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Nastolan kirkonkylän maisemakierros, noin 3,5 km
Nastolan Kirkonkylä on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Nastolan kirkko
ja siunauskappeli on suojeltu Kirkkolailla.
1. Nastolan kylän viljelymaisema
▪ · Nastolan kylä sijoittui keskiajalla kirkon pohjoispuolelle ja sitä ympäröivät peltoaukeat
Salpausselän pohjoispuolella. Pelloista on jäljellä Karhusillantien länsipuoliset avoimet
maisemat.
▪ · Nastolan kotiseutumuseona toimii entinen Kopoon talo ja vanha viljamakasiini. Kopoon
talo on siirretty nykyiselle paikalleen Ruuhijärveltä.
2. Nokkonen
▪ · Nokkosen kaksikerroksinen asuinliiketalo vuodelta 1958 oli kirkonseudun ensimmäisiä
kivitaloja. Vaatimaton harkkotiilestä rakennettu pienkerrostalo on tienristeyksessä.
3. Seurakuntakeskus
▪ · Nastolan seurakuntakeskus on valmistunut vuonna 1966 arkkitehti Jorma Vuorelman
suunnitelmin. Rakennusta on laajennettu 1978.
▪ · Seurakuntatalon ylväs tumma, kookkaalla ristillä merkitty pääty ja valkoinen eleetön
hahmo hallitsevat tehokkaasti maisemaa.
4. Kiertotien, Oikotien ja Viertotien alue
▪ · Kirkonkylän itäreunalle sijoittuu viehättävä 1940-1970 -luvuilla syntynyt
puutarhamainen pientaloalue.
5. Nastolan hautausmaa
▪ · Nastolan hautausmaa perustettiin 1848. Hautausmaan vanhin osa sijoittuu alueen
pohjoisosaan, jota kiertää vuodelta 1853 peräisin oleva kiviaita, jota on laajennettu
hautausmaan kasvaessa.
▪ · Hautausmaan ensimmäinen laajennus on 1930-luvulta ja toinen vuodelta 1969.
▪ · Tauno Niemiojan suunnittelema siunauskappeli vihittiin käyttöön 1954.
▪ · Hautausmaan uusin osa on Bey Hengin suunnittelema uurnalehto, joka otettiin käyttöön
2008. Uurnalehto on rakennettu luonnonsuppaan, jonka pohjalle pääsee rengasmaisesti
kiertävää käytävää pitkin.
6. Nastolan entinen kunnantalo
▪ · Kunnantalo perustuu Unto Ojosen suunnitelmiin vuodelta 1963.
▪ · Rakennus sijoittui entisten kirkkotallien paikalle. Ojosen sanotaan ottaneen
rakennuksen pystysuoran jäsentelyn entisistä kirkkotalleista.
▪ · Rakennukseen on tehty vuosien varrella suuria muutoksia. Ensimmäisen kerran
rakennusta laajennettiin vuonna 1975. Vuonna 1988 se sai uuden ilmeen arkkitehti
rakennusarkkitehti Reino Toivosen suunnitelmin. Virastotalon suunnitteli arkkitehti Erkki
Aarti.
7. Lääkäritalo
▪ · Aurantien varren lääkäritalo on arkkitehti Unto Ojosen käsialaa vuodelta 1963.
▪ · Rakennus on syntyajalleen tyypillisesti niukkailmeinen, arkkitehtoniselta idealtaan
julkisivupintojen ja aukotusten rytmiin ja tummien ja vaaleiden sävyjen vaihteluun
perustuva kokonaisuus, jonka rakennustaiteellinen ote on varma ja hallittu.

8. Kirkonkylän keskuskoulu
▪ · Kukkastien varressa sijaitsee myös arkkitehti Tauno Niemiojan suunnittelema
koulurakennus vuodelta 1956. Koulua laajennettiin vuosina 1967-68. Rakennukset ovat
ajalleen tyypillisiä pelkistettyjä rapattuja kivitaloja
9. Osuuskassan talo
▪ · Kukkastien varressa sijaitseva Osuuskassan talo edustaa 1650-luvun
pankkiarkkitehtuuriaja sen ajan pientalorakentamisen materiaaliromantiikkaa.
10. Keski-Liike
▪ · Kirkon vieressä sijaitsee 1900-luvun alkupuolelta oleva entinen kyläkauppa.
11. Nastolan kirkko
▪ · Nastolan kirkko tapuleineen on valmistunut 1804. Kirkon pohjoispuolella sijaitsee
kivimuurein rajattu kirkkotarha, joka on nykyisin sankarihautausmaa
▪ · Kirkon julkisivut kunnostettiin vuonna 2019

Lähde: Nastolan kulttuuriympäristöselvitys 2020. Lahden historiallisen museon julkaisuja 12.

