ja tiuhennettiin aikatauluja.
Osana rautateiden kehittämishanketta myös Lahteen rakennettiin uusi
rautatieasema. Satakunta metriä uutta asemaa idempänä, Vesijärvenkadun
vastakkaisella puolella sijainnut vanha puinen asemarakennus purettiin, ja
moderni tiilinen asema nousi asematorin taakse. Rautateiden oman
arkkitehdin Thure Hellströmin suunnittelema kokonaisuus käsitti asematalon
lisäksi toimistorakennuksen pikatavarasuojineen, postikonttoreineen ja
lämpimine mukavuuslaitoksineen.

Asema avattiin liikenteelle kesäkuussa 1935. Koneelliset matkatavaran
käsittelylaitteet olivat lahtelaisten ihmetyksen aihe. Moderni
opastusjärjestelmä keräsi kiitosta paitsi käytännöllisyydestään, myös
aistikkuudestaan. Asemaravintola lukeutui kaupungin tasokkaimpiin.
Kaupunginhallitus tarkasteli näihin aikoihin myös tilaamaansa
lentokenttäselvitystä. Sen mukaan edullisin paikka kentälle olisi nelisen
kilometriä Lahden keskustasta etelään. Hanketta päätettiin ryhtyä edistämään
maanostoin.

Rautatieasema ja asema-aukio 1930-luvun loppupuolen asussaan,
takavasemmalla tuolloista hotellitarjontaa.
Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.

Moottoriliikenne alkoi kuitenkin kiriä junien rinnalle, aluksi vesi- ja
rataverkostoa palvellen, mutta pian yhä enemmän muista liikennemuodoista
eriytyen. Suomen ensimmäinen moottoriajoneuvotilasto laadittiin 1923. Se
kertoo, että maassamme oli tuolloin vajaat kaksisataa omnibussia.
Vuosikymmenessä luku kymmenkertaistui.
Lahtelaisten linja-autojen liikennöinti Alatorin ympärillä alkoi käydä
ruuhkaiseksi. Kaupunginisät kaavailivat siirtävänsä linja-autot rautatieaseman
eteen, mutta lopulta päätettiin rakentaa uusi asema valtateiden risteykseen
keskustan länsilaidalle.

Talvisota alkoi linja-autoaseman valmistumisen aikoihin, eivätkä lahtelaiset
päässeet juhlimaan uutta maamerkkiään. Haaveet turistijoukoista
hautautuivat nekin sodan ja jälleenrakennuksen jalkoihin. Mutta
matkailutoimikunnan kahdeksankymmentävuotias mietintö vaikuttaa edelleen
ajankohtaiselta!

Rautatieaseman alikulku valmistui 1933 helpottamaan etelään
suuntautuvaa autoliikennettä.
Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.

LAHDEN LINJA-AUTOASEMA

Lahden uusi linja-autoasema otettiin käyttöön elokuussa 1939, jolloin liikenne
siirrettiin pois Alatorilta. Asemaravintola oli tuolloin vielä hieman kesken.

Lahden linja-autoaseman elegantti odotusaula vasta valmistuneena.
Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto.

Aseman suunnittelivat kaupunginarkkitehti Kaarlo Könönen ja
toimistoarkkitehti Irma Kolsi. Myös rakennustyöt tehtiin kaupungin lukuun.
Materiaalit tilattiin mahdollisuuksien mukaan paikallisilta yrittäjiltä. Tiilet tulivat
Herralan ja Virenojan tehtailta, sementti Lahden Rautakaupasta. Rauta- ja
levytöitä teki muun muassa Toiminimi Vaahto. Lahden Osuuskauppa toimitti
naulat ja eristeet, Asko ravintolakalusteet.

Asema jakautui kolmeen osaan: suureen keskusaulaan, rahtisiipeen sekä
pyöreän päädyn ravintola- ja liikeosaan. Mallina oli lähinnä Tampereen
vuonna 1938 valmistunut linja-autoasema.
Vähää ennen aseman valmistumista tornia päätettiin korottaa kahdella
metrillä, jotta asema näkyisi riittävän laajalle ja torniin saataisiin
mahdollisimman paljon valomainoksia ja siten vuokratuloja.

Linja-autoaseman toiminta siirtyy uuteen matkakeskukseen ensi helmikuussa.

LAHDEN LIIKENNE 1930-LUVUN LOPULLA

* Lahteen saapui ja sieltä lähti 98 kaukolinjavuoroa ja 198 lähilinjavuoroa.
* Lahti oli seitsemänneksi tärkein rautatieasemapaikka saapuneiden ja
lähteneiden yhteensä kulkemien kilometrien perusteella. Lahden
rautatieaseman matkustajamäärä oli runsaat puoli miljoonaa.
* Vesijärven satamassa liikkui vuodessa viitisentuhatta matkustajaalusta.

Riitta Niskanen

