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Lahden kaupungintalo

SALPAUSSELÄN HIIHTOMAASTOT

(J-.akhj n. 27 000 asukkaan ripeästi edistyvä kaupunki, on 15
vuoden ajan esittänyt Suomen hiihtoelämän johtajan

osaa. Lahdessa joka talvi pidettävät Salpausselän hiihdot ja viimeksi
vm 1938 hiihdon maailmanmestaruuskilpailut ovat hankkineet sille
laajalti ulkomaillakin tunnetun hiihtokeskuksen nimen. Viime vuo-
sina on Lahti myös harrasteluhiihtäjien taholla tullut varsin suosituksi.»
Salpausselkä ja sen rinnakkaisharjanteet laaksopainantelneen ja pata-
maisine syvänteineen muodostavat penikulmien laajuisen, hiihtohar-
rastuksille soveliaan maaston, joka ympäröi Lahtea joka taholla.
Lahden länsipuolella tämä maasto ulottuu kaupungin laidassa ole-
valta hiihtostadionilta metsäisten kumpujen ja laaksojen ketjuna
Etelä-Suomen korkeimmalle vaaralle, Tiirismaalle, ja matkailunähtä-
vyytenä kiintoisalle Hollolan keskiaikaiselle kivikirkolle asti. Tällä
alueella kiertelevät joka talvi Salpausselän suurhiihtojen kilpaladut,
ja tuhannet hiihdon harrastelijat samoilevat sitä huvikseen ja ter-
veydekseen. Nämä tienoot eivät ole ainoastaan kilpahiihtäjien
luvattuja maita, vaan myös jokaiselle huvi- ja retkeilyhiihtäjälle
antoisan avoimia.

Lahden hiihtomaastot ovat peräisin ajoilta, joina jääkautisen jään
reuna oli Salpausselän vaiheilla. Tämä vedenjakajaselänne. joka työn-
tyy suoraan kaupungin keskukseen, on maaston selkärankana. Itse
Lahden kaupunki on rakennettu Salpausselän rinteille, osaksi sen vie-
hättäville rinnakkaisharjanteille, osaksi niiden välisiin laaksoihin.
Tästä johtuu, että hiihtomaastot ovat kaikkialla milteipä käden ulot-
tuvilla. Kaupungin keskeisimmistäkin hotelleista on hiihtomaastoon
vain muutaman sadan askeleen matka, eikä mikään estä aloittamasta
hiihtoretkeä suoraan portailta, jo kaupungin lähikukkuloitakin hiih-
dellessä avautuu katselijalle somia näköaloja, eikä houkuttelevista
laduista ole puutetta.
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LAHDEN HXH7QS7AOION.
Suurmäki.

joka ripeään tahtiin, suurin kustannuksin syksyllä 1937 rakennettiin
lähinnä hiihdon maailmanmestaruuskilpailuja varten, on Lahden
hiihtoelämän keskus. Se on kaupungin länsilaidassa, Vesijärven sata-
maan johtavan rautatien varrella. Stadionin suurmäki, jonka
kansainvälinen arvostelu on tunnustanut korkeimpaan luokkaan kuu-
luvaksi, suo mahdollisuuden noin 65 m m hyppyihin. Suurmäen
lisäksi on stadionilla kaksi pienempää hyppyrimäkeä. Stadionin länsi-
päähän on raivattu noin 400 metrin pituinen pujottelurata,
jossa menestyksellisesti voidaan harjoittaa meilläkin suosituksi tullutta
pujottelu- eli slalomhiihtoa huimine käänteineen, pujottelurinne sekä
sen vieressä oleva hyppyrimäki ovat pari kertaa viikossa iltaisin
valaistuja. Koko stadionin alue viettävine rinteineen soveltuu
mainiosti hiihtelyyn. Stadionin portilla on Salpausselkä-niminen
stadionin asema, jolle hiihtojunat Salpausselän kisojen aikana suoraan
saapuvat. Joka päivä on stadionilta saatavissa virvokkeita. Siellä on
myös kuulu Salpausselän sauna, jossa maailman parhaat ulkomaalai-
setkin suksimiehet ovat tehneettuttavuutta suomalaisen löylyn kanssa.
Hiihtäjien tie maastoon ja takaisin kulkee stadionin kautta. Täältä
alkavat viitoitetut ladut lähikukkuloille, hiihtomajoille, Tiirismaalle,
Tiilijärvelle ja Kiiskojaan.
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Tiirismaalta

on linnuntietä n, 7 kilometrin päässä Lahdesta länteen, Me:siiän karta-
non lähellä, keskellä hiihtomaastoa. Sen jylhänlouhikkoinen »Pirun-
pesä» ja arvoituksellisella tavalla syntyneet, pengermäisesti kohoavat
rinteet ovat jo kauan sitten kiinnostaneet tiedemiehiäkin, jotka tur-

haan ovat koettaneet selvitellä Likko-Tiirismaan jääkautiseen hämä-
rään peittyvän syntymän salaisuutta, Monet ovat tehneet Tiirismaan
tuttavuutta saadakseen nauttia sen laelta avautuvasta suurenmoisesta
näköalasta, Hiihtoretkeiiijäile Tiirismaa on moninkertaisen antoisa.
Vuosisataisten kelohonkien ia valtavien kallionjärkäleitten lomitse
puikkelehtivat ladut vievät kävijänsä lähimmäs Tiirismaan ominta
olemusta, jossa Pohjolan luonnon karu voima ja talven runollisuus
sulautuvat vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.

TIIRISMAA
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Salpausselän talvea.

SALPAUSSELÄN TALVET.
Varhaiset, vankkalumiset talvet kuuluvat Lahden hiihtomaastojen

etuihin. Ensimmäisten Keski-Suomen lumisateitten mukana saadaan
lunta tavallisesti myös Lahdessa, missä hiihtomaastojen korkeus ja
lankat metsät edistävät lumipeitteen nopeaa muodostumista. Mii-
loinkaan ei Lahdessa ole sattunut talvia, joiden kuluessa hiihtoa ei

olisi voitu harjoittaa. Suomen Matkailijayhdistyksen toimesta annet-
tavat hiihtokelitiedoitukset selostavat myös Lahdessa kulloinkin vai-
litsevan lumi- ja säätilanteen.

Lahden hiihtokausi kestää yhtämittaisesti maalis- ja huhti-
kuun vaihteeseen asti. Helmikuun lopussa ja maaliskuussa, jolloin
keskipäivän korkealle kohoava aurinko varustaa hanget luistavalla
pintakerroksella. Lahden hiihtokausi on parhaimmillaan. Silloin
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sujuvat laduille tuhansien lahtelaisten ja kaupungissa vierailevien
matkailijoiden sivakat. Silloin on värikästä liikettä hiihtostadionilla,
sen pujottelurinteillä ja kaikkialla kaupungin lähiympäristössä. Hyppy-
mäissä tekevät hyppääjät lentojaan, aurinkoisilla peltorinteillä pereh-
dytään hiihtotekniikan ongelmiin, rinteitten suojaisimmissa kohdissa
lojutaan sukset hankeen pystyyn iskettyinä päivää paistattelemassa.
Sadat retkeilevät hiihtäjät taivaltavat seikäreppuineen lännessä aina
Hollolan kivikirkolle ja koillisessa Vierumäellä olevalle Suomen
Urheiluopistolle asti. Lahden Hiihtoseuran ja Rautakankaran hiihto-
majalla liikkuu aamusta iltaan iloisten hiihtäjien parvi. Vielä myöhään
illalla, kun »lemmenlatu» puiden lomitse vilkkuvin valoin kutsuu
kierrokselleen, näkee liikkeellä sadoittain hiihtäjiä, joille suksilla vie-
tetty päivä milloinkaan ei ole riittävän pitkä.

X E VÄTN AN<« ET ovat parhaimmillaan maaliskuussa, jolloin
leudot tuulet jo tekevät tuhojaan Suomen eteläisimmillä
hiihtoladuilla. Salpausselän harjanteilla ja syvissä laaksopainanteissa
pitää hanki voitollisesti puoliaan kevätauringon heloa vascaan. Vielä
silloinkin, kun lumipeite Lahden kaduilta on kadonnut, korkeitten
metsien hanki säilyy valkoisena ja houkuttelevana. Muutamassa
päivässä paahtuu hiihtelijä täällä kuparinruskeaksi. Pihkantuoksui-
sessa havumetsien ilmassa nuortuu ja norjistuu nuutunutkin mieli
virkeäksi ja elämänhaluiseksi. Hymyilevän, kevättä aavistelevan
luonnon keskellä palaavat entistä ehompina ruumiinkin voimat.
Silloin on jokaisen syytä viimeistään viettää hiihtolomansa ja mat-
kustaa Lahteen, missä tulijaa odottaa talven valkoinen maailma.
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Lahden Hiihtoseuran maja.

LAHDEN HIIHTOMAJAT.
Lahden läntisessä hiihtomaastossa on kak s I hiihtomajaa. Lä-

hinnä kaupunkia on Lahden Hiihtoseuran maja, jolle Hämeen-
linnaan johtavaa maantietä pitkin kaupungista on matkaa noin 4 km.
Viitoitettuja latuja käyttäen vaihtelee matka hiihtostadionilta majalle
4— skmm välillä. Korkealla Salpausselän harjulla sijaitsevalta majalta
avautuu laaja, kaunis näköala Vesijärvelle. Majan edustalle on rai-
vattu leveä rinne, joka mainiosti soveltuu mäenlaskun harrastamiseen.
Maja ravintoloineen on avoinna joka päivä. Sinne päästään myös autolla
ja sieltä on kaupunkiin puhelinyhteys. Tämä maja on erittäin suosittu
hiihtäjien matkanpää ja tärkeä seisake syvälle Salpausselän maastoon
tehtävillä retkillä.

Rautakankaran hiihtomaja, jonka Lahden kaupunki omistaa,
on LHSm majasta n. 4 km suoraan pohjoiseen, korkealla Vesijärven
rantaharjulla, Rautakankaran niemen kärjessä. Tällekin majalle pääs-
tään maanteitse kaupungista, pitkin Lahden—Jalkarannan —Hollolan
tietä, jota käyttäen matka on noin 7 km. Hiihtäjiä varten on kaupunki
viitoittanut majalle kaksi latua, joista toista voidaan käyttää meno-,
toista paiuuiatuna. Majan edustalta on avattu alas Vesijärven rantaan
300 mm pituinen hyvin raivattu reitti mäenlaskua varten. Majassa on
myös ravintola, josta on puhelinyhteys kaupunkiin. Kodikkaine sisus-
tuksineen ja erinomaisen kauniine Vesijärven yli antavine näköaloi-
neen tämä maja suo tervetulleen virkistys- ja ievähdystilaisuuden pit-
kien hiihtoretkien tekijöille ja muodostaa varsin kiintoisan retkeily-
kohteen niille, jotka eivät jatka matkaansa kauemmaksi länteen.



Kartta
Salpausselän hiihtomaastosta Lalulen tn».

pungissa ja Hollolan pitäjässä Hämeen lääniä

Kartta laadittu Lahden kaupungin Rakennustoimiston
Goodeettiosastolla Ilmavalokuvien perusteella korkeus-
suhteet niistä' stereoskooppisesi selvittämällä Ja täy-
dentämällä' sitä olemassa olevista topografikartoista,



Rautakankaran maja.

Kiiskojan taloon, Tiirismaan ja Hollolan kirkon puoliväliin,
samannimisen ladun päätekohtaan, keskelle korpimaastoa, on varattu
hiihtäjille tilaisuus poikkeamiseen ja ravinnon saamiseen.

Salpausselän kilpailujen ilotulitus.



Jalkarannan harju ja Vesijärvi.

VIITOITETUT HIIHTOLADUT

Läntiselle metsäalueelle on viitoitettu useita hiihtoreittejä. Iltai-
sin valaistu, nom 2 kmm pituinen hiihtolatu on lähinnä kaupunkia.
Se kiertelee hiihtostadionin lähikukkuloita ja laaksoja tarjoten nou-
sujen ja laskujen vaihtelua, Teivaanmäen korkealta rantaharjulta
avautuu päiväsaikaan laaja näköala Vesijärvelle ja iltaisin sähkövalais-
tuun kaupunkiin.

Lahden Hiihtoseuran majalle vie kolme menolatua, joita
tiheään asetettujen suunnanosoittajien avuin ventovieraankin on
helppo seurata. Ladut alkavat hiihtostadionilta. Yleisimmin käytetty
eteläisin menolatu, jonka pituus on n. 3,5 km, kulkee koko mat-
kan metsässä. Pohjoisin menolatu seuraa pitkän matkaa kor-
keata kaunista Jalkarannan rantaharjua, jolta on
mainio näköala Vesijärvelle. Harjulta latu laskee hyvän vauhdin
kehittävää avorinnettä Jalkarannan kumpuileville pelloille, joilla var-
sinkin keväthankien aikaan voidaan ristiin rastiin lasketella mainioita

mäkiä. Ladun pituus on n, 5 km. Keskimmäinen menolatu
osittain yhdistää molempien edelläselostettujen latujen edut. Sen
pituus on n. 4 km. Kaikki kolme menolatua ovat yhdyslatujen kautta
toistensa yhteydessä, joten majalle hiihdettäessä voidaan käyttää
useampia latuyhdistelmiä, — Paluulatu, kulkee LHSm
majalta Salpausselän harjannetta loivin kaartein, laskuin ja nousuin ja
päätyy stadionille keskikokoisen hyppymäen viereen. Ladun pituus
on n. 3,5 km. Pimeän aikaan voidaan LHSm majalta palata kaupunkiin
pitkin Hämeenlinnan maantien reunaa kulkevaa latua.

Rautakankaran hiihtomajalle vievät ladut kulkevat Lahden
Hiihtoseuran majan kautta. Itäinen latu vie LHSm majalta pit-
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Näköala Rautakankaran majalta.

kin Vesijärven rantaharjua miltei suoraan pohjoista kohti. Länti-
nen latu suuntautuu LHS:n majalta ensin länttä kohti ja kääntyy
noin I km:n päässä metsälinjaa pohjoiseen päin. Läntinen latu on
maastonsa puolesta vaihtelevampi ja käytetään sitä tavallisesti paluu-
latuna. Kummankin ladun pituus on noin 4 km. Kaupungista lu-
kien on matka noin 8 km.

Tiirismaan latu kulkee LHS:n ja Rautakankaran majan kautta.
Se suuntautuu viimeksi mainitusta aluksi länteen pitkin Vesijärven
rantaa ja nousee sitten laajassa kaaressa Tiirismaan laelle. Paluu-
latuna käytetään samaa latua. Matka kaupungista on n. 13 km.

Tiilijärvelle ja Kiiskojaan johtava latu suuntautuu LHS:n
majalta länteen, sivuaa Tiirismaata ja päätyy Kiiskojaan taloon.
Paluumatka suoritetaan samaa tietä. Matkan pituus kaupungista
Kiiskojaan on noin 12 km.
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Matkalla LHS:n majalle.

Lahdesta voidaan mukavasti tehdä hiihtoretkiä myös Vierumäelle,
Suomen Urheiluopistoon, jonne metsien kautta suoraan kulkien
matkaa on noin 28 km, ja Nastolassa olevalle pajulahden urheilu-
laitokselle, jonne taivalta on noin 15 km. Molemmissa päätekoh-
dissa on hiihtäjillä mahdollisuus virvokkeiden saantiin ja ovat he
niihin aina tervetulleita. Vierumäen ja Pajulahden retki voidaan
myös suorittaa kolmionmuotoisena reittiä Lahti — Pajulahti—Vieru-
mäki—Lahti. Maasto tällä alueella on hiihtotarjoituksiin mitä sove-
lialnta.

Salpausselän harjuja



HOTELLIT JA RAVINTOLAT

Lahden hotellit ovat ajanmukaisia ja parhaat niistä, Seurahuone
ja Kauppahotelli, tyydyttävät kaikki kohtuulliset vaatimukset. Ne
kumpikin ovat varsin lähellä hiihtomaastoa.

Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14. Puhelin
sarja 861, Paikkakunnan ensiluokkaisin hotelli- ja ravintolaliike.
Huoneita 33 kpl. Lämmin ja kylmä vesi sekä puhelin kaikissa huo-
neissa. I I huonetta varustettu kylpyhuoneella. Hinnat: I hengen
huone 35: 65: — vrk. 2 hengen huone 60: 95: — vrk,

I luokan keittiö ja ravintola. Ateriat: lounas 15: —, päivällinen
20: -. Illallinen 25: -.

Kauppahotelli. Lahti, Harjukatu 21. Puhelin sarja 846.
Huoneita 26 kpl. Lämmin ja kylmä vesi sekä puhelin kaikissa huo-
neissa. Hinnat: I hengen huone 25: 40:— vrk. 2 hengen
huone 50: 65: — vrk. I luokan keittiö ja ravintola. Ateriat:
aamiainen 12: —, päivällinen 15: — , illallinen 25: —.

Honkapirtin lepokoti, täysihoitoia hiihtomaaston
laidassa Jalkarannassa n. 4 km:n päässä Lahdesta. Puhelin 2761.
Autohussiyhteys joka tunti. Täysihoitoa: I hengen huoneissa 40: —

— 60: — ja 2 hengen huoneissa 35: — — 50: — vuorokaudelta.
Hotellien lisäksi on Lahdessa lukuisa joukko siistejä ma t k s-

tajakoteja, joista aina on saatavissa I tai 2 hengen huoneita
hintojen vaihdellessa huoneen koosta ja vuodemäärästä riippuen
20 ja 60 markan välillä vuorokautta kohti, — Hotelleista saa tietää,
mitkä matkustajakodit ovat parhaita, jos hotellien tilat olisivat
varattuja.

Lahden ravintolat ovat niinikään ajan vaatimusten tasolla
huoneistoihin ym, nähden.

Lasipalatsin Ravintola, Kauppatorin vierellä, puhe-
lin 2273. I luokan ravintola A-anniskeluoikeuksin. Seisova voileipä-
pöytä klo 11— 19. Aamiainen 12:—, päivällinen 12: 15:—-
illallinen 16: 25: —. Lämpimiä annoksia.

Teatteriravintola, Teatteritalo, Loviisankatu 8, puhelin
2422. ! luokan ravintola. Seisova voileipäpöytä. Aamiainen klo
11-14 10:-. päivällinen klo 16-19 12:-. Illallinen 15:
20: —.82 anniskeluoikeudet.

Lahden Osuuskaupan ravintola, Hämeenkatu 22,
puhelin 851 ja 2063. II I, ravintola. Aamiainen 10: —, päivällinen
12: —, kahviaamiainen 8: —

, teeillallinen 9: — . Annoksia, A-annis-
keluoikeudet.

Ulkoravintola Puisto Jalkarannassa, Vesijärven ran-
nalla. Puhelin 3483. Paikkakunnan ainoa talvella auki oleva uiko-
ravintola. Ravintola on 1,5 km. Lahdesta, iltaisin valaistun ladun ja
LHS:n majalle johtavan pohjoisen näköalareitin varrella. Aamiaisia
ja päivällisiä, annoksia.

Oululaisen kahvila. Rautatienkatu 11. I luokan kahvila-
ja leipomoliike.

Soinivaaran kahvila, Rautatienk. 7. I luokan kahvila-
ja leipomoliike.

Palatsi-kahvila, Rautatienkatu 13. I luokan tanssikahvila.
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Honkapirtti.

• H I I HTOH UOLTO

Lahden urheiluliikkeet ovat hyvin varustettuja, joten hiihtoväli-
neiden hankkiminen ja täydentäminen Lahdessa voi vaivattomasti
tapahtua. Liikkeet ovat auliita neuvoin ja opastuksin palvelemaan
hiihtoväkeä. Liikkeiden toimesta järjestetty suksihuolto tarjoaa
hiihtäjille apuaan myös sunnuntaisin. Suksihuolloissa suoritetaan

suksien paahtamista ja voitelua kulloinkin vallitsevan kelin vaatimus-

ten mukaisesti ja toimitetaan korjauksia. Helsingistä klo 7.40 lähte-
väliä ja 10.40 Lahteen saapuvalla junalla on joka päivä rautatiease-
maila vastassa Salpausselän suksihuollon edustaja, jonka haltuun
hiihtovälineet voidaan jättää kunnostettuina määräpaikkaan, määrä-
aikana tuotaviksi.

VIIKON LOPPUALEN N US

Helsingistä Lahteen matkustaville hiihdon harrastajille myy-
dään Helsingin asemalla alennuslippuja, jotka kelpaavat lauantaista
tai pyhän aatosta klo 12 maanantaihin tai pyhän jälkeiseen päivään
klo 12, Alennuslippujen hinnat ovat seuraavat: 111 luokka meno ja
paluu 46: — II luokka 68: —. Sukset saadaan kuljettaa ilmaiseksi.
Sukset on osoitelipulla varustettuina vietävä suoraan junan matka-
tavaravaunuun ja perillä sieltä noudettava. Pikajunissa ei suksia
ilmaiseksi kuljeteta.

Lahden keskeisen aseman vuoksi on kaupunkiin erinomaiset
junayhteydet kaikilta ilmansuunnilta. Tiheät säännölliset autobussi-
vuorot täydentävät junaliikennettä.

Helsingistä Lahteen lähtee junia klo 7.40, 9.30, 12.45, 15.15,
17.10. 18.20, 21.40, ja 22.45. - Lahdesta Helsinkiin: 5.03. 8.44,
9.46, 14.38, 16.39. 17.08 ja 20.33.

15



ii»Mii.ijinn

SALPAU SS E LAN

HIIHTOMAASTOON
Kustannusosakeyhtiö Otavan syväpaino, Helsinki, 1939.


