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VIITE: KAAVASELOSTUS
Kaavaluonnoksesta puuttuu kokonaan Uudenkylän asemaa koskeva osuus Päijät‐
Hämeen liiton tuoreesta selvityksestä "Päijät‐Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset.
Esiselvitys. Sito Oy ja Päijät‐Hämeen liitto. Versio 1.0 30.8.2013", vaikka selvityksen
sisältämät liikenneratkaisut vaikuttavat mitä suurimmassa määrin Uudenkylän
kehitykseen. Puute on sitäkin merkillisempi, että selvityksen laatimiseen osallistui koko
ajan kolme Nastolan kunnan johtavaa virkamiestä (kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja
kaavoitusarkkitehti).
Toivottavasti kysymys ei ole Nastolan kunnan välinpitämättömyydestä tai jopa
asenteellisuudesta ko. selvityksen ratkaisuja kohtaan.
Myös asiantuntijayritys Tieokas osallistui kaiken aikaa ko. selvityksen laatimiseen. Jopa
koko ajatuksen Lahden seudun rautatielähiliikennependelistä esitti jo 1990‐luvun
alkupuolella muistutuksen tekijä, kerraten sitä myöhemmin useaan otteseen koko
2000‐luvun Uudenkylän asemataistelun aikana. Tämä ja sitä 2011 edeltänyt selvitys
pohjautuvat Tieokkaan suoraan asiantuntijayhteistyöhön Päijät‐Hämeen liiton kanssa.
Näistä lähtökohdista Tieokkaalla on Nastolan kuntaan verraten ylinvoimainen
substanssi keskustella hankkeesta myös Uudenkylän osayleiskaavaan liittyen. Keskeiset
ratkaisut esitti Tieokas jo 2010 julkisesti Päijät‐Hämeen liiton seminaarissa
Sibeliustalossa arvovaltaiselle yleisölle, mm. Nastolan kunnan edustajille. Ne on siitä
alkaen olleet julki www.tieokas.fi ‐sivuilla. Nastolan kunta ei kuitenkaan ole
arvovaltasyistä ollut missään yhteydessä Tieokkaaseen koko valmisteluaikana.
Tässä muistutuksessa asiantuntijayritys Tieokas esittää Uudenkylän kaavaluonnokseen
em. pohjalta suunnitelmat siitä, miten Lahden seudun rautatielähiliikennependeli
vaikuttaa Uudenkylän keskustan alueella. Esityksessä on yhtymäkohtia seuraaviin
Tieokkaan muistutuksiin:
* LAHDEN SEUDUN PENDELILÄHILIIKENNE – PÄÄTEASEMA UUSIKYLÄ–ITÄINEN
* UUDENKYLÄN TAVARA‐ASEMA – LOGISTIIKKAKESKUS
* UUDENKYLÄN MATKAKESKUS

Keskeiset ratkaisut kaavoituksessa
Yleisesti:
* Rataosalla Lahti–Uusikylä Nastolassa varauduttaan kolmannen (pohjoisen) raiteen
rakentamiseen.
* Uudenkylän keskustassa varaudutaan pääteaseman UUSIKYLÄ–ITÄINEN
rakentamiseen ao. liityntäliikennejärjestelyineen.
* Uudenkylän henkilöaseman alue hallinnoidaan matkakeskukseksi (infra on valmis)
Tässä suunnitelmassa:
Nykyinen Uudenkyläntie on entinen valtatie 12. Sen liikenne siirtyi Uudenkylän
ohittavalle väylälle noin 30 vuotta takaperin. Tämä lienee jäänyt huomaamatta Nastolan
kunnalta, mikä yhä ylläpitää entistä valtatietä 12 Uudenkylän keskustan halki kuin
valtatietä ikään. Kaukoliikenteen poistuttua nykyinen Uudenkyläntie on
autohurjastelijoiden toivereitti Uudenkylän läpi ja samalla kuolemanvaarallinen
runsaalle kevyelle liikenteelle, minkä pääosan muodostavat Männistön ja Uudenkylän
koulun koululaiset. Uudenkyläntiestä on siksi rakennettava turvallinen ja houkutteleva
keskustaväylä, Uudenkylänkatu, missä panostetaan merkittävästi etenkin
katuympäristön viihtyisyyteen.
Tämän kehittämisasian – kuten monen muunkin – arvioinnin ja käsittelyn
kulmakivi on tosiasia, että aikanaan Uudenkylän osayleiskaavaa ja sitä seuraavaa
asemakaavoitusta toteuttaa kokonaan muu hallinto kuin nykyinen Nastolan
kunta. Siksi Nastolan kunnan nykyinen suhtautuminen Uudenkylän palvelujen
kehittämiseen ei saa vaikuttaa kaavapäätöksiin – ne ja niistä aiheutuvat
kustannukset, joiden rinnalle voidaan laskea myös huomattavia hyötyjä, eivät
lainkaan koske enää Nastola kuntaa sillä aikavälillä, mistä esityksessä on
kysymys. Tämän suunnitelman osalta toteutuskustannukset ovat siis täysin
epärelevantti arviointiparuste.
Uudenkylänkadun rakentaminen taajaman pääväyläksi palauttaa mahdollisuuksia
Uudenkylän vanhan keskustan merkittävään uudisrakentamiseen, koska pääraitin
nykyinen rakennuskanta on elinkaarensa päässä tai lähestyy sitä nopeasti. Ratkaisu
palauttaa uudelleen käsille aikoinaan menetetyn mahdollisuuden, kun nopean
väestönlisäyksen tullen ei keskitytty olemassa olleiden taajamien vahvistamiseen,
ennen kaikkea suurimman kaupallisen ja liikenteellisen keskukseen Uudenkylän, vaan
asutusrakenne hajotettiin niin, että nyt edessä on hallitsematon koko kunnan
nopeutuvan näivettymisen tie ennen kuin Nastolan kunta lakkaa olemasta. – Tässä
keskitytään kuitenkin ainoastaan liikenneratkaisuun.
Kaikki tekstit ja valokuvat Tieokas Markku Sakari Meriluoto, ellei erikseen mainita.
Osallistuminen
Allekirjoittanut asiantuntijayritys Tieokas osallistuu jatkossakin tiiviisti Uudenkylän
osayleiskaavan laadintaan.

Yleisesti tulee osapuolten tiedostaa kaavoittajan ristiriitaiset näkemykset:
yleiskaavoituksessa asia on liian vähäinen merkittäväksi, mutta asemakaavoituksessa
kysytään, miksi asiaa ei ole merkitty yleiskaavaan.
Ystävällisin tervehdyksin
Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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– itsenäinen, riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys ja rekisteröity tavaramerkki.

Uudenkylänkadun rakentamisen keskeisiä osia ovat
‐ Kirjapolun AKS:n avaaminen henkilöautoliikenteelle pääteaseman UUSIKYLÄ–
ITÄINEN liityntäliikennejärjestelyjen yhteydessä
‐ Varastotien kevytväylän AKS:n rakentaminen Uudenkylän logistiikkakeskuksen
liikennejärjestelyjen yhteydessä.

Kivismäen AKS on tarkoitettu vain henkilöautoille ja busseille, mitkä näin saavat uuden
reittiyhteyden taajamanosien välillä Pietarinradan kahden puolen. Huom. siltojen
ratakilometrisijainnit Uudenkyläntien numeroinnissa.

TIETOAINEISTOT
http://www.tieokas.fi/KirjapolkuAKS.pdf
EDELLISEEN LIITTYVÄT:
PENDELILÄHILIIKENTEEN PÄÄTEASEMA UUSIKYLÄ–ITÄINEN
http://www.tieokas.fi/Liikennepalvelut.pdf
UUDENKYLÄN MATKAKESKUS
http://www.tieokas.fi/Matkakeskus.pdf

