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MUISTIO 2020‐08‐24: RETKEILY KUTSUVIERAILLE

UUSIKYLÄ 2020‐08‐11
Täydennetty 2020‐09‐10

UUSI UUSIKYLÄ/MAL1)
– kahden pörssiyhtiön taajama MAHDOTTOMIN MAHDOLLISUUKSIN
1)

MAL ‐ Maankäytön, Asumisen ja Liikenteen kehittämisen yhteistyö kuntien ja valtion
yhteisin voimin. Linkki: https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/lahti‐hyv%C3%A4ksyi‐mal‐aiesopimuksen

Tämän muistion asiasisällössä Uudenkylän asukasyhteisö lausuu mitä parhaimmat kiitokset
kansanedustaja Mika Karille, joka mm. Lahden kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtajana ja
Päijät‐Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtajana osoitti kohteilla käydyissä keskusteluissa
elävää mielenkiintoa Uudenkylän haasteisiin ja luovaa tahtoa niiden ratkaisemiseksi
UUSI UUSIKYLÄ ‐hankkeessa.
Retkeily herätti vihdoin toiveita konkreettisesta käännekohdasta sinnikkään
kotiseutuvaikuttamisen vaiheissa – tyrmäystippojen tilalle toivonsäde. Tämä laajahko
yhteenvetokertomus mukailee runsasta asiantuntevaa keskustelua UUSI UUSIKYLÄ ‐
hankkeen pääasioita avaramminkin. Tausta‐aineisto on linkissä http://www.tieokas.fi/UR.pdf
Lahden MAL‐kärkihankkeet sisältyvät suoraan Uudenkylän asukasyhteisön esittämiin
tavoitteisiin luoda omasta kotiseudusta nykyistäkin viihtyisämpi, hyvin toimiva, vahvaa
tulevaisuutta kohti kehittyvä, houkutteleva malliyhdyskunta. Sen kehitys tukeutuu erityisiin
vahvuuksiin, joita ovat vuosisatainen elävä kulttuuriperintö, vankka kotiseutu‐uskollisuus ja
vahva yhteinen tahtotila paremmasta.
Retkeilyllä havainnollistettu UUSI UUSIKYLÄ/MAL‐hankesisältö on osaksi suoraan
toteutusvalmis, osaksi vaatii viimeistelyä ja jatkosuunnittelua, mihin tarvitaan mm. Päijät‐
Hämeen liitto, MAL‐osapuoli.
Osallistujien ansiokkaat puheenvuorot valottivat monipuolisesti retkeilykohteiden
kirvoittamia ajatuksia Uudenkylän kehittämisen tarpeista ja mittavista mahdollisuuksista,
mitkä nyt kaikesta päättäen vauhdittuvat kunnallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti
korkeimman päättäjävoiman tuella.
Kohdemuistiot (retkeilyohjelman mukaisesti)
1A. UUDENKYLÄN ASEMAKESKUS – liikenteellisen kehittämisen kivijalka
Kymmenen vuoden kansalaistaistelun tuloksena toteutuneet Uudenkylän ja Villähteen
matkustaja‐asemat ovat palvelleet asukkaita joulukuussa 2020 kymmenen vuoden ajan ja
Pietarinrata Riihimäki–Pietari 11. syyskuuta 2020 jo 150 vuotta. Hyvin muistetaan yhä
kesäinen Uudenkylän Rautatiejuhla 2012, Suomen rautatieden 150. toimintavuonna, kun
asemat vihittiin asukkaiden talkootyön, torvimusiikin, lättähattuajelun ja peräti kahden
kansanedustajan juhla‐
puheiden voimin – vastaavaa
valtiollista huomiota
Nastolan kunta ei tiettävästi saanut
koskaan ennen.
2010 alkaen matkustaja‐
kylästä suorin yhteyksin
Kouvolaan ja Kotkan
vaikka Vladivostokiin.

junat ovat kuljettaneet Uudesta‐
Helsinkiin, Lahteen, Riihimäelle,
satamaan sekä vaihtoyhteyksin
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Uudenkylän matkustaja‐asema on rataosan Lahti–Kouvola toiseksi vilkkain väliasema
Kausalan jälkeen, joten Ratahallintokeskuksen investointi laiturialueen ja Nastolan kunnan
palvelualueen osalta tuottavat korkeaa korkoa ainakin sata vuotta eteenpäin, kuten Juhani
Sillanmäki kansalaistyön tuloksesta vakuutti.
Liikenne‐ ja viestintäministeriölle tehtiin ennen kuntien yhdistymistä esitys innovaatiosta
"UUSIKYLÄ – Maaseudun Matkakeskus" ylikunnallisen liikenteen solmukohtana, mutta silloin
kehittämishanke hautautui. Nyt on ajatuksen uuden vaiheen Uudenkylän Asemakeskuksen
aika – johan Tampereelle rakennetaan Asemakeskusta!
Asemakeskukseen kuuluvat toimivat liikenne‐ ja liityntäpalvelut, mutta myös sen näköinen
asumisen yhdyskuntarakenne, mikä ilmastotavoittein nojautuu julkisen liikenteen käyttöön.
Luontaiset lähtökohdat ovat aiemman kansalaistyön pohjalta Uudenkylän Asemakeskuksessa
paremmat kuin lähitienoiden verrokeissa. Voimassa olevaa asemakaavaa voisivat kutsutyönä
laajentaa omat nuoret Uusikylä‐juuriset maailmanluokan arkkitehdit, jotka mm. ovat
erikoistuneet puurakentamiseen. Pienkerrostaloille löytyy houkuttelevia tontteja
Asemakeskuksen vierestä alkaen runsaasti. Toimelias yrittäjä voisi vaikka heti perustaa
pohjoislaiturin liiketontille kipeästi kaivatun R‐kioskin lipunmyynteineen.
1B. VIITOITUS: UUSIKYLÄ MAAILMANKARTALLE
Kaiken kehittämisen lähtökohdaksi 600‐vuotias Uusikylä on palautettava maailmankartalle.
Retkeilyllä muistutettiin yksimielisesti sovitusta tavoitteesta toteuttaa valmis
viitoitussuunnitelma kiireellisesti. 1980‐luvun väylämuutoksista periytyy mahdoton tilanne,
missä viitoituksiin luottava ei löydä Uuteenkylään ollenkaan. Vielä neljä vuotta
kaupunkiliitoksen jälkeen Lahden keskustan suunnasta tuleva näkee ensimmäisen UUSIKYLÄ‐
viitan vasta kolmen kilometriä Uudenkylän kaupunginosan länsirajalta Elementintien
risteyksestä, nimittäin Hedelmätien risteyksessä, Asemanseudun keskustassa.
Uudenkylän Asemanseutua ja oikeaa osoitetta sieltä ovat aikojen kuluessa etsineet kotimaiset
ja kazanilaisetkin rekat, Puolustusvoimien sotaharjoitusajoneuvot (kun luutnantti kysyi
Haikarin kaupparakennuksen kohdalla: "Missä olemme?") ynnä muutkin eksyneet.
Viitoitustilanne Uudessakylässä on kuin pakkoluovutetussa Karjalassa, missä viittoja joko ei
ole, ne on käännetty väärään suuntaan tai muuten vain johtavat harhaan. Todistetusti ei auta
myöskään GPS‐usko, minkä jäljiltä rekkoja on eksynyt umpiperään esimerkiksi kauas
Yhteiskouluntielle tai Montarin perälle ammattikuljettajienkaan löytämättä Uudenkylän
teollisuuden kuormaus‐/purkausalueita, etenkään logistiikkakeskusta. Tappioita tulee.
Valmis viitoitussuunnitelma, ensin asukkaiden talkoilla ja sen pohjalta konsultin kalliisti
tekemä jo Nastolan kunnan lopunajalta, on välittömästi toteutettava Uudenkylän
kaupunginosassa. Maailmassa on vain yksi selittämättä selvä UUSIKYLÄ: ainoa rautatieasema
ja Asemanseudun postinumero 16100 (seuraava itään Lahden rautatieaseman postialueesta
15100). Uudenkylän kaupunginosan postinumeroalueeseen 16100 on samalla on yhdistettävä
keinotekoiset postinumerot tyyppiä 155XX NASTOLA, mitkä sijaitsevat Uudenkylän
kaupunginosan länsiosassa Uudenkylän liikekeskuksessa. Ne syntyivät, kun Nastolan
kuntahallinto halusi häivyttää Uudenkylän kartalta.
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Pitkään jatkunut osoitesekavuus on johtanut muun muassa siihen, että esimerkiksi
sanomalehtien toimittajat eivät enää tiedä Uudenkylän sijaintia, vaan kirjoittavat Uudenkylän
uutisiin otsikoista alkaen varmuuden vuoksi paikannimeksi NASTOLA. Kaupungin sivuilla
retkipaikka "Sammalsillansuon luonnonsuojelualue ja luontopolku "sijaitsee Lahden
Nastolassa – todellisuudessa tietysti Uudenkylän kaupunginosassa. Mainittakoon, että
Uudenkylän kaupunginosan oman postinumeron 16100 kaima on COGNAC 16100 France,
kenties joskus maailmankuulu ystävyyskaupunkimme?
2. UUDENKYLÄN LOGISTIIKKAKESKUS

Markku Sakari Meriluoto.

2020‐08‐19.

2020‐08‐19.

Uudenkylän ratapihan kansainvälinen yhdistettyjen kuljetusten logistiikkakeskus, ainoa
rataosalla Vuosaari–Kouvola, näyttäytyi täynnä työtä ja toimintaa. Uudenkylän päivystäjäjuna
kahden veturin vetämänä (vas.) oli juuri tuonut Kouvolasta, alun perin Venäjältä Leningradin
oblastista Slantsyn tehtaalta, viikottaisen täyden 20 säiliövaunun 1300 bruttotonnin kuorman
sementtiä, minkä nimensä mukainen meksikolais‐globaali rakennusteollisuuden yritys
CEMEX välivarastoi Uudenkylän terminaaliin.
Sementin jakelun käyttäjille eteläiseen ja läntiseen Suomeen Oulun seutua myöten hoitavat
80 tonnin säiliörekkayhdistelmät (oik.). Tuonnin erikoisuus on tietyn säkkitavaran
rekkaliikenne Venäjän Tatarstanista yli 1500 km:n pituisella reitillä Kazan–Uusikylä.
Parhaillaan Väylävirasto investoi Uudenkylän 13 vaihteen ratapihaan, mikä uudistettiin 2010.
Uudenkylän ratapihan pituus on 5310 m eli enemmän kuin Lahden. Peruskunnossapidon
rahoituksen avulla rataosaurakoitsija DESTIA sepelöi ja vahvistaa elokuussa 2020
Uudenkylän ratapihan loputkin teollisuus‐raiteet edelleen vuosikymmenten käyttöä varten.
Kuten paikalla totesimme, logistiikkakeskuksen kiireellinen asemakaavoitus
palvelutoiminnan kehittämiseksi on välttämätöntä. Keskusteluissa käsiteltiin mahdollisuutta
niveltää logistiikkaa palvelevaksi kokonaisuudeksi Lahden ratapihan tuleva käyttö tilanteessa,
missä maata vapautuu huomattava määrä, Kujalan alueen maareservi myös
raideliikenteeseen tukeutuen sekä Uudenkylän raskaan teollisuuden pörssiyritysten Rauten,
Upon ja niiden välissä sijaitseva Piiankallion alueen potentiaali.
Käytöstä poistetun teollisuusraiteen Uusikylä–Nastola pohja odottaa kiskotusta ja liikenteen
palauttamista raiteille nykyisen ilmastolle tuhoisan rekkarallin sijaan, koska käyttöpäässä
kaikkialla Venäjällä, Kiinassa ja Euroopassa palvelee raideyhteys. Vaikka esimerkiksi Rauten
tehdasraide ja kuormauslaituri 25 tonnin siltanostureineen ovat yhä käyttökunnassa, kesän
2020 alkupuolella Rautelta lähti Venäjälle yhtaikaa 15 venäläistä rekka‐autollista raskaita
konepajatuotteita, mitkä ennen kulkivat rautateitse – tuhoisaa ilmastotavoitteille ja Suomen
vastikkeetonta tukea vieraille kuljetuksille ilman tiemaksua.
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TÄYDENNYS 2020‐08‐24: Viitoitussuunnitelman toteuttamisen ensimmäinen askel

Kehystetyssä kappaleessa mainittu "yksi 60 km/h ‐osuus Kouvolantiellä Rauten lähistöllä"

sijaitsee, kuten tiedämme, Uudessakylässä matkustaja‐aseman kohdalla. Heti uutisen luettuani lähetin
Uudenkylän asukasyhteisön edustajana vaatimuksen, että Uudenkylän matkustaja‐aseman koko
liittymä‐ ja risteysalueella Kouvolantien nopeusrajoitukseksi määrätään heti 50 km/h, kuten
säädökset ja Väyläviraston ohjeet edellyttävät. Kuvan uusi Sn 50‐tolppahan on pystytetty Nastolan
seisakkeen tienhaaraan (Pysäkintie) ja uutinen rakennettu sen ympärille.
Tiepitäjän UudELYn johtava asiantuntija NN vastasi nopeasti ja lupasi tallentaa viestini toimenpide‐
ehdotukseksi sekä kertoi edelleen, että "Nyt tehdyt nopeusrajoitusmuutokset on tehty suojateiden
perusteella, maastossa suunnitellun mukaisesti. Näinhän se varmasti on, että meillä ei aina ole
riittävän hyvää paikallistuntemusta kaikista maantieverkon läheisyydessä olevista toiminnoista,
vaikka pyrimme käymään maastossa niin usein kuin mahdollista sekä ylläpidämme monipuolista ja
hyvää sidosryhmäyhteistyötä. Myös kansalaisten palautteet (joita tulee liikenneturvallisuuden osalta
vuosittain satoja) antavat meille arvokasta käsitystä eri alueiden koetusta turvallisuudesta.
Käsittelemme tämän nopeusrajoitusasian toimenpide‐ehdotuksena. Näitä ehdotuksia käsitellään
tasapuolisuuden vuoksi yleensä aikajärjestyksessä alueittain, muun tehtäväkuvan ohessa.
Henkilöresurssimme eivät veny siihen, että kaikki
ehdotukset käsiteltäisiin heti, vaan näihin valitettavasti
menee aikaa."
Hirmustuin moisesta jargonista ja latasin johtavalle
asiantuntijalle niin järeän kaliiperin vastauksen, että jo
seuraavana iltapäivänä Uudenkylän matkustaja‐aseman
Kouvolantien suojatien molemmin puolin kiilsivät uudet
Sn 50 ‐kilvet – Heinolantien Sn 50 ‐osuuden suojatiellähän
ne ovat ennestään, kaikkien heikompien turvaksi.
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3. PÄÄTEASEMA UUSIKYLÄ–ITÄINEN "FINGERPORI"
Uudenkylän Asemanseudun yhdyskuntarakenteen keskeinen kehittämisekohde on uusi
pääteasema UUSIKYLÄ‐ITÄINEN eli "FINGERPORI" lähellä aikamme tunnetuimpiin
lukeutuvan, vankasti rautatieläissukuisen kultturipersoonan syntymäkotia ja samalla koko
Uudenkylän hallintopitäjän keskusta, Sipilän nimismiehentaloa ja rusthollia vuodelta 1422.
LAHDEN TÄHTI on raidepohjainen lähiliikennependeli, minkä suunnitelmat ovat laatineet
erikseen Päijät‐Hämeen liitto 2013 (Uusikylä–Lahti–Järvelä vv. / raskas raideliikenne) ja
Lahden kaupunki 2019 (Heinola–Lahti–Orimattila / kevyt DUO‐raideliikenne). Suunnitelmat
Päijät‐Hämeen liiton johdolla yhdistämällä syntyy maassamme toistaiseksi ainutlaatuinen
liikennepalvelu, mikä toimii koko Lahden seudulla raitiotietä muistuttavalla tavalla
joustavasti rautatie‐ ja katupohjaisella liikenneverkolla. Toteutus on mahdollista
MAL‐kehittämisympäristössä Euroopan ympäristöpääkaupungissa.
Kun ratkaisuksi valitaan DUO‐raideliikenne, keskustelussa todettiin tarve tutkia Lahden
keskusta‐alueen aikaisempien raideyhteyksien elvyttämistä kaupunkilaisia palvelevaksi
joukkoliikenneverkostoksi, minkä vaihtoasema raskaaseen raideliikenteeseen ja linja‐
autovuoroille on luonnollisesti Lahden Matkakeskus, itäsakarassa Uudenkylän Asemakeskus.
Kaupunkialueella toimii yhä teollisuuden käytössä osa entistä lähes‐ympyrärataa eli
Joutjärven–Mukkulan–Niemen rautatie. Valmis on suunnitelma Lahden ensimmäinen
rautatieyhteyden Vesijärven satamaradan eli nykyisen Sibeliusradan palauttamisesta.
Hanke on esitelty kaupunkihallinnolle useasti:
http://www.topparoikka.net/mytajaisten‐varikko/sibeliusrata‐lahteen/
Suomessa on vihdoin monen valmiin alueellisen suunnitelman kärkenä alkanut 2019
kunnallinen raskas rautatiematkustajaliikenne Pirkanmaalla yhteysvälillä Toijala–Tampere–
Nokia. Kun raitiotie valmistuu, Tampere näyttää pääkaupunkiseudun rinnalla suomalaisen
raidejoukkoliikenteen suunnan. Tähän kehitykseen pyrkii myös Turku, ja Lahti voisi liittyä
edistyvien kaupunkiseutujen joukkoon LAHDEN TÄHTI ‐suunnitelman pohjalta.
Kahvitauko – Uudenkylän Seurantalo
Retkeläisiä odotti virkistävä yllätys Uudenkylän
Seurantalossa: kahvitarjoilu. Sen valmistivat
tottuneesti osallistujat Virpi Salminen ja Raija Kuosa
sen kautta, että Uudenkylän Salpa ry:n puheenjohtaja
Anitta Helin oli huomaavaisesti asettanut yhdistyksen
arvokkaan päämajan kotvaksi käyttöömme. Kylän
keskeinen upea rakennus herätti ansaittua
kiinnostusta, jopa hämmästystä: noin iso juhlasali!
Uudenkylän toimeliaasta elinkeinohistoriasta kertova
mainospeili kahvion seinässä on säilyttämisen
arvoisen museoesine:
Uudenkylän Seurantalon mainospeili esittelee
Uudenkylän palveluja aikaan, jolloin niitä riitti
maakunnan neljän vöyräimmän kirkonkylän (ei Nastola!) jälkeen viidenneksi vilkkaimmassa
asutuskeskuksessa ja puhelinyhteyteen kaksi numeroa. Markku Sakari Meriluoto 2008‐06‐05.
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Seurantalo rakennettiin 1909 alun perin suojeluskunnalle kuten läheinen Uudenkylän
urheilukenttäkin. Uudenkylän Seurantalo on asukkaiden monen mieluisan muiston tyyssija.
Rakennuksella on elintärkeä talvisodan aikainen historiansa ja sitä iloisempi 1950‐luvun
maakunnan‐kuuluna tanssipaikkana, missä vierailivat kaikkein tunne‐tuimmat viihdyttäjät,
jopa Olavi Virta orkestereineen. Virkeästi toimiva ja ensi syksynä 70. vuottaan juhliva
Uudenkylän Salpa ry järjesti juuri Kuninkaanharjun maastossa puheenjohtajansa ideoiman
maailmanhistorian ensimmäisen kansallispuku‐juoksukilpailun "Vauhtiraidat", mikä saavutti
paahdesäässä sellaisen menestyksen, että ensi kesäksi vaadittiin jo uusintaa.
4,6. UUDENKYLÄN KOULUT
Uudenkylän koulu – vanha ja uusi
Retken osallistujien pysähdys Uudenkylän koulun kohteessa pitkittyi onnellisesta sattumasta.
Ystävällisen kohtelun ansiosta pääsimme käymään sisällä nostalgisessa, useille osallistujille
tutussa 128‐vuotiaassa opinahjossa. Koulun tilojen havaittiin jääneen vuoden takaisen
viimeisen kevätjuhlan jälkeen sellaiseen kuntoon, että koulutyön voisi kohtuullisin
järjestelyin aloittaa uudelleen, kuten juhlassakin ajateltiin. Koulun ja asunto‐osan välisen
katon vähäinen vesivaurio on nyt hallinnassa. Taitava kirvesmiesryhmä korjaisi rakennuksen
arvion mukaan sangen kohtuullisella työllä kuntoon.
Uudenkylän koulu edustaa hirsirakentamisen parhainta perinnettä, minkä tulos kestää
rossipohjasta alkaen sukupolvesta toiseen. Vasta nykyajan perua on tilanne, missä
kaupunkiliitoksen eräs ehto oli karsia kaikki Uudenkylän kolme koulua valtakunnallisesti
ainutlaatuisen brutaalilla tavalla kerralla pois käytöstä – oikeastaan neljä, mukaan lukien
Uudenkylän yhteiskoulun seuraaja eli Uudenkylän liikekeskuksen Nastopoli, käyttämällä
tuttua "homekoulun" pelotetta, vaikka juuri vanha Uudenkylän koulu oli kuntotarkastuksissa
todettu kunnan terveimmäksi koulurakennukseksi.
Rauhallinen oppimisympäristö vuosisataisessa kulttuurimaisemassa korkealla
hongikkoharjanteella laajoin näköaloin on aivan muuta kuin tuleva betonikoulu, Uudenkylän
koulu uudessa kuosissa. Alakoulun oppilaat pakkosiirrettiin vanhasta toimivasta koulusta
väistötilaan. Lainvoimaisessa kaavassa rakennus on suojeltu koulukäyttöön. Selvittämistä
kaipaa yhä koulun lopullinen omistustilanne, sen kun lahjoitti viereinen Uusikartano maineen
ja rakennushirsineen.
Uudenkylän koulun mahdollisuuksia on ideoinut viimeksi Raija Kuosa: hyvä varakoulu
käyttöön kunnostettuna. Kun UUSI UUSIKYLÄ ‐hanke alkaa kasvattaa Uudenkylän
asukasmäärää, Uudessakylässä olisi valmiina houkutteleva pienkoulu lasten hyvinvoinnista
kiinnostuneille. Rakennusta voisi myös vuokrata yleiseen käyttöön juhla‐ ja kokoustilana sekä
vanhusten ja kyläläisten tapaamispaikkana, erinomaisesti päiväkerhona. Muuta käyttöä
tukeva mielenkiintoinen mahdollisuus on perustaa elävän koulumuseo valmiisiin puitteisiin.
Uudenkylän koulu on Museoviraston suojelema kulttuurikohde, mikä kaavan tukemana ohjaa
oikeudellisesti sen käyttöä.
Uudenkylän Liikekeskuksen uusi koulu on tarkoitettu Uudenkylän kaupunginosan oppilaille.
Nuorten ihmisten on tärkeää tuntea omat juurensa ja vahvistaa kotiseutuidentiteettiään.
Koulu on kotiseudun keskeinen tekijä, mikä vaikuttaa koko pitkän kouluajan ja
myöhemmänkin elämän: "Minun kouluni". Uuden koulun, Uudenkylän Asemanseudun ja
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Liikekeskuksen koulun, ainoa oikea nimi on UUDENKYLÄN KOULU. Missään tapauksessa nimi
ei saa olla Nastolan kunnan jäljiltä ala‐arvoinen, puolta kansanosaa halventava, leikinpäin
tekaistu vaihtoehto, mikä on moraalisesti käyttökelvoton ("R"):
http://www.tieokas.fi/Nastola_toisin_sanoen.pdf
Uudenkylän kulttuurihistoriallisesti arvokas, usean sukupolven mittaisen muistijäljen luoman
tunnesiteen sisältävä vanha koulu, alkuperäinen kansakoulu, olkoon esimerkiksi
UUDENKYLÄN VANHA KOULU – onhan Uudessakylässä myös vanha rautatieasemarakennus.
Vireillä olevassa Lahden yleiskaavaluonnoksessa, mikä sisältää Uudenkylän lainvoimaisen
osayleiskaavan sellaisenaan, Uudenkylän koulun kaavamääräys on:
PY/A (ympäristö). Julkisten palvelujen ja hallinnon alue/asuntoalue. sr/5 (koulu).
Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava merkittävä rakennus. MRL 41 §:n nojalla määrätään,
että rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127§:n mukaista lupaa eikä niissä saa tehdä korjaus‐
tai muutostöitä, mitkä voivat vähentää rakennusten kulttuurihistoriallista arvoa. Ennen
tällaisia toimia on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. Kohde on kuvattu jäljessä olevalla
numerolla: /5 Uudenkylän koulu.
Uudenkylän vanha koulu on välittömästi turvattava vahingonteolta, minkä riski on suuri.
Rakennus ympäristöineen on asetettava tallentavan kameravalvonnan ja häytysjärjestelmän
piiriin, mistä on näkyvästi ilmoitettava Heinolantien risteyksestä alkaen.
UUDENKYLÄN YHTEISKOULUN KAAVASUUNNITTELU
Toinenkin koulukohde eli Uudenkylän yhteiskoulu, nykyisin yksityisen omistamalla
Männistön tilalla, herätti nostalgisia ajatuksia, kun mukana oli oppilas koulun ensi vaiheen
Uudenkylän Seurantalon ajalta. Uudenkylän yhteiskoulu on 1960‐luvun asukkaiden
omatoimisuuden uljas esimerkki, minkä arvokkaan kulttuuriperinnön Nastolan kunta tärveli
esittäessään sisäministeriölle 2015 rakennuksen luovuttamista pakolaismajoitukseen.
Käynnissä olevassa asemakaavoituksessa omistajan tavoite lienee majoitustoiminta lähinnä
KymiRingin mahdollisen yhden vuotuisen kilpatapahtuman tarpeisiin.
Asukkaat ovat jo ennen kaavaluonnosvaihetta esittäneet tarpeen säilyttää yleisessä käytössä
koulutontin monipuolinen urheilu‐ ja ulkoilualue, lisäksi Nastolan kunnalta pääsiiven
rakenteiden uumeniin unohtunut arvokas taiteilija Tapani Lemminkäisen seinämaalaus sekä
tontin kulmassa jääkauden pyöristämä kivi, historiallisen ajan muistomerkki vuoden 1918
sodan Uudenkylän nuorimman uhrin teloituksesta kiven luona. Järkyttävän tapahtuman ovat
kuvanneet teoksissaan Juhani Sillanmäki ja Markku Sakari Meriluoto (käsikirjoitus).
Tapani Lemminkäisen freskon näkyvää osaa tiettävästi
tutkivat asukkaiden pyynnöstä Lahden kaupunginmuseon‐
maakuntamuseon edustajat, jotka eivät tunteneet sitä
ennen asukkaiden yhteydenottoa. Ainoa valokuva suuresta,
vaikuttavasta maalauksesta esiintyy pienenä leikkauksena
yhteiskoulun historiikin kannessa [Petri Haapa 2018].
Kaupunginmuseo ei ole pyynnöistä huolimatta antanut
lausuntoa teoksesta, mutta Uudenkylän arvokkaimman
julkisen taideteoksen kohtalo käsitellään kaavoituksen
yhteydessä tarvittaessa oikeudellisin päätöksin.
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5. UUDENKYLÄNKATU – liikenteellisen kehittämisen selkäranka
Uudenkylän tulevan itäisen pääteaseman ja tulevan Asemakeskuksen yhdistää
nauhataajaman rakenteen mukaisesti vanhasta valtatiestä uudistettava bulevardimainen
Uudenkylänkatu. Kadun pituusprofiili lasketaan lähelle alkuperäistä tasoa poistamalla
nykyinen Kirjapolun alikulkusilta; Pietarinradan silta jää.
Uudenkylänkadun uudisrakentaminen UUSI UUSIKYLÄ ‐suunnitelman mukaisesti palauttaa
Asemanseudun keskustan puistoineen houkuttelevaksi asumisen vetovoimatekijäksi, minkä
varteen mahtuu purettavien tilalle lukuisia pienkerrostalotyyppisiä asuin‐ ja
palvelurakennuksia puutalokaupunginosan hengessä. Samalla palautuu olennaisen tärkeä
Kirjapolun henkilöauto‐ ja kevytyhteys taajaman pohjois‐ ja eteläosien välillä, täydennyksenä
Varastotien tulevan kevytväylän ja Kivismäen bussireitin alikulkusillat, jo luonnoksina
piirretyt. Kivismäen kautta avautuu bussin 4 rengasyhteys Heinolantien Manna‐
palvelukeskukseen.
BUSSILINJA 4
Uudenkylänkadun (vanhan Kouvolantien), Heinolantien ja tulevan pääteaseman UUSIKYLÄ‐
ITÄINEN risteyskohdassa sijaitsee myös linja‐autoliikenteen päätepysäkki.
Asukaspuheenvuoroissa todettiin yksituumaisen painokkaasti tarve säilyttää bussilinjan 4
suora yhteys Uudenkylän Asemanseudun ja Päijät‐Hämeen keskussairaalan välillä. Ratkaisun
valmistelu yhteistyössä joukkoliikennelautakunnan kanssa on aloitettava heti.
Runkolinjan 4 Uusikylä–Keskussairaala–Tiilikangas perusti Lehtimäen Liikenne jo 1995.
Kahden kuntakeskuksen välinen suora yhteys keskuskaupungin kautta oli huomattava
innovaatio, kaupunkiliikenteen kruununjalokivi. Nyt Lahden Seudun Liikenne uhkaa romuttaa
tämän yhä erinomaisesti palvelevan suoran yhteyden kääntämällä länsipään Metsämaalle,
mihin Uudestakylästä kellään koskaan ei ole mitään asiaa.
Jos reitinmuutos toteutuisi suunnitellusti 2021–2022, sen jälkeen Asemanseudun taajamaan
jäisi viimeisenä kunnallisena palveluna hälytyssireeni pankintalon katolla ja Uudenkylän
alasajo saavuttaisi täyttymyksensä.
Uudenkylän asukasyhteisön ja Lahden kaupunkihallinnon neuvoteltava LSL:n kanssa ratkaisu,
että
1) valmistelu bussilinjan 4 muuttamiseksi (Metsämaalle) välittömästi lopetetaan ja
2) nykyinen suora yhteys Keskussairaalaan säilytetään ennallaan aikataulua parantaen.
Linja 4 palvelee ennen kaikkea henkilöautoa omistamattomia asukkaita, etenkin vanhuksia ja
nuoria, joiden liikkuminen on usein hankalaa ja pääsy Keskussairaalan palveluihin muutoin
vaikeaa. Uudenkylän kotiseutu‐uskollisten asukkaiden korkea ikärakenne on erityinen
peruste säilyttää linjan 4 palvelu.
Kaksi retkelle osallistunutta voi omakohtaisesti todistaa bussin 4 yhteyden merkityksen
sellaisille senioriasukkaille, jotka vielä pystyvät asumaan kotonaan kuluttamatta
yhteiskunnan niukkoja ja kalliita hoivaresursseja. Helteisenä iltapäivänä bussin 4
päätepysäkiltä palasi naapuritalon vakikulkija, harmaahapsinen rouva kauppakasseineen
Uudenkylän liikekeskuksesta. Hän selviytyi läkähdyttävässä paahteessa
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Yhteiskouluntienmäen pitkän kierroksen jälkeen melkein perille asti, kunnes uupui
kotikujalle soramaahan selälleen pään verille lyöden. Apua saapui paikalle kyllä heti, onneksi
myös sairaanhoidon ammattilainen. Hän ryhtyi rauhallisesti hoivaamaan uhria, joka oli
säilyttänyt tajuntansa. Ensihoitoambulanssin tulo kesti pitkän puolituntisen, joten lähes
välitön paikallisapu oli todella tarpeen. Koettelemuksesta toipunut asukas käyttää taas
bussia 4 kaupassakäyntiin.
Bussin 4 aikataulua on parannettava siten, että
1) säilytetään joustava asiointimahdollisuus Uudenkylän Asemanseudun ja Uudenkylän
Liikekeskuksen välillä
2) nopeutetaan keskustayhteyttä siirtämällä linjan 4 reitti valtatielle 12 välillä Kauppakaaren
liittymä–Matkakeskus.
Muitakin parannuksia linja 4 osalta olemme jo vaatineet Lahden Seudun Liikenteeltä:
 Koko LSL‐aikana linja ei ole reittioppaan aikataulutiedon mukaan lähtenyt Uudestakylästä
vaan Nastolasta, nykyisestäNastolan (kirkonkylän) kaupunginosasta (NASTOLA–VILLÄHDE
vv. jne.)
 Todellisuudessa linjan 4 lähtöpaikka on aina ollut Uudenkylän päätepysäkki Uudenkylän
kaupunginosassa; linjakilpi itäsuuntaan pitää olla UUSIKYLÄ, siis UUSIKYLÄ–NASTOLA–
VILLÄHDE vv. jne.
 LSL‐reittiopas ei tunne paikannimeä UUSIKYLÄ, vaan ainoastaan paikannimen
Uudenkyläntie; paikkakuntaa tuntematon ei löydä bussilla Uuteenkylään.
 Käytäntö on peräisin Nastolan kunnan asenteesta "Uusikylä ei ole olemassa", mutta sen
korjaaminen on toistaiseksi osoittautunut LSL:lle ylivoimaiseksi ("pahoittelemme" jne.).
Suora keskussairaalayhteys on ensiarvoinen Uudenkylän lisäksi keskussairaalapiirin
osakkaan Iitin kunnan asukkaille. Siksi Iitin kunta tarjosi 2019 asukkailleen liityntäyhteyden
pikkubussilla Kausalan ja Uudenkylän päätepysäkin välillä arkipäivisin aamulla, päivällä ja
illalla, edelleen runkolinjan 4 bussilla Keskussairaalaan/Keskussairaalasta. Myös Iitin kunta
luottaa siihen, että suora yhteys bussilla 4 Uudestakylästä Keskussairaalaan jatkuu.
Lahden Seudun Liikenteen ei tarvitse tehdä
välittömästi muuta kuin säilyttää bussin 4 linja
nykyisellään ja sitten kehittää siten kuin tässä
ehdotamme. Seuraava tavoite on Joukkoliikenteen
laatukäytävä Uusikylä–Keskussairaala–Tiilikangas vv.,
jolloin bussiaikatauluihin nivelletään junayhteydet
rautatieasemilla Lahden Matkakeskus ja Uudenkylän
Asemakeskus.
Bussi 4 saapuu Uudenkylän matkustaja‐aseman linja‐autopysäkin kohdalle. Tämä keskeinen
juna‐bussi ‐liityntäliikenteen pysäkki – tarkemmin kolme vakio‐ ja pikavuoropysäkkiä –
kuitenkin puuttuu linjan 4 aikataulusta! Tästäkin asiasta on huomautettu LSL‐
liikennesuunnittelua toistaiseksi tuloksetta. Markku Sakari Meriluoto 2019‐07‐15.
Mainittakoon, että tätä vastaavaan retkeilyyn osallistuivat Lahden kaupunkihallinnosta jo
9. joulukuuta 2019 maankäytönjohtaja Petri Honkanen ja kaupungininsinööri Jukka Lindfors,
joka on Lahden joukkoliikennelautakunnan esittelijä. Heille selostettiin Uudenkylän
päätepysäkillä kaikki em. asiat. Jos linjamuutoksen suunnittelu on jatkunut siitä huolimatta,
syy ei ainakaan ole esittelijän tiedon puute.
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sijaitsee alapuolisessa saunassa tms. Kokonaisuus vaikuttaa asumiskelvottomalta ja vaatii
välittömiä viranomaispäätöksiä.
Uudenkyläntien varren keskeisimmällä alueella, vastapäätä vanhaa asemarakennusta ja
Asemanpuistoa, entisten osuuskaupan ja Haikarin liikerakennukset tontteineen muodostavat
vuodesta toiseen ilmeisesti koko Lahden kaupunkialueen pöyristyttävimmän,
asumiskelvottomana heitteille jätetyn ympäristönäkymän, minkä kaltainen olisi pitänyt jo
Nastolan kunnan huolehtia kuntoon, mutta mikä on periytynyt Lahden kaupungin nyt
hallinnoitavaksi.
Kumpikin entinen liikerakennus on jo aikaa ollut purkukuntoinen, mutta kummassakin
asutaan yhä ja ainakin toisessa tietojen mukaan harjoitetaan laitonta yritystoimintaa
näkyvästi. Piha‐alueet ovat täynnä kaikkea mahdollista rojua: hylättyjä autoja ja muita
ajoneuvoja kuten trukki ja laiva, raskaita rakennustarvikejätteitä kuten terästä, rautaa ja
puuta, koneita, renkaita ja ylipäänsä mitä vain voi kuvitella vuosikymmenten mittaan
kertyneen romuvaraston sisältävän, ja kaikki tietysti pohjavesialueella öljyineen.
Tiedetään, että ainakin toinen, toispaikkainen omistaja on saanut hallinnolta
toimenpidekehotuksia, mutta tiedetään myös, että omistajat ovat haluttomia ja
kykenemättömiä tekemään asialle mitään. Tilanne jatkuu nykyisellään niin kauan kuin sen
annetaan jatkua.
Lahden kaupungin ao.hallinnon on hoidettava tämä Uudenkylän Asemanseudun näkyvin –
jopa ohikulkujunien matkustajille– ympäristövaurio pois päiviltä välittömästi järein toimin.
Ainoa ratkaisu on viedä kaikki romut kaatopaikalle, tasata rakennukset puskutraktorilla ja
siivota tontit takaisin luonnontilaan, tietysti omistajien kustannuksella, joiden tilan tuntien
kustannukset jäänevät perittäviksi oikeusteitse eli lopullisesti veronmaksajien rasitteeksi.
Kaiken kruununa Asemanseudun keskustassa, edellä kuvattujen ympäristövaurioiden
keskessä, sijaitsee Uudenkylän kulttuurihistoriallisesti arvokas vanha asemarakennus.
Paikallisen liikenteenohjauksen siirryttyä Kouvolaan Iitin kaukon hoidettavaksi se myytiin
yksityisomistajalle 2016. Kesäkauden 2018 asemarakennuksessa, taajaman keskustassa,
harjoitettiin avoimesti lain vastaista toimintaa asukkaiden ja poliisin silmien alla. Tarkka
yksityinen seuranta tuotti tutkimuksia varten todisteet ja valokuvadokumention.
Hämäystoiminta huipentui joulun 2018 aikaan kahvi‐ ja lettutarjoiluun asukkaille aseman
odotussalissa. Uudenkylän fb‐sivuilla kahvilatempaus sai asukkaiden jakamattoman kiitoksen,
50 tykkäystä, ja näytti kuvia, joissa esiintyi tarjoilija kasvoillaan ja nimellään. Röyhkeys
upposi täydestä, sillä vain muutama lähiasukas tiesi, mistä todella oli kysymys. Sen jälkeen
vastaavaa ei ole ilmennyt, vaan vaahterat ja seljat kasvavat rauhassa mittaa hylätyn
Uudenkylän asemarakennuksen seinustoilla Lahdessa, Suomen huumepääkaupungissa.
Kun UUSI UUSKYLÄ ‐kehittämishanke nyt käynnistyy, asukasyhteisöä edustama Uudenkylän
Rintama vaatii Lahden vastuuviranomaisten ripeitä toimia Asemanseudun
asumisviihtyisyyden ja sen laillisten edellytysten palauttamiseksi. Asemantien ja
rakennettavan Uudenkylänkadun varressa ei saa näkyä romunkaatopaikkoja
ympäristöpääkaupungissa.

"Lahtea kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa"
(Lahden kaupunki 2020‐04‐06).
Lahden kaupunginjohtaja
Pekka Timonen
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Uudenkylän asukasyhteisön Avoin kirje nro 2
UUSI UUSIKYLÄ ‐retkeilyllä 9. joulukuuta 2019 Uudenkylän Rintama luovutti Lahden
kaupunginjohtajalle Avoimen kirjeen nro 1, minkä sisältö on tässä voimassa.
Tämän Avoimen kirjeen nro 2 aikasidonnaiset tavoitteet:
1. Vaihdoton bussilinja 4 Uusikylä–Keskussairaala
 Erillinen asiakirja.
2. Uusi UUDENKYLÄN KOULU
 Erillinen asiakirja.
3. Pietarinrata 150 vuotta:
Muistomerkki Uudenkylän Asemakeskukseen, teemat:
"Lahti – Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021"
"Uusikylä – rautatiejoukkoliikenteen edelläkävijä 150 vuotta"
"Uudenkylän matkustaja‐asema 10 vuotta"
 Pietarinradan 150‐vuotisjuhlaa vietetään vuodella siirrettynä syyskuussa 2021 osana
Lahti – Euroopan Ympäristöpääkaupunki –ohjelmaa UUSI UUSIKYLÄ/MAL‐viitekehyksessä.
Järjestelyistä vastaavat Suomen Väylävirasto ja VR Group sekä Venäjän federaation
rautatieliikennekonserni RŽD, lisäksi paikalliset toimijat, mm. Lahden kaupunkihallinto, jonka
kanssa valmistelu aloitettiin jo 2019.
 Höyryveturin vetämä pääjuhlajuna pysähtyy (rataosalla Kouvola–Lahti ainoastaan)
Uudenkylän Asemakeskuksessa matkustaja‐asemalla torstaina 9. syyskuuuta 2021
klo 15.35–15.45. Silloin kansalaisjuhlassa paljastetaan muistomerkki otsikon teemoin.
Muistomerkin paljastaa NN.
 Lahden kaupunkihallinnon kanssa päivitetään Uudenkylän matkustaja‐aseman
asemakaava ja valmistellaan kansalaisjuhlan tekninen toteutus.
Yhteistyö aloitetaan heti poikkeustilan puitteissa.
 Pietarinradan juhlajunan lähdettyä Uudenkylän Rintama (asukasyhteisö) järjestää yhdessä
Lahden kaupunkihallinnon kanssa kutsuvieras‐ ja tiedotustilaisuuden teemoina
Pietarinrata 150 vuotta ja UUSI UUSIKYLÄ/MAL Uudenkylän Kanervan koulussa
torstaina 9. syyskuuuta 2021 klo 16.00 alkaen.
Vastaava tiedotustilaisuus järjestetään myöhemmin Uudenkylän asukasyhteisölle Uudenkylän
Seurantalossa.

 UUSI UUSIKYLÄ/MAL ‐hanke
Lahden kaupunginhallitus antoi 2020‐05‐04 § 115 lausunnon ympäristöministeriölle Lahden
seudun MAL‐sopimusluonnoksesta. Lausunnon sisältö tukee kaikkia UUSI UUSIKYLÄ ‐
hankkeen suunnitelmia Uudenkylän Asemanseudun kehittämiseksi. Prosessi jatkuu.
Alustava aloitusjärjestys http://www.tieokas.fi/UR.pdf :
– Uudenkylän viitoitussuunnitelma
– Kirjapolun alikulun avaaminen henkilöautoliikenteelle ja Uudenkylänkadun rakentaminen
– Pääteaseman Uusikylä–Itäinen rakentaminen ja
– Lähiliikennependelin Uusikylä–Lahti–Järvelä vv. käynnistäminen.
Yhteistyöosapuolet Lahden kaupunkihallinnon ja Uudenkylän asukasyhteisön kanssa
 Väylä: Rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin Helsinki ja
Kunnossapidon aluepäällikkö Markku Ahtiainen Kouvola
 Uudenkylän asukasyhteisö: Uudenkylän Rintama ja Uudenkylän Työväenyhdistys ry sekä
Uudenkylän Salpa ry (avoin)
 Lahti‐Seura ry ja Lahden Rautatieharrastajat TOPPAROIKKA ry
 Lahden kaupunkihallinto ja LAHTI – Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021 ‐hanke.
AIKATAULU
Neuvottelut keväästä 2020 alkaen, aluksi poikkeustilan puitteissa.
JAKELU
Väylävirasto

Rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin
Kunnossapidon aluepäällikkö Markku Ahtiainen
Uudenkylän Rintama
Raija Kuosa
Erkki Forsgrén
Mia Lahtinen
Papu Lahtinen
Markku Sakari Meriluoto (yhteyshenkilö)
Jorma Ollila
Virpi Salminen
Reijo Savurinne
Erkki Vanhakoski (hankejäsen)
Uudenkylän Työväenyhdistys ry
Puheenjohtaja Pekka Sillanmäki (ja edelleen)
Uudenkylän Salpa ry (avoin)
Puheenjohtaja Anitta Helin (ja edelleen)
Lahti‐Seura ry ja Lahden Rautatieharrastajat TOPPAROIKKA ry.
Puheenjohtaja Sauli Hirvonen (ja edelleen)

Lahden kaupunkihallinto
Yhteysjohtaja Mari Kuparinen (ja edelleen)
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen
Projektinjohtaja Milla Bruneau ja
Ohjelmajohtaja Saara Vauramo,
LAHTI – Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021 ‐hanke
Pietarinrata 150 ‐valmistelutyöryhmä Lahti, Uusikylä

"Lahtea kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa"
(Lahden kaupunki 2020‐04‐06).
VAATIMUS
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1. Vaihdoton bussilinja 4 Uusikylä–Keskussairaala säilytettävä
Runkolinjan 4 Uusikylä–Keskussairaala–Tiilikangas perusti Lehtimäen Liikenne
neljännesvuosisata sitten. Kahden kuntakeskuksen välinen suora yhteys keskuskaupungin
kautta oli huomattava innovaatio, kaupunkiliikenteen kruununjalokivi. Nyt LSL uhkaa
romuttaa tämän yhteyden.
Uudenkylän asukasyhteisön ja Lahden kaupunkihallinnon neuvoteltava ratkaisu, että
1) aie bussilinjan 4 muuttamiseksi (Metsämaalle) välittömästi keskeytään ja
2) nykyinen suora yhteys Keskussairaalaan säilytetään ennallaan aikataulua parantaen.
Linja 4 on palvellut ennen kaikkea omaa autoa omistamattomia asukkaita, joiden liikkuminen
on usein hankalaa ja pääsy Keskussairaalan palveluihin muuten vaikeaa.
Uudenkylän asukkaiden ikärakenne on erityinen peruste säilyttää tämä palvelu.
Tiivistelmä
 Runkolinja 4 Uusikylä–Keskussairaala–Tiilikangas vv. säilytetään ennallaan vaihdottomana.
 Aikataulua parannetaan siten, että palautuu menetetty joustava asiointimahdollisuus
Uudenkylän Asemanseudun ja Uudenkylän Liikekeskuksen välillä.
 Ratkaisun valmistelu yhteistyössä joukkoliikennelautakunnan kanssa aloitetaan heti.
 Kehitetään joukkoliikenteen laatukäytävä Uusikylä–Keskussairaala–Tiilikangas vv.
 Laatukäytävään sisällytetään junayhteydet rautatieasemilla Lahden Matkakeskus ja
Uudenkylän Asemakeskus.
 Linjaa 4 varten esitetin yksityisen kehittämissuunnitelman jo 2010:
http://www.tieokas.fi/Bussi_4B.pdf
 Kilpailutus sekoitti aikataulut kesästä 2019 alkaen (oudot kuljettajat, oudot pysäkit jne.).
Nykytila
Linja 4 Uusikylä – Nastola–Villähde–Matkakeskus–Kauppatori–Keskussairaala–Tiilikangas
 Koko LSL‐aikana linja ei ole aikatauluvihkon mukaan lähtenyt Uudestakylästä vaan
Nastolasta eli nykyisestäNastolan kirkonkylän kaupunginosasta (NASTOLA–VILLÄHDE jne.)
 Todellisuudessa linjan lähtöpaikka on Uudenkylän päätepysäkki Uudenkylän
kaupunginosassa ja
linjakilpi itäsuunnassa on yhä UUSIKYLÄ, siis UUSIKYLÄ–NASTOLA–VILLÄHDE vv. jne.
 LSL‐reittiopas ei tunne paikannimeä UUSIKYLÄ, vaan ainoastaan paikannimen
Uudenkyläntie.
 Paikkakuntaa tuntematon ei löydä bussilla Uuteenkylään.
 Käytäntö on peräisin Nastolan kunnan asenteesta "Uusikylä ei ole olemassa", mutta sen
korjaaminen on toistaiseksi osoittautunut LSL:lle ylivoimaiseksi.
 Uudenkylän asukkaille suora Keskussairaalayhteys on aina ollut ensiarvoinen.

 Iitin kunta, missä sisäinen joukkoliikennepalvelu on aina toiminut esimerkillisesti, tarjosi
syksyn 2019 ajan 3x/pvä yhteysliikenteen Kausala–Uudenkylän päätepysäkki linja 4 vv.
nimenomaan yhteydeksi Keskussairaalaan.
 Kilpailutuksen ja huonon suunnittelun seurauksena linjan 4 aikatauluvarmuus horjui
pahasti 1. heinäkuuta 2019 alkaen.
Tulevaisuus
 Suunnitellut LSL‐runkolinjat aloittaisivat liikenteen 2021–2022.
 Uudenkylän asukkaat menettäisivät vaihdottoman yhteyden Keskussairaalan kautta.
Lähtöyhteys Keskussairaalaan olisi Uudenkylän päätepysäkin sijasta Harjuviidantieltä.
 Paluuyhteys Keskussairaalasta itäsuuntaan olisi Uudenkylän päätepysäkin sijasta
Hiekkanummi–Viuha.
 Uusi linja Uudenkylän päätepysäkiltä länsisuuntaan kääntyisi Kauppatorilta Vipusenkatu–
Metsämaa/Kytölä vv.
Vaatimus
 Säilytetään alkuperäinen pitkä suora linja Uusikylä–Keskussairaala–Tiilikangas vv.
 Selvitetään reitin muutos välillä Villähteen liittymä–Matkakeskus via vt 12.
 Harjuviidantien (lyhyt) reitti Keskussairaalaan palautetaan via Villähde.
 Vipusenkadun yhteys aamulla/illalla järjestetään erillään pitkästä runkolinjasta (vrt. 4R).
 Kehitetään joukkoliikenteen laatukäytävä Uusikylä–Keskussairaala–Tiilikangas vv.
 Laatukäytävään sisällytetään junayhteydet rautatieasemille Lahden Matkakeskus ja
Uudenkylän Asemakeskus.
Politiikka
 Onko niin, että Lahti ei vapaaehtoisesti anna Uuteenkylään mitään liittymissopimuksen
rauettua?
 Onko niin, että Lahti ajaa Uudenkylän palveluja tietoisesti alas kuten Nastolan kunta
aikoinaan?
 Joukkoliikennelautakunta hyväksyi runkolinjamuutokset kokouksessa 2019‐11‐19.
 Esittelijät kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho ja kaupungininsinööri Jukka Lindfors.
 Joukkoliikennelautakunnassa on mm. sysmäläinen ja padasjokelainen edustaja, mutta
EI KETÄÄN NASTOLAN PITÄJÄSTÄ! – näin ovat puolueet päättäneet.
Siksi Uudenkylän asukasyhteisö nyt puolustaa oikeuksiaan. Koska LSL‐liikenteen huomattava
painopiste sijaitsee Nastolan pitäjässä, kevään 2021 kuntavaalien jälkeen
joukkoliikennelautakuntaan on saatava riittävä Nastolan pitäjän edustus.
Uudenkylän asukasyhteisön neuvottelijat (puheenjohtajana Reijo Savurinne):
Uudenkylän Rintama
Uudenkylän Työväenyhdistys ry
Valtuutettu Reijo Savurinne Puheenjohtaja Pekka Sillanmäki
Jäsen Raija Kuosa
Valtuutettu Jetta Laakso
Asiantuntijajäsen
Markku Sakari Meriluoto
Lisäksi vapaaehtoiset osallistujajäsenet: (vp yhteyshenkilölle)

Uudenkylän Salpa ry (avoin)
Puheenjohtaja Anitta Helin

Yhteyshenkilö ja lisätiedot
Markku Sakari Meriluoto
Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18
FI‐16100 NYBY ‐ UUSIKYLÄ ASEMA
m. +358 45 651 9808
markku.meriluoto(at)tieokas.fi
www.tieokas.fi

AIKATAULU

Ratkaisuneuvottelu keväällä 2020

JAKELU HALLINNON OSALLISTUJILLE
Yhteysjohtaja Mari Kuparinen (ja edelleen)
Lahden seudun joukkoliikennelautakunta,
Puheenjohtaja Ulla Vaara
Esittelijä kaupungininsinööri Jukka Lindfors
LSL joukkoliikennesuunnittelija.

"Lahtea kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa"
(Lahden kaupunki 2020‐04‐06).
VAATIMUS
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2. Uusi UUDENKYLÄN KOULU
Uudenkylän Liikekeskuksen uusi koulu on tarkoitettu Uudenkylän kaupunginosan oppilaille.
Alakoulun oppilaat pakkosiirrettiin vanhasta toimivasta Uudenkylän koulusta heitteille
väistötilaan.
Nuorten ihmisten on tärkeää tuntea omat juurensa ja vahvistaa kotiseutuidentiteettiään.
Koulu on kotiseudun keskeinen tekijä, mikä vaikuttaa koko pitkän kouluajan ja myöhemmän
elämänkin. "Minun kouluni". Uuden koulun, Uudenkylän Asemanseudun ja Liikekeskuksen
koulun, ainoa oikea nimi on UUDENKYLÄN KOULU. Missään tapauksessa nimi ei saa olla
Nastolan kunnan jäljiltä moraalisesti ala‐arvoinen, puolta kansanosaa halventava, leikinpäin
tekaistu vaihtoehto, mikä on moraalisesti käyttökelvoton ("R").
http://www.tieokas.fi/Nastola_toisin_sanoen.pdf
Uudenkylän kulttuurihistoriallisesti arvokas, usean sukupolven mittaisen muistijäljen luoman
tunnesiteen sisältävä vanha koulu, alkuperäinen 127 vuoden ikäinen kansakoulu, olkoon
esimerkiksi UUDENKYLÄN VANHA KOULU – onhan Uudessakylässä myös vanha
rautatieasema(rakennus).
Uudenkylän Asemanseudun koulujen merkinnät vireillä olevassa Lahden
yleiskaavaluonnoksessa, mikä sisältää Uudenkylän lainvoimaisen osayleiskaavan:
Kanervan koulu:
A‐P. Asunto‐ ja palvelujen alue. Alueelle voi sijoittaa asuntoja, palveluasuntoja sekä yksityisiä
ja julkisia palveluita. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Uudenkylän koulu:
PY/A (ympäristö). Julkisten palvelujen ja hallinnon alue/asuntoalue. sr/5 (koulu).
Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava merkittävä rakennus. MRL 41 §:n nojalla
määrätään, että rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127§:n mukaista lupaa eikä niissä saa
tehdä korjaus‐ tai muutostöitä, mitkä voivat vähentää rakennusten kulttuurihistoriallista
arvoa. Ennen tällaisia toimia on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. Kohde on kuvattu
jäljessä olevalla numerolla: /5 Uudenkylän koulu.
Johtopäätökset:
Kummankin koulun merkinnät sallivat tarvittaessa koulutoiminnan jatkamisen (julkinen
palvelu ja hallinto). Uudenkylän koulun merkinnät eivät salli esim. myyntiin asettamista ilman
MRL:n ym. ehtojen soveltamista. Automaattinen muutoksenhakuoikeus
(hallinto‐oikeus –> korkein hallinto‐oikeus valitusluvan kautta).

Uudenkylän vanha koulu on välittömästi turvattava vahingonteolta, minkä riski on
tavattoman suuri. Rakennus ympäristöineen on asetettava tallentavan kameravalvonnan ja
sen sisältämän häytysjärjestelmän piiriin, mistä on näkyvästi ilmoitettava Heinolantien
risteyksestä alkaen. Nykyinen järjestely on nollan arvoinen ja houkuttelee tuhotöihin; esim.
vanhentuneet yhteystiedot ja merkinnät:

Uudenkylän koulun hälytysilmoitukset. Uusikylä 2020‐04‐07 Markku Sakari Meriluoto.

Uudenkylän asukasyhteisön neuvottelijat (puheenjohtajana Raija Kuosa):
Uudenkylän Rintama
Uudenkylän Työväenyhdistys ry
Valtuutettu Reijo Savurinne Puheenjohtaja Pekka Sillanmäki
Jäsen Raija Kuosa
Valtuutettu Jetta Laakso
Asiantuntijajäsen
Markku Sakari Meriluoto
Lisäksi vapaaehtoiset osallistujajäsenet: (vp yhteyshenkilölle)
Yhteyshenkilö ja lisätiedot
Markku Sakari Meriluoto
Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18
FI‐16100 NYBY ‐ UUSIKYLÄ ASEMA
m. +358 45 651 9808
markku.meriluoto(at)tieokas.fi
www.tieokas.fi

AIKATAULU
Ratkaisuneuvottelu keväällä 2020
JAKELU HALLINNON OSALLISTUJILLE
Yhteysjohtaja Mari Kuparinen (ja edelleen)
Sivistystoimenjohtaja Tiina Granqvist
Tilakeskus

Uudenkylän Salpa ry (avoin)
Puheenjohtaja Anitta Helin

Nastolan kunnan tilinpäätös

Uusi Uusikylä
Tämä esitys ja koko tietoaineisto
http://www.tieokas.fi/UR.pdf

Uudenkylänkadun rakentaminen
Jousalantie - Henkilöasema

Uudenkylänkadun rakentaminen
Jousalantie - Henkilöasema

Uudenkylänkadun rakentaminen

Uudenkylänkadun rakentaminen

Uudenkylänkadun rakentaminen

Uudenkylänkadun rakentaminen

Pääteasema Uusikylä-Itäinen

Tieokkaan suunnitelman pohjalta Päijät-Hämeen liiton selvitys
” Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset – Esiselvitys 2013”
http://www.paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2015/08/J2013_Paijat-Hameen_lahijunat_raportti.pdf

+ 4 liitettä

Pääteasema Uusikylä-Itäinen

Pääteasema Uusikylä-Itäinen

Lähiliikennependeli Uusikylä - Järvelä

Uudenkylän Asemakeskus

Uudenkylän Asemakeskus

Uudenkylän Asemakeskus

Uudenkylän Asemakeskus

Uudenkylän Asemakeskus

Uudenkylän Asemakeskus

Joukkoliikenteen laatukäytävä

Uudenkylän viitoitussuunnitelma

Tieokkaan alkuperäinen suunnitelma
http://www.tieokas.fi/Viitoitus1_Uka.pdf
http://www.tieokas.fi/Viitoitus2_Uka.pdf

Uudenkylän viitoitussuunnitelma

Uudenkylän viitoitussuunnitelma

Uudenkylän kehittämisalue

Uudenkylän kehittämisalue

Uudenkylän puistot

Koko esitys
http://www.tieokas.fi/PUISTOT.pdf

Uudenkylän puistot

Luuradan kalmiston puisto

Uudenkylän puistot

Luuradan kalmiston puisto

Uudenkylän puistot

Asemanpuisto

Uudenkylän puistot

Asemanpuisto

Uudenkylän Satakielipuisto – Nyby Nightingale Park

LUONNOS

2019‐09‐04

Kartta: Uudenkylän osayleiskaava, lainvoimainen.
Satakielipuiston (‐puistojen) sijaintivaihtoehtoja on ympyröity kaavakarttaan.
Asiantuntijayritys Tieokas on laatinut asemakaavoitusta varten suunnitelman Uudenkylän
puistojen toteuttamiseksi – toistaiseksi Uudessakylässä ei ole yhtään puistoa. Suunnitelma on
julkaistu verkossa http://www.tieokas.fi/PUISTOT.pdf
Valitettavasti muutenkin asiantuntemattomasti valmisteltu Uudenkylän osayleiskaava, mikä
on jo lainvoimainen, ei ottanut huomioon puistojen tarvetta Uudenkylän asemanseudun
taajamassa. Puute on korjattava asemakaavoituksessa, mihin tämä suunnitelma luo perustan.
Suunnitellut puistot sijaitsevat Uudenkylän keskusta‐alueella, paitsi Luuradan kalmiston
puisto.
Keskustan eteläosaan väylien tuntumaan melualueelle tarvitaan kuitenkin edustava puisto,
mikä vielä korostaa Uudenkylän viihtyisää yleiskuvaa ja erityisiä piirteitä – Satakielipuisto.
Julkaisussa Kartanoiden Uusikylä – lintuparatiisi (2009) verkossa
http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf s. 37–48 kuvailen Uudenkylän
asemanseudun taajaman erityistä luonnon‐ ja kulttuurihistoriallista luonnetta. Sylvöjärven
kultturimaisema‐alueen kokonaisuudessa se on Nastolan pitäjässä ja nykyisessä Lahdessakin
ainutlaatuinen.
Koko puistosuunnitelman asemakaavoituksen pohjaksi on syytä tuntea tämän aineiston
sisältö, mikä runsaasti ylittää tavanomaisen viranomaistiedon, vaikka kaavasuunnitelmia
tehdäänkin tavanomaisen viranomaistiedon rajoissa.

Uudenkylän eteläosassa erityinen mahdollisuus on liittää Satakielipuistoon vesielementti,
mitä täällä usein kaivataan, sijaitseehan lähin vesistö Sylvöjärvi kolmen kilometrin päässä.
Satakielipuiston perustamista suosii sijainti Ensimmäisen Salpausselän ahteessa paineisen
pohjaveden alueella.
Vaihtoehtoisia Satakielipuiston (‐puistojen) sijoituspaikkoja on useita (kartta); kaikissa niissä
laulaa satakieli. Mahdollisia kohteita on alustavasti esitetty pääpiirtein karttaan värirenkailla.
Nykyiset yleiskaavakaavamerkinnät ovat jatkosuunnittelussa toissijaisia kuten
asemakaavoituksessa muutenkin.
Vaihtoehdoille on yhteistä pohjavesi‐ tai puroesiintymän lisäksi sijainti tieliikenteen
melualueella, käytännössä joutomaalla, mihin ei voida suunnitella muuta maankäyttöä.
Puistorakenteet vaimentavat ympäristön tiemelua sijaintiaan laajemminkin.
Puistojen rakennesuunnitteluun osallistetaan Uudenkylän asukkaat.
Kuvakokoelma esittää mahdollisuuksia Uudenkylän Satakielipuiston (‐puistojen)
toteutukseksi. Esimerkkikuvista lähes puuttuu asukkaiden, etenkin lasten läsnäolo.

Lahden kaupungille

ESITYS 2019‐05‐05

3. UUSIKYLÄ 600 VUOTTA 2022
Uusikylä oli hallintopitäjän keskus perustamisestaan 1422 alkaen, myöhemmin laajan
alueensa – Artjärveltä Jaalaan – toiminnallinen keskus vuosisatojen ajan ennen kuin
Nastolasta tiedettiin mitään, ja vielä pitäjälaitoksen synnyttyä Nastolan kuntakeskus 1980‐
luvulle asti.
Uudenkylän pitkä historia on seudun asutuksen kehityskaaren komein luku. Uudenkylän
monimuotoinen historia hallinnon, liikenteen ja kaupan keskuksena näkyy tavattoman
mielenkiintoisella tavalla rakennetussa ympäristössä, mille koko Nastolan pitäjässä ei löydy
vertaa.
Uusikylä täyttää 600 vuotta 2022.
Uudenkylän kehittämiseksi on perustettu asukkaiden Uudenkylän Rintama.
Perustajat ovat
Erkki Forsgrén
Uudenkylän Asemanseutu
Raija Kuosa
Uudenkylän Asemanseutu
Mia Lahtinen
Uudenkylän Asemanseutu
Papu Lahtinen
Uudenkylän Asemanseutu
Markku Sakari Meriluoto
Uudenkylän Asemanseutu
Jorma Ollila
Uusikylä Toivonojan kartano
Virpi Salminen
Uudenkylän Asemanseutu
Reijo Savurinne
Uudenkylän Asemanseutu
Uudenkylän Rintama on valmistellut Lahden kaupungille vaatimuksen Elementintiestä Iitin
rajalle ulottuvan Uudenkylän maarekisterikylän, ennen kaikkea Asemanseudun, nopeaksi
elvyttämiseksi ja pitkän ajan kehitysedellytysten luomiseksi. Toiminnan tavoite on nostaa
nauhataajaman itäosa Uusikylä kaikin puolin houkuttelevaksi asuinyhteisöksi.

Vaatimuksen taloudellinen avainperuste on tuottaa kehitystyöllä asukkaille ja kaupungille
taajaman kiinteistövarallisuuden arvonnousun tuottamaa hyötyä yleisen viihtyvyyden ja
asumisen houkuttavuuden lisääntymisen kautta.
Uudenkylän osayleiskaava on kehnosti laadittu ja jo vanhentunut, mutta kuitenkin
lainvoimainen vihdoin 2018 alkaen. Osayleiskaavan päivitys Lahden suunta tarjoaa
Uudenkylän kehittämiselle välttävän lähtökohdan. Uudenkylän Rintama on valmis
aloittamaan osayleiskaavaan perustuvan asemakaavoituksen Uudenkylän Asemanseudulla
yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa laatimansa suunnitelman mukaisesti.
Uudenkylän Rintaman kehittämisehdotus Uusi Uusikylä on nähtävänä verkossa (linkki alla).
Ensi vaiheessa Uudenkylän Rintama esittelee suunnitelman Lahden kaupungin ao.
viranomaisille tavoitteena tuottaa aineistosta Lahden ammattikorkeakoulussa
asemakaavoituksen toteutusmalli Lahden kaupungin käytäntöjen mukaisesti x). Toteutusmalli
olisi miljöösuunnittelun opiskelijan opinnäytetyö. Työn ohjaaja olisi puoleltamme
allekirjoittanut Meriluoto.
x) esimerkiksi

2003 laadittu Pipon maisemaselvitys "Viljavat laaksot – metsäiset selänteet".

Uudenkylän asemakaavan yleissuunnitelma on allaolevan jaottelun mukaisesti linkissä
UUSIKYLÄ 2022 – RAIDELIIKENTEESEEN TUKEUTUVA KEHITTÄMINEN
http://www.tieokas.fi/UR.pdf
 Dynaamisen strategian osa‐alue: Raideliikenteeseen tukeutuva kehittäminen
 Uudenkylänkadun rakentaminen
 Kirjapolun alikulkusillan avaaminen
 Henkilöasema Uusikylä‐Itäinen (lähiliikennependeli Uusikylä–Lahti–Järvelä)
 Uudenkylän Asemakeskus
– Kulttuuriasema Uusikylä
– Joukkoliikenteen laatukäytävä
 Uusi viitoitusjärjestelmä ja postialuejako
 Uudenkylän kehittämisalueiden tarkastelu
– luonnonympäristö
– rakennettu ympäristö
– haittahankkeiden lopullinen torjuminen (mm. Selkosaaren kallionlouhinta ja Huhmarmäen
kaatopaikka).
Toimet
Yleissuunnitelman pohjalta voidaan valmistella asianmukaisena suunnittelutyönä
asemakaavoituksen toteutusmalli, mihin liittyy kustannusarvio päätöksentekoa varten.
Yhteistyön aloitustahot ovat Uudenkylän Rintama ja Lahden kaupunki/ yhteysjohtaja Mari
Kuparinen. Käynnistys asemakaavoituksen toteutusmallin laatimiseksi keväällä 2019. Päätös
toteutusmallin pohjalta Pietarinradan osan Riihimäki–Wesijärvi 150‐vuotisjuhlapäivänä,
samalla Lahden kaupungin 114. syntymäpäivänä, 1. marraskuuta 2019.

Asemakaavoituksen mukainen toteutus alkaa Pietarinradan Riihimäki–Pietari 150‐
vuotisjuhlavuoden tapahtumiin liittyen 2020 ja on käynnissä Uudenkylän 600‐
vuotisjuhlavuonna2022. Ensimmäinen toteutuskohde on Uudenkylän Asemakeskus.
Asemakaavoituksen tuloksena, kun Uusikylä ennennäkemättömällä tavalla uudistuu,
Uuteenkylään tarvitaan muun muassa Nastolan kunnan lopettamat neljä koulua takaisin.
Uusikylä on Lahden itäosan helmi, minkä luonto ja pitkien perinteiden kulttuuriympäristö
ovat ylivertaiset, kun niistä luodaan kehittämisen kestävä perusta.
Linkki UUDENKYLÄNKULTTURIMAISEMA – SYLVÖJÄRVEN MAISEMA‐ALUE
http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf
Asian yhteyshenkilö on
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija, tietokirjailija
Onnenlaakso
Puutarhatie 24 A 18
FI‐16100 NYBY ‐ UUSIKYLÄ ASEMA
m. +358 45 651 9808
markku.meriluoto(at)tieokas.fi
www.tieokas.fi
Asiantuntijayritys Tieokas Tieokas on itsenäinen, riippumaton ja puolueeton
asiantuntijayritys ja rekisteröity tavaramerkki.

LUONNOS 2019‐01‐04
Kuvattu palapeli ei synnytä kokonaisnäkemystä mistään osa‐alueesta, kun mittarit vielä ovat
epärelevantit ja osin tarkoitushakuiset. Esimerkiksi "Puhdas luonto ja viihtyisä elinympäristö"
sisältää kyllä vesistöasiat, mutta ei esimerkiksi muun luonnonympäristön laatua. Liikenteessä,
puhumattakaan rautatie‐ ja muusta joukkoliikenteestä, heijastuu Nastolan kunnan ikiaikainen
viehtymys moottoriteihin – ikuisuusasiaa valtatien linjausta märehditään sivukaupalla, mutta
vähälle jää aina ajankohtainen asukasläheinen arkinen joukkoliikenne.
Valtakunnalliset ja maakunnalliset yleistavoitteet kyllä luetellaan asiakirjassa Tavoitteet ja
mitoitus. Niiden soveltaminen kohdealueeseen kuitenkin uuvahtaa pahasti. MRL:n nojalla
"Nastolan kunta on ryhtynyt kaavoitustyöhön muun muassa parantaakseen Uudenkylän asemaa
osana Nastolan nauhataajamaa, vahvistaakseen Rakokiven roolia kunnan kaupallisena
keskuksena ja ohjatakseen ranta‐alueiden rakentamista. Kaavaan merkittävästi vaikuttavia
asioita ovat valtatie 12 linjaus ja Uudenkylän uusi rautatien henkilöasema."
Ao. konsultistako johtunee, että Sylvöjärven ja Immilänjoen rantarakentamisen ruotimiseen
uhrataan todella runsaasti tilaa, jotta todella harvat maanomistajat, joita asia koskee,
vakuuttuvat rantatonttien sijoitustieteen saloista. Kaavan ohjausryhmän pitäisi olla iskevä
nyrkki, mikä lopullisesti osoittaa suuret suuntaviivat paikallisella tietämyksellään. Jo ryhmän
koostumus herätti osittaisia epäilyksiä, joten ei yllättänyt, että aikaansaatu asialuettelo on
järeydessään kuin varpusen varpaanjälki. Niin hentoa ajatuspiiperrystä ei olisi pitänyt
päästää asiakirjaan, minkä sentään pitäisi ohjata yli 4000 asukkaan elämää jopa seuraavan
sukupolven ajan.
Kuitenkin kuntastrategian nelikentän kohdassa "Mahdollisuudet" ensimmäisenä mainitaan
"Rautatieyhteydet". Strategisessa päämäärässä "Yritystoiminnan kriittiset menestystekijät"
mainitaan" Liikenneyhteyksien toimivuus", mittareina / seurattavina asioina "Matka‐ajat:
Hki–Vantaa lentokenttä, Vuosaaren satama, itäraja sekä joukkoliikenteen vuorotiheys ja
matkustajamäärät" – ei muuta! Kaavan ohjausryhmän (yhteensä 9) viisi tuntematonta jäsentä
arvotti kaavan tavoitteista korkeimmalle "Raideliikenteeseen tukeutuvien asuinalueiden
osoittaminen". Kaavaselostuksessa todetaan valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden
toteutumisesta, että "Aluerakenne perustuu Helsingin, Kouvolan ja Pietarin
kaupunkikeskusten välisiin raideliikenneyhteyksiin."
Otsikoiden sisältö kummastuttaa asiantuntijaa. Yleisestikö ei siis kiinnosta matka‐aika
muualle pääkaupunkiseudulle kuin lentokentälle (teollisuussatraapit!), puhumattakaan
asukkaille läheisiin Lahteen tai Kouvolaan, joihin rautatieyhteys on ylivoimainen, kuten
Tampereellekin Riihimäen kolmioraiteen valmistuttua. Vuosaaren satama on tässä outo, ja
kenellä on kiire itärajalle? – sen sijaan Pietariin Allegro‐juna kiidättää kansalaiset kahtasataa,
miksi se ei kiinnosta? Todella huomaa, että määrittelijöinä ovat olleet moottoritie‐ ja
formulamiehet, joiden tietämysnäkökulman liikenteeseen avaa ainoastaan bemarin tuulilasi.
Ehdotusvaiheen viime hetkillä, vasta syksyllä 2015, monopolikonsultilta tilattiin kaavaa
varten Liikenneselvitys. Tilaus herätti toiveita, että kunta on kiinnostunut Uudenkylän
liikenneasioiden asiallisesta ja monipuolisesta kehittämisestä järjestelmänä eikä vain
valtatien maastoviivoista. Ei sinne päinkään! Kysymykseeni nopeasti – ja halvalla –
valmistuneen Liikenneselvityksen sisällöstä sain vastauksen, että se "ei sisällä
rautatieliikennettä, koska siihen ei kohdistu muutoksia asemakaavatyössä. Tarjouksesta käy
ilmi, että työ käsittää vain autoliikenteen verkoston. Tämän vuoksi selvityksessä ei siis tule
näkymään rautatieliikenne."
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Selvityksessä ei siis näy rautatieliikenne, minkä kehittämisen sentään ohjausryhmäkin –
kaikista vajavuuksistaan huolimatta – arvotti tärkeimmäksi uusien asuinalueiden
osoittamisen perusteeksi." Kunta ei halunnut maksaa Ramboll‐konsultille raideliikenteen
kehittämisen selvittämisestä, koska 1) R‐konsultilla ei ole työhön tarvittavaa substanssia ja
2) talkookonsultti Tieokas oli jo tehnyt monipuolisen selvitystyön sekä henkilö‐ että
tavaraliikenteen osalta sillä tavoin tuloksellisesti, että Tieokkaan Dynaaminen
liikennestrategia toteutuu lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Uudenkylän osaasemakaavan järeä strateginen kulmakivi, mikä kaavatyön aikana tuli
Tieokkaan avuksi, on Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus. Seuraavassa tiivistyksessä
korostukset ovat Tieokkaan:
Koko aluetta kehitetään tasapuolisesti. Tämä mahdollistaa sekä elinkeinojen että
asumisen tasapainoisen kehittymisen ... Vahva aluerakenne mahdollistaa verkoston, jolla
turvataan julkisten ja yksityisten palvelujen saavutettavuus alueen eri osissa.
Verkoston osakeskusten välille järjestetään toimiva julkinen liikenne. Tähän luo
erityisen hyvän mahdollisuuden Lahti–Uusikylä ‐rataosa ja sen junaliikenne.
Uuden Lahden yhdyskuntarakenteen runkona on ... Lahden kautta kulkeva rautatie
Pietarista Helsinkiin ja Tampereelle [Riihimäen kolmioraiteen kautta]. Uuden
Lahden sisäinen liikenneverkko sekä elinkeino‐ ja asuinalueet on hyvä rakentaa
nykyistä selkeämmin Pietarinradan varaan ja hyödyntää se näin täysimääräisesti.
Nastolan nauhataajamien yhdistäminen ja elinvoiman lisääminen onkin uuden
Lahden kehityksen avainkysymys ja mahdollisuus.
Yhdyskuntarakenteen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä
kehittäminen ... luo pohjan yritystoiminnan edellytyksille sekä asukkaiden
viihtyisälle elinympäristölle.
Huomautus:
Näin ei olisi voitu kirjoittaa eikä sopia, ellei kymmenen vuoden kansalaistaistelu olisi
saanut aikaan – Nastolan kunnan vastahangasta huolimatta – Uudenkylän (ja samalla
Villähteen) henkilöasemia 2010, Uudenkylän koko yhdyskunnan rakenteen ja liikenteen
kehittämissuunnitelmaa Asemakeskus – Logistiikkakeskus ja Tieokkaan suunnitelmasta
käynnistynyttä lähiliikennependelin Uusikylä–Lahti–Järvelä toteutusselvitystä (Päijät‐
Hämeen liitto http://www.paijat‐hame.fi/tietoa‐maakunnasta/julkaisut‐ja‐raportit/).
Vain kaavatavoitteiden ylin asiakohta "Raideliikenteeseen tukeutuvien asuinalueiden
osoittaminen" on oikeassa paikassaan, mutta se jäi lopulta vaille sisältöä kellumaan kuin kuu
avaruudessa tyhjää ympärillä. Näistä syistä Tieokas yrittää talkootyönä kohtuullisella
vaivannäöllä paikata aukkoa, minkä korkeapalkkainen virkaväki on jättänyt, kuitenkin
varmana siitä, että vaikka kompetenssia ei ole, substanssia ja referessejä riittää jakaa
seuraavilla sivuilla.
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Työ Uudenkylän liikennealueiden dynaaminen strategia on tehty pohjaksi tulevalle Uudenkylän
liikennealueiden asemakaavalle, minkä aikanaan laatii Lahden kaupunki. Nastolan kunnan on
kuitenkin nyt luotava Tieokkaan esittämä perusta kaikkine mahdollisuuksineen, joita
Nastolan kunta ei osannut / halunnut käyttää. Ja luvattiinhan jopa, että asemakaavoja voidaan
alkaa laatia jo yleiskaavan rinnalla, kuten seuraavassa tullaankin esittämään.
‐‐‐
Vertailun vuoksi: Hollola on alkanut laatia (laatinut) kunnan strategista osayleiskaavaa. Tässä
vaiheessa suosittelen keskustelua ao. vastuuhenkilön (Nastolasta lähtöisin!) kanssa opiksi.
Uudenkylän asemakaava
Dynaamisen strategian osa‐alue: Raideliikenteeseen tukeutuva kehittäminen
Raideliikenne on Uudenkylän kehittämisen keskeinen ylivoimatekijä tulevaisuuteen,
kunhan se vain halutaan nähdä toisin kuin "vanhassa Nastolassa".
Olen valinnut strategisen kärjen ja muokannut sen sisällön asiantuntemukseni mukaan
selkeäksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, mikä avautuu parhaiten kaaviota tarkastellen
ja sen sisältöä seuraavasta tarkemmin tutkien. Tähän kannattaa paneutua vaikka hampaita
kiristellen, koska jo liitossopimuksen perusteella asian aika tulee vielä, piankin, vaikka sitä ei
nyt haluttaisikaan tunnustaa.
Joissakin osa‐alueissa esiintyy välttämätöntä limittäisyyttä, koska asiat liittyvät toisiinsa.
Sisäinen esitysjärjestys hieman poikkeilee syystä, että aineisto on syntynyt pitkähkön ajan
kuluessa. Olen jakanut sisällön kahteen osa‐alueeseen – Henkilöliikenne ja Tavaraliikenne – ja
niiden sisällä osaksi yhteisiin asiakohtiin.
Edellytän, että tämä asiantuntijatyö, mitä kukaan ei ole tilannut eikä maksanut, sisällytetään
kaavaselostukseen ja liitetään Uudenkylän asemakaavan lähdeaineistoon kuten muutkin
selvitykset.
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Henkilöliikenne

Uudenkylänkadun rakentaminen
Jos Asemakeskus on Uudenkylän liikenteellisen kokonaisuuden kehittämisen kivijalka, sen
selkäranka on Uudenkylänkatu, siis että entisestä valtatiestä rakennetaan taajaman pääkatu
koko pituudeltaan. Uudistettu Uudenkylänkatu on lähtökohta ja edellytys taajaman
uudistumiselle. Uudenkyläntien nykytila on mitä kuvaavin esimerkki siitä, kuinka Nastolan
kunta unohti koko Uudenkylän asemanseudun sukupolven ajaksi kuolemaan ja sen keskelle
itsehoitoonsa valtatien, minkä liikenne oli loppunut jo kolmekymmentä vuotta sitten.
Kunta ylläpitää yhä entistä valtatietä Uudenkylän keskustan halki kuin valtatietä ikään, ja se
maksaa. Kaukoliikenteen poistuttua nykyinen Uudenkyläntie on autohurjastelijoiden
toivereitti taajaman läpi ja samalla kuolemanvaarallinen runsaalle kevyelle liikenteelle.
Uudenkyläntiestä on siksi rakennettava turvallinen ja houkutteleva keskustaväylä,
Uudenkylänkatu, missä panostetaan merkittävästi etenkin katuympäristön viihtyisyyteen ja
turvallisuuteen.
Tulevan Uudenkylänkadun tärkeät kohdat ovat rautatieasemat Uusikylä (‐Läntinen eli
(Asemakeskus) ja tuleva pääteasema Uusikylä‐Itäinen sekä liityntäyhteyksinä kaksi nykyistä
alikulkusiltaa: Kanerva (Kouvolantie) ja Kirjapolku (uusitaan) sekä kaksi uutta alikulkusiltaa:
Varastotie ja Kivismäki. Suuri muutos tapahtuu Uudenkyläntien itäpäässä, missä nykyinen
Kirjapolun AKS puretaan ja tieprofiili palautetaan ennalleen bulevardityyppiseksi, sillä
tilaahan on. Uudisrakentaminen merkitsee myös väylän länsi‐ ja itäosan rakentamista
yhdenmukaisiksi entisen kyläkujan ja entisen valtatien sijaan. Varastotien ja Kivismäen uudet
alikulkusillat jäsentävät asemanseudun taajaman etelä‐ ja pohjoispuolen liikenteen uudelleen.
Kivismäen alikulkusilta tekee mahdolliseksi linja‐autojen kaivatun kiertoreitin Uudenkylän
asemanseudun taajamassa.
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Uudenkylänkadun rakentaminen asemanseudun taajaman pääväyläksi palauttaa
mahdollisuuksia Uudenkylän asemanseudun keskustan merkittävään uudisrakentamiseen,
onhan pääraitin nykyinen rakennuskanta jo elinkaarensa päässä tai lähestyy sitä nopeasti.
Ratkaisu palauttaa uudelleen käsille aikoinaan menetetyn mahdollisuuden, kun nopean
väestönlisäyksen tullen ei Nastolassa keskitytty olemassa olleiden taajamien vahvistamiseen,
ennen kaikkea suurimman kaupallisen ja liikenteellisen keskuksen Uudenkylän, vaan
asutusrakenne hajotettiin niin, että jo kauan on kuljettu hallitsemattomasti näivettymisen
tietä ennen kuin koko Nastolan kunta lakkaa olemasta.
VAATIMUKSET ASEMAKAAVAAN
Uudenkylänkatu palvelu‐ ja liityntäliikenteen järjestelyineen merkitään asemakaavaan
parannettavaksi pääkaduksi asemakaavoitusta varten.
Kirjapolun AKS
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Kirjapolun kevytväylän AKS:n paikassa Uudenkylän ratapihan itäpäässä sijaitsi 1980‐luvun
alkupuolelle asti Heinolantien tasoylikäytävä. Se suljettiin ajoneuvoliikenteeltä vain siksi, että
Uudenkylän, Säyhteen, Immilän, Metsäkylän, Ruuhijärven, Vuolenkosken jne. asukkaat
kulkisivat kaupoille ns. Rakokiveen. Siitä alkoi Uudenkylän asemanseudun taajaman
kuoleminen, syynä Nastolan kunnan yksipuolinen tahto ja myöhemmin virheelliseksi
osoittautunut näkemys.
Toisessa lausunnossa (http://www.tieokas.fi/Liikekeskus.pdf) käsittelen sitä, miksi tavoite
elinvoimaisesta ja kehittyvästä liikekeskuksesta karkasi käsistä kunnan omien toimien
seurauksesena niin, että jäljellä on nykyinen kaupallisesti kaiken aikaa köyhtyvä
"kirpputorikeskus" ns. Rakokivessä. Yhä se toki palvelee uusikyläläisten tarpeita, jotka sitä
joka päivä elättävät, mutta ei enää pitkään aikaan ole vastannut tavoitetta, minkä kunta
kolmekymmentä vuotta sitten kovakouraisesti pakottaen asetti.
Ensimmäinen tehtävä pyrkimyksessä palauttaa kuusisataavuotiaan Uudenkylän
asemanseudun taajaman elinvoima on rakentaa takaisin historiallinen yhteys Salpausselän
kummankin puolen asutuksen välille. Kirjapolun alikulkusilta jää Pietarinradalle, mutta sillan
toinen puolisko tulee poistaa Uudenkyläntieltä, mikä samalla palautetaan suunnilleen
entiseen tasoonsa Asemantien risteyksen ja myllyn väliseltä matkalta.
Kirjapolun AKS:n muutos henkilöauto‐ja kevyelle liikenteelle poistaa brutaalin
betonirakentamisen monumentin taajaman keskustasta, kun jäljelle jää vain rautatien alitus.
Nykyinen rinnakkainen siltamassiivi on samaa sukua kuin liikekeskuksen vastaavat rakenteet
samalta ajalta, minkä ihannetta ne kuvastavat. Uudenkylän asemanseudun yhä arvokkaassa
kulttuurimiljöössä ne yhdessä ovat kuitenkin tämän hetken pahin kauhistus.
Muutoksen yhteydessä syntyy samalla merkittävä liityntäliikenteen järjestely taajaman
itäosaan, kun ratapihan itäpäähän Kirjapolun AKS:n viereen aikanaan rakennetaan Tieokkaan
alun perin suunnitteleman lähiliikennependelin Uusikylä–Lahti–Järvelä liikenteenhoidollinen
pääteasema Uusikylä–Itäinen. Muutokseen sisältyy myös Tieokkaan ehdottama ja nyt kaavaan
merkitty logistiikkakeskuksen raskaan kuorma‐autoliikenteen uusi yhteys Heinolantielle
ratapihan itäpään kautta. Ensiksi toteutettava henkilöautoliikenteen kulku Kirjapolun AKS:n
kautta onnistuu valo‐ohjauksin ja vähäisin tiejärjestelyin lähes nykyisillä väylillä.
Kokonaisuuteen sisältyy asemanseudun taajaman pääväylän Uudenkylänkadun rakentaminen
koko pituudeltaan Kouvolantien läntisestä liittymästä nykyisen henkilöaseman ja vanhan
aseman (tavara‐aseman) kautta entistä valtatien pohjaa pitkin Kouvolantien (valtatien 12)
itäiseen liittymään tai vähintään Jousalantien risteykseen asti. Kaavavalmistelussa toivottu
katualueiden kehittäminen toimivaksi liikenneverkoksi saa luonnollisen ratkaisun, kun
taajama ei enää ole vain yhden kadun varassa, vaan Uudenkylänkatu ja Heinolantie liittyvät
toisiinsa nykyaikaisiksi taajamaväyliksi. Ohjausryhmässä tämä vaatii asennemuutoksen
Uudenkylänkadun hyväksi, mikä on kunnan omassa vallassa toisin kuin valtion Heinolantien
kohdalla.
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Uudenkylänkadun rakentaminen korjaa ennalleen asemanseudun keskustan
rakennushistoriallisesti hienoimman paikan Yhteiskouluntien risteyksessä. Sekä Meriluodon
että Säästöpankin komeat liike‐ ja asuintalot, 1920‐luvun ja 1960‐luvun julkisen
rakentamisen parhaat näytteet, palautuvat entiselle sijalleen ja risteysalueen turvallisuus
paranee olennaisesti. Ylimääräinen tiemaa päätyy edullisesti valtatien varteen meluvalliksi,
minkä rakentamisen Nastolan kunta aikoinaan jätti kesken ja päästi sietämättömän
taukoamattoman tiemelun tunkeutumaan keskelle asemanseudun asutusta.
VAATIMUKSET ASEMAKAAVAAN
Asemakaavassa osoitetaan asemakaavan pohjalta tämän suunnitelman mukaisesti
Kirjapolun AKS:n muutos kevyelle ja henkilöautoliikenteelle liityntäyhteyksineen
Heinolantielle, pääteasemalle Uusikylä–Itäinen ja Uudenkylän ratapihan
logistiikkakeskuksen uuteen raskaan liikenteen yhteyteen Heinolantieltä.
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Henkilöasema Uusikylä‐Itäinen

Uudenkylän henkilöliikenteen toinen keskeinen tekijä on henkilöasema Uusikylä‐Itäinen.
Se tulee Tieokkaan alkuperäisen, 1990‐luvulla esitetyn ja tarkennetun suunnitelman ja Päijät‐
Hämeen liiton selvityksen mukaisesti lähiliikennependelin Uusikylä–Lahti–Järvelä
liikenteenhoidolliseksi pääteasemaksi ratapihan itäpäähän Kirjapolun luoteispuolelle.
Tarkemmassa suunnittelussa nykyinen turvaraide R614 soveltuu pendelijunan kääntö‐ ja
odotuspaikaksi, sillä valmis laituripenger odottaa vain päällysrakennetta. Turvalaitekin –
raideopastin T614 – on valmiina, joten uusia asennuksia ei tarvita. Pääteasemalta on kaavaan
merkitty uusi kulkuyhteys Heinolantielle ja Kirjapolun AKS:n kautta Uudenkylänkadulle.
Heinolantien uuden liittymän luo järjestetään liityntäliikenteen palvelualue.
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Uudenkylän asemanseudun taajaman ja koko nykyisen Nastolan liikenneoloissa merkitsee
mullistusta, että taajaman molemmissa päissä, noin puolentoista kilometrin päässä toisistaan,
tulee olemaan kaksi rautateiden henkilöasemaa aivan kuin tiheimmällä pääkaupunkiseudulla.
Lisäksi pääteaseman liikennealueella Uudenkylänkadun puolella palvelee myös Lahden
seudun bussilähiliikenteen päätepysäkki. Tiheä asemaverkosto sekä juna‐ ja bussiliikenteen
tunnin vuoroväli koko nauhataajaman pituudelta Lahteen ovat aikanaan todellisuutta,
myöhemmin kolmatta raidetta Uusikylä–Lahti puolen tunnin välein. Uuteenkylään
Selkosaaren kohdalle tulee vielä kolmas asema, Uusikylä–Liikekeskus, ja siitä länsisuuntaan
asemia tarpeen mukaan, seuraava uusi Kauppakaaren kohdalle jne.
Kaavaselostus 2015 5.1.11 Joukkoliikenne; lainaus:
"Luonnosvaiheen palautteen johdosta pääteasema poistettiin kartalta, mutta jätettiin radan
kehittämistä osoittava merkintä, joka tulevaisuudessa mahdollistaa lisäraiteen ja pääteaseman
tarkemman suunnittelun."
"Päijät‐Hämeen maakuntakaavaa varten on tehty esiselvitys, jossa yhtenä
rakennemallivaihtoehtona on ratoihin tukeutuva maankäyttö. Päijät‐Hämeen lähijunaliikenteen
edellytykset ‐esiselvityksessä (Sito 2013) on tarkasteltu rataosuuksien ja asemapaikkojen
nykytilannetta sekä kunnostustarvetta. Selvityksen johtopäätöksenä oli, että lähijunaliikenteen
käynnistäminen Päijät‐Hämeessä vaikuttaa kannattavimmalta Uusikylä–Lahti–Järvelä‐
ratakäytävällä, jossa on jo nykyisin taajama‐ ja lähijunaliikennettä.
Maankäytön kehittyessä ratakäytävässä voidaan kehittää junaliikennettä lisäämällä uusia
asemia ja tihentämällä vuoroväliä selvityksessä esitetyn mallin mukaisesti. Lahden ja
Uudenkylän välillä nykyinen kaksoisraide on riittävä 60 minuutin vuorovälillä kulkevalle
lähijunaliikenteelle. Kun vuoroväli tihennetään 30 minuuttiin, Lahti–Uusikylä‐välille tarvitaan
yksi lisäraide kokonaisjunamäärän noustessa. Junamäärän kasvamisen myötä on
häiriöherkkyyden ja tasavuorovälisyyden kannalta perusteltua rakentaa välille lisäraide.
Tarvittaessa Uudenkylän–Nastolan teollisuusraidetta voi käyttää lisäraiteen pohjana, mikä
vähentää kustannuksia. Selvityksen pohjalta osayleiskaavaluonnokseen oli merkitty lisäraide ja
uusi henkilöliikenteen pääteasema."
Luonnosvaiheen palautetta antoivat Päijät‐Hämeen liitto ja Liikennevirasto.
Päijät‐Hämeen liitto lausui:

Päijät‐Hämeen liiton esiselvityksessä käsiteltiin pääteasemaa Uusikylä–Itäinen ainoastaan
mainiten, että Uudenkylän nykyiselle liikennepaikalle on lisäksi investointikustannuksiin
laskettu kääntöpaikka, jonka kustannusarvio ilman tarkempaa suunnittelua on 1,5 M€.
Nykyisestä Uudenkylän henkilöasemasta tehtiin Asemakortti (ks. Uudenkylän Asemakeskus).
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Päijät‐Hämeen liitto katsoi lausunnossaan siis mahdolliseksi uuden henkilöliikenneaseman
Uusikylä–Itäinen perustamisen pidemmällä aikavälillä, jos alueelle kaavatavoitteiden
mukaisesti kehitetään uutta raideliikenteeseen tukeutuvaa maankäyttöä. Lausunto ei
kuitenkaan ota huomioon pääteaseman liikenteenhoidollista tarvetta kuten Tieokas. Missään
tapauksessa Päijät‐Hämeen liitto ei vaatinut pääteaseman Uusikylä–Itäinen poistamista
kaavaluonnoksesta.
Pendelilähiliikenteen kääntöpaikan kohtaa Uudenkylän liikennepaikalla ei esiselvityksessä
määritelty tarkemmin, koska se liittyy myöhempään ratasuunnitteluun, minkä tavoite oli
palvelutason parantaminen rataosalla Lahti–Luumäki–Vainikkala. Uudenkylän
rautatieliikennepaikka on kokonaisuus, mikä Pietarinradan parannustyön valmistuttua 2011
ulottuu läntiseltä pääopastimelta (km 148+160, Upo) itäiselle pääopastimelle (km 153+470,
Kuurinportti). Liikennepaikan alueen pituus on siis peräti 5310 m ja tulovaihteiden väli
4031 m. Uudenkylän liikennepaikan alue on todella pitkä, pidempi kuin esimerkiksi Lahden.
Tämä johtuu etenkin raidegeometrian vaatimuksista tulovaihteiden sijoittelussa.
Liikennevirasto lausui:
Uudenkylän nykyinen, vuonna 2010 valmistunut henkilöliikennepaikka sijaitsee rautatien ja
Nastolantien [po. Kouvolantien] risteyskohdassa noin 1,5 kilometriä kaavaluonnoksessa
osoitetusta uudesta liikennepaikasta länteen. Kaava‐aineistosta ei käy ilmi, mihin uuden
liikennepaikan tarve sekä kaavassa osoitettu sijainti perustuvat. Liikenneviraston
suunnitelmissa ei ole tehdä muutoksia Uudenkylän liikennepaikalle.
Uudenkylän liikennepaikan henkilö‐ että tavararatapihan (logistiikkakeskuksen) raiteistot
uusittiin täysin Pietarinradan Lahti–Luumäki–Vainikkala parannustyössä 2007–2011, ja
niiden rakenne ja turvalaitteet ovat täysin nykyaikaiset. Siksi muutoksiin ei ole tarvetta,
elleivät liikennöintitarpeet muutu; sellainen muutos olisi pendelilähiliikenteen
käynnistyminen.
Mielenkiintoista, että Liikennevirastolle (eikä Päijät‐Hämeen liitolle) ei lausunnosta päätellen
toimitettu Tieokkaan laatimaa perusteellista pääteaseman Uusikylä–Itäinen rakenne‐ ja
liikennöintiselvitystä vuodelta 2010, mikä sisältyi jo kaavan luonnosvaiheen aineistoon.
Ilmeisesti kunnanjohto esti aineiston toimittamisen ja käytön, koska se olisi korostanut liiaksi
raideliikenteen kehittämistä. Nyt tämä aineisto on ehdottomasti liitettävä kaava‐asiakirjoihin.
Tieokas esitti Päijät‐Hämeen liiton tilauksesta Sibeliustalon Liikenneseminaarissa 2010 –
kuukautta ennen Uudenkylän uuden henkilöaseman avaamista – täydellisen suunnitelmansa
pendelilähiliikenteen järjestämisestä yhteysväleillä Uusikylä–Lahti–Järvelä / Heinola–Lahti–
Orimattila. Suunnitelma muodosti pohjan Päijät‐Hämeen liiton selvitykselle 2013. Olennainen
osa suunnitelmaa oli pääteaseman Uusikylä–Itäinen toteutus, mikä tässä esitetään – jälleen
kerran – ajatuksella, että kaavasuunnittelu on parhaimmillaan pitkän ajan toimintaa, missä
tähtäin voi olla vuosikymmenten päässä. Toisaalta maali voi tulla lähelle yllättävänkin pian,
kuten liitossopimuksen raideliikennetavoitteet osoittavat, siksi varautuminen on viisautta.
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Ajatukseni Lahden seudun pendelilähiliikenteestä esitin jo 1990‐luvun alussa. Ajatus on
toteutunut Päijät‐Hämeen liiton laatiman selvityksen osalta, mikä on merkittävää, samoin
kuin kaavassa Pietarinradan merkitseminen kehitettäväksi ratayhteydeksi. Tuleva
maakuntahallinto luo mahdollisuuden – Ruotsissa jo kauan toimineella ja mm. Tampereen
seudulla parhaillaan toteutettavalla tavalla – järjestää seudullista paikallisliikennettä myös
rautateillä. Kehitystä tukee liitossopimuksen voimakkaasti raideliikennettä painottava sisältö.
Pääteaseman Uusikylä‐Itäinen kohdalla on molemmilla lausujatahoilla väärinkäsitys, mikä
ainakin osaksi johtuu Tieokkaan em. aineiston salaamisesta. Tieokkaan suunnitelmassa
pääteaseman Uusikylä–Itäinen tarpeen sanelee liikenteenhoito: Pendelijunan on päästävä
pääraiteilta (tuloraide lännestä Uudenkylän henkilöaseman raide R601 itään ja lähtöraide
R603 länteen) sivuun ratapihalle kulkusuunnan vaihdon vaatimaa aikatauluntasausta ja
muun junaliikenteen sivuutuksia varten, sillä ohittavan liikenteen vaihtuvien tarpeiden vuoksi
raidetta R603 ei voi varata jatkuvasti pitkiksi ajoiksi paikalliselle liikenteelle. Samalla tietysti
pystytään palvelemaan Uudenkylän asemanseudun taajaman asukkaita, mikä kuitenkin on
vain liikenteenhoidon tarpeiden tuottama lisähyöty, ei pääasia, kuten lausunnonantaja
(Päijät‐Hämeen liitto) on puutteellisen tiedon vuoksi käsittänyt.
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Iitti liitettäneen toivomuksensa mukaisesti Päijät‐Hämeeseen ja jatkanee vielä jonkin aikaa
itsenäisenä, kunnes metsänhakkuurahat loppuvat ja Iitistäkin tulee osa Lahtea, ei Kouvolaa.
Jos pendelilähiliikenne ulotettaisiin Uudestakylästä itään – mitä en usko – vastaava
liikenteenhoidollinen pääteasema olisi Niinimäen liikennepaikka (raiteenvaihtopaikka)
Kausalan itäpuolella "keskellä ei mitään"; Kausalan seisakkeellahan ei ole vaihteita eikä
ratapihaa toisin kuin Uudessakylässä keskellä taajama‐asutusta, minkä lisämatkustuksen
tuoma hyöty pääteasemalta Uusikylä–Itäinen jäisi saamatta Niinimäessä.
Uudenkylän julkisen henkilöliikenteen yhteydet ovat jo nyt paremmat kuin missään muualla
nauhataajamassa. Nyt kuitenkin päästään Nastolan kunnan nihkeästä, raideliikennettä
vieroksuvasta suhtautumisesta kiinni tässä lausunnossa ja myös liitossopimuksessa
esitettyihin mahdollisuuksiin. Tulevalla Lahden kaupunkialueella tilanne toki muuttuu
neutraaliksi, pelkästään tosiasioihin perustuvaksi.
VAATIMUKSET ASEMAKAAVAAN
Pääteasema Uusikylä–Itäinen liityntäliikennejärjestelyineen merkitään
asemakaavoituksen pitkän ajan tavoitteeksi.
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Uudenkylän Asemakeskus

Uudenkylän Asemakortti. Lähde: Päijät‐Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset Esiselvitys.
2013. Päijät‐Hämeen liitto ja SITO.
Liityntäpysäköinti: Etelälaiturin P‐alue 10+2 (inva),
P‐laiturin P‐alue 27+2(inva).
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Julkisen henkilöliikenteen kivijalka Uudessakylässä tulee olemaan Asemakeskus, mikä
käytännössä on liikennepalvelujen organisointia vaille valmis. Suurin ensi vaiheen tehtävä on
niveltää juna‐ ja liityntäliikenne toimivaksi kokonaisuudeksi. Ympäristöä on vielä
rakennettava tukemaan liikennepalveluja ja tekemään alue houkuttelevaksi yrityksille
sijoittua asemakaava‐alueelle.
Koska Matkakeskus, mikä nimitys aineistossa vielä esiintyy, on rekisteröity tavaramerkki
oikeussäännöksineen, käytetään nimitystä Uudenkylän Asemakeskus, minkä osalta ei ole
rajoituksia. Tampereellekin suunnitellaan Asemakeskusta. Suomessa on valmiina tai
suunnitteluvaiheessa 24 matkakeskusta, kaikki kaupungeissa, lähin ja ensimmäinen
Kouvolassa ja 25. Lahdessa, joskaan ei jostakin syystä Matkakeskuksen tunnusten alla.
Uusikylä on ensimmäinen paikka, missä matkakeskuksen peruspalvelut sovelletaan
maaseututaajaman oloihin. Erinomaisen pohjan kehitystyölle rakensi Tieokas toteuttaessaan
2009 liikenne‐ ja viestintäministeriön pyynnön laatia suunnitelma Maaseudun
Matkakeskuksen toteuttamiseksi Uudenkylän henkilöasemalle, minkä rakentamisen
ministeriö oli juuri päättänyt. Huomattakoon, että Tieokas teki pilottisuunnitelmansa omasta
aloitteestaan lähes vuosi ennen kuin Uudenkylän henkilöaseman liikenne alkoi.
Kysymyksessä on laajavaikutteinen joukkoliikennettä uudistava innovaatio. Uudenkylän
Asemakeskus on käytännön pilotti, minkä toteuttamisesta liikenne‐ ja viestintäministeriö jo
kertaalleen kiinnostui, mutta minkä Nastolan kunnan haluttomuus ja henkilökohtaiset
arvovaltasyyt toistaiseksi tärvelivät. Uudessa hallintorakenteessa ajatuksen toteuttaminen
toki saa paremmat lähtökohdat ja työ voi jatkua Lahden kaupungin johdolla, kun Tieokas on
nyt luonut uudistuksen edellytykset kaavoituksessa.
Seuraavassa esittelyssä on vielä kysymys liikenne‐ ja viestintäministeriön aiotun
pilottiselvityksen tarkoittamasta Maaseudun Matkakeskuksesta, nykyisestä
Asemakeskuksesta.
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Pilottiselvitys niveltyy Lahden seudun joukkoliikenteessä tavoitteeseen kehittää Nastolan
nauhataajaman joukkoliikenteen laatukäytävä. Siitä innovaation esitti Tieokas jo 2008
laatimassaan Nastolan kunnan Joukkoliikennetyöryhmän Toteutusselvityksessä Uudenkylän
ja Villähteen henkilöliikennepaikkojen perustamiseksi. Laatukäytävän lähtökohta on
Uudenkylän henkilöaseman keskeinen sijainti Nastolan nauhataajamassa Pietarinradan
taajamajunaliikenteen, kauko‐, pikavuoro‐ ja paikallisbussiliikenteen, ylikunnallisten
käyttäjäyhteyksien sekä katu‐ ja kevyen liikenteen verkoston vilkkaassa solmukohdassa.
Päijät‐Hämeen maakuntakaavan mukaan alueella on merkittäviä mahdollisuuksia asutuksen
ja palvelujen sekä liikenneyhteyksien kehittämiseen, ja saman vahvistaa nyt Uudenkylän
tuleva asemakaava.
Asemakeskuksessa voitaisiin jos haluttaisiin jo nyt kiinnittää huomiota raskaan
henkilöliikenteen (junat ja bussit) palvelujen keskinäisiin liityntäratkaisuihin, kevyen
liityntäliikenteen (kutsutaksit, henkilöautot, polkupyörät, jalankulkijat) toimivuuteen,
normitetun opastusjärjestelmän (Liikennevirasto) luomiseen sekä Asemakeskuksen käyttöä
tukevien oheispalvelujen (myyntipalvelut ja Matkahuolto) suunnitteluun. Henkilöaseman
asemakaavassa varattiin liiketontti pohjoislaiturin viereen. Kaupallisten palvelujen
kehittämistä tukee Asemakeskuksen sijainti ylikunnallisten käyttäjäsuuntien perinteisessä
risteyskohdassa (Säyhtee, Vuolenkoski, Mankala, Kuivanto, Arjärvi).
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Uudenkylän henkilöaseman kolmas pikavuoropysäkki pohjoislaiturin vieressä on ollut
rakennussuunnitelman mukaisella paikallaan marraskuusta 2011 alkaen. Kaksi muuta
pikavuoropyusäkkiä sijaitsee Kouvolantien varressa. Asemalle saapuu taajamajuna H9669
Helsingistä Riihimäen kautta Kouvolaan. Kuva 2011‐11‐15 Markku Sakari Meriluoto.
Tulevaisuuden liikepaikka
Toimeliasta yrittäjää odottaa jättipotti keskellä Uudenkylän henkilöaseman Asemakeskuksen
aluetta. Asemakaavatontille voi rakentaa 300 m2 liiketilaa esimerkiksi myymäläksi ja uudeksi
Matkahuolloksi loistavalle liikennepaikalle, minne bussien on helppo poiketa. Nastolan
nykyinen Matkahuolto sijaitsee toivottomassa paikassa etäällä bussilinjoista Kauppakaaren
liittymähelvetin perukassa Neste‐huoltoasemalla, mihin vuorobussit joutuvat pujottelemaan
kujia pitkin niin, että rahtipalvelukäynti Matkahuollossa lisää ajoaikaa keskimäärin 10
minuuttia. Uudessakylässä Matkahuolto olisi vilkkaan liikenneristeyksen vieressä
Asemakeskuksessa, missä kaiken lisäksi sijaitsee oma vakio‐ ja pikavuoropysäkki (kuva).
Uudenkylän uusi liike‐elämä keskittyy Pietarinradan ja maanteiden laajan liittymän alueelle,
mihin Uudenkylän asemakaavassa muodostuu maakuntakaavan mukainen asutuksen ja
palvelujen keskus. Jo nyt julkisen liikenteen
hyvät yhteydet vetävät käyttäjiä myös
Orimattilan ja Iitin puolelta.
Tärkeä täydennys Uudenkylän Asema‐
keskuksen palveluihin on Tieokkaan
alkuperäisen asemasuunnitelman mukainen
Ellentien / Varastotien jatkeen ylikulkusilta
(vas.) Uudenkylän henkilöaseman
pohjoisenpuoleiselta asuinalueelta
Kouvolantien yli pohjoislaiturille (punainen
viiva). Uudenkylän henkilöaseman
Toteutussuunnitelma. 2008. Tieokas /
Osaasemakaavaehdotus 2015.
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Uudenkylän henkilöaseman matkustajamäärä on noussut siten, että Uusikylä oli jo
ensimmäisen täyden liikennevuoden 2011 jälkeen ja on yhä Nastolan vilkkain henkilöasema
(muut Nastola ja Villähde), vaikka kunta sitä ennen onnistui katkaisemaan liikenteen 2005–
2010. Uudenkylän henkilöasema toimii myös linja‐autoliikenteen solmuna, missä pysähtyy
päivittäin 56 bussivuoroa ja niiden liityntäliikenteen
vuoroja. Kesän 2012 alussa Uudenkylän henkilöasemalla
otettiin käyttöön Tieokkaan työn tuloksena myös
pikavuoropysäkit, joilla pysähtyy päivittäin 8 pikavuoroa
suunnissa Tampere/Hämeenlinna–Kotka/Hamina vv.
Yhteenvetona Uudenkylän Asemakeskus on
rakenteellisesti ja toiminnallisesti jo olemassa
kansalaistyön tuloksena, ilman juuri mitään
lisäinvestointeja. Tarvitaan enää hallinnollinen ratkaisu
kaavoituksessa ja lisää innovaatioita, miten tuloksesta
saadaan paras valtakunnallinen esimerkki kymmeniin
muihin vastaaviin taajamiin. Liikenne‐ ja
viestintäministeriö on jo näyttänyt kiinnostuksensa. Nyt
odotetaan, että myös Lahti kiinnostuu edes sen verran,
että luo kaavoituksessa tulevaisuuden mahdollisuudet –
tai ei ainakaan tuhoa niitä kuten Nastola.
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Jo nykyisellään Uudenkylän Asemakeskus palvelee taajamahenkilöjunaliikenteessä suorilla
yhteysväleillä Helsinki/Riihimäki–Lahti–Kouvola vv. Uudenkylän henkilöasemalla pysähtyy
arkisin yhteensä 12 taajamajunavuoroa, maaliskuusta 2016 alkaen 14 vuoroa. Vaikka muualla
maassa junavuoroja vähennetään, rataosalla Lahti–Kouvola vv. vuoroja lisätään:

ESS 2015‐12‐11.
Liittymissopimus luo vahvaa uskoa Uudenkylän Asemakeskuksen toteutumiseen Lahden
johdolla.
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KULTTUURIASEMA UUSIKYLÄ
Uudenkylän kulttuurin juuret ovat leveämmällä ja syvemmällä kuin missään muualla Nastolan
pitäjässä.
Luonteva esittäytymisen paikka Uudenkylän kultturille on oma kulttuuriasema, omin voimin
aikaansaatu kuten kaikki kulttuurikin. Uudenkylän henkilöasema palkittiin Nastolan
Vuoden Ympäristötekona 2011 (Markku Sakari Meriluoto).
Taideasema perustettiin Hämeenlinnan Iittalaan 2018, mutta Uudenkylän henkilöasemalle
suunnittelivat nuoret paikkakunnan arkkitehdit kulttuuriaseman ilmettä jo pian sen
liikenteelle avaamisen 2010 jälkeen.
Esimerkki: Iittalan taideasema
(linkki asemakaavoineen http://linnan.fi/taideasema/)

VAATIMUKSET ASEMAKAAVAAN
Uudenkylän Asemakeskus palvelu‐ ja liityntäliikennejärjestelyineen suunnitellaan
asemakaavassa perustamista varten.
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Tavaraliikenne
eri suunnitelmassa.
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Alkuperäinen viitoitussuunnitelma korjausvaatimuksineen:
http://www.tieokas.fi/Viitoitus1_Uka.pdf
http://www.tieokas.fi/Viitoitus2_Uka.pdf
http://www.tieokas.fi/Yleissuunnitelma.pdf
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Uudenkylän viitoitussuunnitelma, itäosa. Nastolan tekninen lautakunta 2014‐09‐25 § 73.
Asiantuntijayritys Tieokkkaan korjausvaatimukset puuttuvat (erillisessä asiakirjassa).
Esimerkiksi pitää olla UUSIKYLÄ RAUTATIEASEMA (vrt. vastaava NASTOLA
RAUTATIEASEMA; pitää olla NASTOLA SEISAKE ym.).
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Uudenkylän viitoitussuunnitelma, länsiosa. Nastolan tekninen lautakunta 2014‐09‐25 § 73.
Asiantuntijayritys Tieokkkaan korjausvaatimukset puuttuvat.
POSTIALUEJAKO
Uudenkylän maarekisterikylän postinumeroksi muutetaan 16100 UUSIKYLÄ.
HAITTAHANKKEET
Selkosaarenkallioiden louhintahanke ja Huhmarmäen kaatopaikkahanke on kumottava,
muuten kaikki elämisen edellytykset Uudessakylässä tuhoutuvat.
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UUDENKYLÄN KEHITTÄMISALUEET
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Välittömänä pontimena ensinmainitulle Luonnonympäristön kehittämisalueelle ja tähän
kokonaisuuteen johtaneelle ajatuskululle on Uudenkylän kolmen lähialueen – Huhmarmäki,
Selkosaarenkalliot ja Lakeassuon purolaakso – akuutti uhka joutua räjäytyskohteiksi yhtä
perää. Kaksi ensinmainittua sijaitsee Orimattilan puolella Uudenkylän maarekisterirajaa
vasten, joskin Selkosaarenkalliot on päätetty siirtää Uudenkylän puolelle.
Hallinnollinen ja toiminnallinen kokonaisuus on sekava eikä tällä hetkellä eikä näkyvässä
tulevaisuudessa kenenkään käsissä, ei ainakaan Nastolan kunnan. Lahden kaupunki tietysti
tuo aikanaan toisen mittakaavan henkiset ja aineelliset voimavarat käsitellä vaikeitakin
asioita.
Tässä tilanteessa, kun samansisältöinen vaatimus on juuri esitetty myös Korkeimmalle
hallinto‐oikeudelle, me Uudenkylän asukkaat vaadimme, että puolueeton asiantuntijataho
ryhtyy ohjaamaan ja tarvittaessa johtamaan aluekehitystä tässä esitettyyn suuntaan yhdessä
muiden ao. viranomaisten ja asukkaiden kanssa, tuloksena Uudenkylän parempaan
tulevaisuuteen vievät ratkaisut, joista osa vaatii pikaisia toimia.
Liitekarttojen mukaan Uudenkylän kehittämisalueisiin sisältyy osia Nastolan (nykyisestä,
2016‐01‐01 alkaen Lahden) kunnasta ja Orimattilan kunnasta. Kehitystyön johtoon tarvitaan
maakunnan kehitystyötä johtava asiantuntijaviranomainen Päijät‐Hämeen liitto, tukena
omilla sektoreillaan valtion aluehallintoviranomaiset Etelä‐Suomen AVI sekä Hämeen ja
Uudenmaan ELY sekä osallisina ja oman asuinseutunsa asiantuntijoina Uudenkylän asukkaat.
Lähtökohdaksi esitetään seuraavassa tiivistys Lahden ja Nastolan yhdistymissopimuksesta.
Korostukset ovat kirjoittajan:
Koko aluetta kehitetään tasapuolisesti. Tämä mahdollistaa sekä elinkeinojen että
asumisen tasapainoisen kehittymisen ja nykyistä voimakkaamman kasvun alueen eri
osissa. Vahva aluerakenne mahdollistaa verkoston, jolla turvataan julkisten ja
yksityisten palvelujen saavutettavuus alueen eri osissa. Verkoston osakeskusten välille
järjestetään toimiva julkinen liikenne. Tähän luo erityisen hyvän mahdollisuuden Lahti–
Uusikylä ‐rataosa ja sen junaliikenne.
Uuden Lahden yhdyskuntarakenteen runkona on perinteinen valtakunnan
liikenneverkko Lahden kautta kulkeva rautatie Pietarista Helsinkiin ja
Tampereelle. Uuden Lahden sisäinen liikenneverkko sekä elinkeino‐ ja
asuinalueet on hyvä rakentaa nykyistä selkeämmin Pietarinradan varaan ja
hyödyntää se näin täysimääräisesti. Nastolan nauhataajamien yhdistäminen ja
elinvoiman lisääminen onkin uuden Lahden kehityksen avainkysymys ja
mahdollisuus.
Yhdyskuntarakenteen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä kehittäminen
joka luo pohjan yritystoiminnan edellytyksille sekä asukkaiden viihtyisälle
asumisympäristölle. Kaupungin yhdyskuntarakennetta kehitetään perustuen osakeskuksiin
ja niiden väliseen julkiseen liikenteeseen ja siten taataan koko kaupungin tasapainoinen
kehitys ja maaseutualueiden toimintaedellytykset.

Huomautus
Näin ei olisi voitu kirjoittaa eikä sopia, ellei kansalaistaistelulla olisi saatu aikaan – Nastolan
kunnan vastakkaisista pyrkimyksistä huolimatta – Uudenkylän (ja samalla Villähteen)
henkilöasemia, Uudenkylän koko yhdyskunnan rakenteen ja liikenteen
kehittämissuunnitelmaa Asemakeskuksineen ja yksityisestä suunnitelmasta (Tieokas)
käynnistynyttä lähiliikennependelin Uusikylä–Lahti–Järvelä toteutusselvitystä (Päijät‐
Hämeen liitto) uusine pääteasemineen, joista toinen on Uusikylä–Itäinen (kaavassa). Ilman
asukkaita tulevaisuus ai toteudu.
Uudenkylän kehittämisalueen kokonaisuus ja osat (kartta UOYK):
1) Luonnonympäristön kehittämisalue
 Huhmarmäen kaatopaikka, aiotut tai toteutuneet toimet:
– räjäytys, louhinta, murskaus, maansiirto, kuljetus, rakentaminen, aitaus, läjitys
 Lakeassuon puron T‐alue
– räjäytys, louhinta, murskaus, maansiirto, kuljetus, rakentaminen, aitaus
 Huhmarmäki
– UNESCOn maailmanperintökohde
– jäisi aitausten taakse tavoittamattomaksi Uudestakylästä käsin
 Lakeassuo
– maakuntakaavan luonnonsuojelualue
– jäisi aitausten taakse tavoittamattomaksi Uudestakylästä käsin
 Selkosaarenkalliot
– räjäytys, louhinta, murskaus, maansiirto, kuljetus, rakentaminen, läjitys
 Vanhan kaatopaikan alue
– vaihtoehto 1 Huhmarmäen kaatopaikalle: Päijät‐Hämeen maakuntakaava (luonnos 2014):
NA5 Nastolan vanhan kaatopaikan maanvastaanottoalue, missä on lisäksi tarpeita lisätä
jätteiden kierrätys‐ ja hyötykäyttöön liittyvää toimintaa.
 Kolunkangas
– räjäytys, louhinta, murskaus, maansiirto, kuljetus, läjitys (toiminnassa)
– vaihtoehto 2 Huhmarmäen kaatopaikalle
 Piiankallio
– UOYK:n luonnosuojelualue.

2) Rakennetun ympäristön kehittämisalue
Henkilöliikenneinfra
 Uudenkylän henkilöasemat
– Uusikylä H (nykyinen linja‐asema)
– Uusikylä‐Itäinen (pääteasema lähiliikennependeli Uusikylä–Lahti–Järvelä)
– muut lähiliikennependelin (Uusikylä‐Läntinen ja edelleen länsisuuntaan)
 Uudenkylänkadun rakentaminen
 Uudenkylän Asemakeskus (nykyinen Uusikylä H).
Tavaraliikenneinfra
 Uudenkylän tavara‐aseman ratapihan ja kuormausalueen yhdistettyjen kuljetusten
kansainvälinen logistiikkakeskus
 Teollisuusraide Uusikylä‐Nastola
– Piiankallion teollisuusalue ja ‐raide
– Rauten teollisuusalue ja ‐raide
– Uponorin teollisuusalue ja ‐raide
– Wipakin ja Peikon teollisuusalue ja ‐raide
– Kuivamaidon teollisuusalue ja ‐raide
– Nastolan seisakkeen teollisuusalue ja ‐raide
Asutusalueet
1 Kanervanharju
2 Uusiharju
3 Turranmetsä II (Sillanmäki)
4 Asemakeskus
5 Puutarha
6 Harjunrinne
7 Kähäränmaa
8 Sipilänmäki
9 Päivärinne
10 Kevätonmäki
11 Pönnölänmäki.

Uudenkylän osayleiskaavan tilanne
Uudenkylän osayleiskaavaprosessin tähänastisena aikana on osoittautunut, että Nastolan
kunnan tavoite on saada aikaan kamreerikaava vielä ennen kuin kunta loppuu. Kun päätös
Nastolan ja Lahden yhdistämisestä on nyt tehty, voidaan olettaa Nastolan pyrkivän
kaavavalmistelun päättämiseen mahdollisimman nopeasti, vieläpä asetetussa epärealistisessa
aikataulussa kesään 2015 mennessä.
Toiveita herättäneen Uudenkylän osayleiskaavan valmistelun resursointi epäilytti alusta
alkaen. Työn aikana epäilyt ovat vahvistuneet ja konkretisoituneet. Kansalaistoiminta on
tähän mennessä vaikuttanut suuresti kaavaluonnokseeen, mutta silläkin on rajansa. Tärkeitä
parannuksia ja olennaisia selvityksiä on saatu aikaan vain sitkeällä vaikuttamisella. Näin ei
voida edetä loputtomasti.
Kamreerikaava tarkoittaa, että kaava tehdään halvalla nopeasti piittaamatta sen suuremmin
laadusta ja sisällöstä, mitkä ensimmäisessä kaavaluonnoksessa ovat suorastaan ala‐arvoiset.
Ainoa kunnossa oleva asia Uudenkylän kaavassa on toistaiseksi Immilän osio; eräistä
kansikuvista alkaen vaikuttaa suorastaan kuin tehtäisiinkin Immilän osayleiskaavaa.
Kaavaselostuksen kieliasu on yhä kelvoton.
Toinen kaavakonsultti lienee pestattu vain hoitamaan peruskoulutasoinen laskutoimitus,
Sylvöjärven rantatonttien jako manttaalien mukaisesti. Uudenkylän tärkeitä asioita saadaan
kaavaan näemmä vain kovalla kansalaistyöllä, minkä ansiosta tosin esimerkiksi rantatonttien
jako kunnanviraston suosikeille romuttui heti ensimmäiseen muistutukseen.
Kansalaisvaikuttaminen esimerkiksi asukkaiden jokapäiväiseen elämään vaikuttavissa
liikenne‐ ja kouluasioissa on Uudessakylässä jo perinne, ja sitä tarvitaan nyt enemmän kuin
koskaan. Kaavavalmistelun puutteet eivät johdu kaavoittajista, vaan siitä, että Nastolan kunta
alkuaankin supisti Uudenkylän kaavoituksen voimavarat minimiin. Myöhempien tapahtumien
seurauksena kaavoitustoimi kykenee nykyisellään käytännössä hoitamaan vain juoksevia
asioita. Kaikkiaan Nastolan kaavoitus on suorastaan selvitystilassa, ennen kuin Lahden
voimavarat saadaan käyttöön.
Hallintoisännästä riippumatta kaava kuitenkin vaikuttaa Uudenkylän tulevaisuuteen
lähimpien vuosikymmenten ajan. Asukkaille ei ole yhtä yhdentekevää kuin viimeistä vuottaan
elävälle Nastolan kunnalle, millainen yleiskaava Uuteenkylään saadaan, siksi tämä vaatimus.
Uudenkylän yleistilanne
Nastolan kunta on jo sukupolven ajan ajanut Uudenkylän palveluja ja kehittymisedellytyksiä
tavoitteellisesti alas jopa puhtaasti henkilökohtaisista syistä. Viimeksi kunta teki
merkonomipäätöksen sulkea äkillisesti, harkitsemattomasti ja suorastaan
teurastuksenomaisesti Uudenkylän kolme koulua (ala‐aste, peruskoulu ja yläaste).
Merkonomipäätös tarkoittaa vajavaiseen tietoon ja taitoon perustuvia toimia, mitkä ovat
Nastolassa tyypillisiä. [Kirjoittaja itsekin valmistui merkonomiksi alaikäisenä, 17‐vuotiaana;
koulutuksen hetkellisesti hyödyllisin oppi oli konekirjoitustaito kymmensormijärjestelmällä.].
Onneton koulupäätös merkitsi taajaman kiinteistöjen arvon putoamista arviolta 20 %.
Yksityiset menetykset eivät tietenkään vaikuta kunnan laskelmiin eivätkä päätöksiin, vaikka
ne tehtiinkin merkonomijohtoisesti.

Vireillä olevat haitalliset hankkeet Uudessakylässä voivat helposti pudottaa kiinteistöjen ja
rakennushankkeiden arvosta toiset 20 %. Jos tähän menoon ei puututa, Uudenkylän kehitys
hylkiötaajamaksi vain nopeutuu. Jos käynnissä tai vireillä olevaan luonnonympäristön
heikentämiseen toisaalta ja todellisten kehittämisedellystysten luomiseen toisaalta ei
voimakkaasti tartuta, esimerkiksi Uudenkylän asemanseudun nykyiset ja erinomaiset uudet
asutusalueet – kuten Kanervanharju ja Uusiharju – muuttuvat mielikuvissa
asuinkelvottomiksi tai kartettaviksi.
Samaan aikaan Nastolan kunta aikaansaa muualla kaavoituskatastrofeja. Esimerkiksi
Kukkasjärvien Turpeensalmen kahden puolen pohjavesi turskuu anturan alla, mutta
kaavoittaja vain kaavoittaa rakentamiskelvottomalle maalle. Kymijärven takalistossa idyllin
mahdolliset tulevat asukkaat – jos asukkaita löytyy – pyrkivät talviaamuna auraamattomilta
kujilta kahden katumaasturin kalliista loukusta ihmisten ilmoille. Samaan aikaan Nastolan
kunta hyljeksii Uudenkylän mahdollisuuksia, mitkä liikenneyhteyksien, luonnonympäristön ja
rakennuspaikkojenkin osalta ovat ylivertaiset Nastolassa.
Nastolan kunta on hukannut merkittäviä kansallisia voimavaroja näivettämällä tietoisesti
Uudenkylän, vielä sukupolvi sitten pitäjän elinvoimaisimman keskuksen, minkä palvelutaso
oli eräs Päijät‐Hämeen parhaimmista. Kuka vielä muistaa sen ajan? Tilalle tuli täydellisesti
epäonnistunut vaikkakin professorin suunnittelema ns. Rakokivi. Sen palvelut Nastolan kunta
on sittemmin kaavoituksessa hajauttanut esimerkiksi Kauppakaaren liittymähelvetin taakse
jopa henkilöautolla vaikeasti saavutettaviksi. Nyt ns. Rakokiven palveluyritykset lopettavat
yksi toisensa jälkeen kiihtyvällä vauhdilla. Elementintien länsipuolelta yksikään sielu ei
suuntaa kauppa‐asioille itään, länteen kylläkin, kaupallisesta uskontosuunnasta riippuen
Karismaan tai Prismaan. Nastola puhuu perättömiä nauhataajaman kaupunkikeskuksesta
johtaen harhaan jopa Päijät‐Hämeen liiton.
Nauhataajaman tasapuolisen kehittämisen strategian paikat pyyhki viimeistään Uudenkylän
koulujen merkonomipäätös. Rakennuspaikkojen kaavoitus on karttanut Uuttakylää kuin
spitaalisten pesää, vaikka kylä on täynnä kovapohjaisia aurinkoisia tonttimaita, toisin kuin
esimerkiksi ikivarjoinen Ihanaistenrinne, mistä kyllä alun alkaen huomautettiin.
Uudessakylässä ovat tarjolla Nastolan loistavimmat liikenneyhteydet, kun esimerkiksi
Kymijärven takamaille kauas kaikesta ei ole kunnon tietäkään. Mitä suuriarvoisin on sitä
ymmärtävälle Uudenkylän 600 vuoden aikana kehittynyt viehättävä, ihmisen kokoinen ja
monipuolinen kulttuurimaisema (http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf
Mutta kun rakennuspaikat ovat Uudessakylässä, Nastolan kunnalle niiden kaavoitukseen
tuominen ei käy, se ei kertakaikkiaan käy, eikä asennetta tarvitse asukkaille edes perustella.

Yhteenveto
Kuntien yhdistyminen ja toisaalta kuntarakenteen hajanaisuus (Orimattila) vaatii saamaan
aikaan tässä esitettävän kokonaistarkastelun ja sen mukaiset ratkaisut, joihin Nastolan
kunnalla ei ole voimavaroja, näkemystä eikä edes halua. Kuitenkin on säädösten mukaisesti
otettava huomioon myös yleinen ja yhteinen etu: asukkaiden terveys, turvallisuus, viihtyvyys,
hyvinvointi ja omaisuuden suoja.
Edessä on vaikea tie vyöryttää Uudenkylän identiteetti maarekisterirajalle Elementintielle ja
Uudenkylän postinumeroalue vastakkaissuuntaan Heinolantielle samoin kuin onnettoman
Rakokivi‐nimityksen häivyttäminen historiaan:
(http://www.tieokas.fi/Nastola_toisin_sanoen.pdf
Näissä tavoitteissa tosin Nastolan kuntahallinto ei enää ole este.
Ystävällisin tervehdyksin
Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
Onnenlaakso
Puutarhatie 24 A 18
FIN‐16100 NYBY ‐ UUSIKYLÄ ASEMA
m. +358 45 651 9808
markku.meriluoto(at)tieokas.fi
www.tieokas.fi
Y‐tunnus 1516503‐5
Alv.rek.
Tieokas on itsenäinen, riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys
ja rekisteröity tavaramerkki.

Vaatimukset allekirjoittavat tässä vaiheessa seuraavat nimensä antaneet asukkaat sekä lisäksi
x asukasta, jotka eivät halua nimeään mainittavan.
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PUUTIEN ASEMAKAAVALUONNOS, UUSIKYLÄ
KOHDE
Tavoitteena on urheilukenttäkäyttöön osoitetun virkistysalueen muuttaminen
teollisuustontiksi:
Kaavatunnus
A‐2824
Kaavatyön tyyppi
Asemakaava ja asemakaavan muutos
Vireilletulo
Kaavoituskatsaus 4.3.2021
Kaava-aloitteen tekijä Lahden kaupunki
Luonnosvaiheen kuuleminen on 31.5.–14.6.2021.
LINKKI VIREILLÄ OLEVAAN PUUTIEN ASEMAKAAVAAN:

https://www.lahti.fi/asuminen‐ja‐ymparisto/kaupunkiympariston‐suunnittelu/asemakaavoitus/kaavatyokohteet/uusikyla‐puutie‐puutien‐yleisurheilukentta/

1.
PERUSTELTU PÄÄTELMÄ
Tämän asiantuntijalausunnon tarkoitus on perustellusti osoittaa, että vireille asetettu
asemakaavaluonnos on lähtökohdiltaan toteuttamiskelvoton ja vaatii kokonaan uuden,
esitettyä huomattavasti laajemman tarkastelun.
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että kaavoitustoimi asettaa Puutien kaavan vireille
uudelleen asianmukaisella tavalla siten, että vireillepanon muoto tavoittaa asianosaiset
Uudenkylän asukkaat ja muut tahot kattavasti ja virittää yleisen huomion ja keskustelun sekä
että asukkaille varataan lakisääteinen 30 päivän lausuntoaika, ja että kaavoittaja sitä ennen
suunnittelee tässä lausunnossa esitetyllä tavalla vaihtoehdon, mikä turvaa Uudenkylän
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Urheilukentän säilymisen ympäristöineen sekä tekee
mahdolliseksi myös tehdaslaitoksen toiminnan jatkumisen ympäristötasetta entisestään
parantaen.

2.
VIREILLEPANOMENETTELY VAIKUTUKSINEEN
Lakisääteinen lausuntoaika viranomaistoiminnassa on 30 päivää. Asukkaille asian
lausuntoaika 2 viikkoa keskellä vuodenkierron erästä kiireisintä, toukotöiden ja koulujen
päättymisen aikaa on liian lyhyt, erittäin huonosti ajoitettu ja lisäksi mahdollisesti
tarkoitushakuinen, sillä ajoitukseen ei vaikuta mikään ulkoinen tekijä, koska kaava‐aloite on
Lahden kaupungin, ei esimerkiksi maanomistajan tekemä, kuten yleensä
asemakaavoituksessa.
Asiantuntijalausunto on laadittu em. puitteissa siten kuin mahdollista, minkä vuoksi tekijä
varaa oikeuden myöhempiin muutolsiin tarvittaessa.
Em. käytännön syistä lausunto koostuu erillisistä numeroiduista asiakohdista. Tämä
menettely vaatii lausunnon pyytäjältä huolellista perehtymistä lausuntokokonaisuuteen.
3.
KAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT
Asemakaavaluonnoksen perustana olevan Uudenkylän osayleiskaavan kritiikin olen esittänyt
mm. linkissä http://www.tieokas.fi/UR.pdf sivuilla 112‐114.
Kritiikki on yhä ajankohtainen, sillä kaavat tehdään ajassa ja aika muuttaa käsityksiä, minkä
vuoksi kerran kaavassa lopullisena esitetty suunnitelma voi tarpeen vaatiessa muuttua tai
kumoutua hetkessä jopa yksityisen asukkaan toimesta, kuten esimerkiksi kävi
moottoritiesuunnitelmalle Lahti–Kouvola kahden maakunnan kaavoissa, joista se hylättiin.

Aivan erinomaista, että Lahden kaupunki on nyt alkanut asemakaavoittaa Uudenkylän
Asemanseudun taajamaa kaikkine mahdollisuuksineen sen jälkeen, kun Nastolan kunnan
käynnistämä osayleiskaavatyö valmistui kestettyään ennätyspitkän ajan, kahdeksan (8)
vuotta, vaikka kaavoitustoimeksianto käytännössä vain päivitti taajaman nykytilanteen.
Kelvottoman mutta yhdistymisen kovassa kiireessä pakkotoimin, kymmenet valitukset
suoraan hyläten, lainvoimaiseksi saatettu Uudenkylän osayleiskaava ei enää kelpaa kuin
kaavoitushistoriaan, kuten tämänkin lausunnon sisältö osoittaa.

4.
ENSIMMÄISEN SALPAUSSELÄN LUONNONHISTORIA
Päijät‐Hämeen maakuntakaava, kohde ge19: 3.10. Ensimmäinen Salpausselkä, Uusikylä.

LÄNSIOSA

Uudenkylänharju on maakunnallisesti arvokas Salpausselän reunamuodostuman osa, minkä
paikallisesti nimetty länsiosa on Kuninkaanharju näkötorneineen. Selkeärajainen
muodostuma on kapea ja jyrkkärinteinen. Pohjoisosaa reunustaa osittain Uudenkylän
maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema. Alueella elää vahva kanta uhanalaista
palosirkkaa (Psophus stridulus) [Lajistoinventointi Lahden kaupungin hallussa].
Eteläreunassa kulkee Pietarinradan osuus Lahti–Kouvola sekä Uudenkyläntie, ent. valtatie 12
[Mäkinen Jussi. 2013. Päijät‐Hämeen maakunnallisesti arvokkaat harjualueet.
Maakuntakaavan rajaustarkistukset. Päijät‐Hämeen liitto A 208].
Ensimmäisen Salpausselän reunamuodostuman luonnonarvot on selvitetty monipuolisesti ja
ovat Lahden kaupungin kaavoitustoimen tiedossa viran puolesta. Uudessakylässä Puutien
kaava‐alue liittyy lännessä Toivonojantiestä alkaen [LÄNSIOSA] itäsuuntaan Arolaan asti
maakunnallisesti arvokkaaseen Uudenkylänharjun alueeseen. Vireillä olevan Puutien
asemakaavan alue on Toivonojantiestä alkaen itäsuuntaan vaeltajan portti tähän erääseen
upeimmista vielä jäljellä olevista Ensimmäisen Salpausselän harjumaisemista ja ehdottomasti
säilyttämisen arvoinen.
Valtakunnallisesti arvokkaat harjukohteet kuuluvat valtakunnalliseen
harjujensuojeluohjelmaan tai Natura 2000 –verkostoon ja niiden luonto‐ja maisema‐arvot on
turvattu näiden ohjelmien kautta. Maakunnallisesti arvokkaita harjukohteita on inventoitu
useissa eri selvityksissä viimeisen 20 vuoden aikana. Selvityksistä merkittävimmät ovat
Päijät‐Hämeen harjujen inventointi (Asp 1993), Päijät‐Hämeen maisemaselvitys (Aarrevaara
ym. 2007), Päijät‐Hämeen maakuntakaavan luontoinventoinnit 2003–2004(Lammi &
Vauhkonen 2004) sekä maisemansuojelun kannalta arvokkaiden sora‐ja
hiekkamuodostumien inventointi ja arvoluokitus (Eerikäinen 2012).
Kaavoituskohde Puutien alue (Uudenkylän Urheilukenttä) sijaitsee I luokan pohjavesialueella
Nastonharju‐Uusikylä eikä siten sovellu teollisuuskäyttöön.

5.
KULTTUURIHISTORIA:
SUOJELUSKUNNAN URHEILUKENTTÄ
UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA:
Palvelujen ja/tai asumisenalueiden osoittaminen Heinolantien varteen, Uudenkylän
urheilukentän alueelle
Heinolantien pohjoispuolella sijaitsevan käytöstä poistuneen urheilukentän aluetta tutkittiin
palvelujen ja/ tai asumisen alueena. Alustavan luonnosvaiheen palautteessa esitetty huoli
teollisen toiminnan loppumisesta ja toisaalta kaavan yhteydessä tehty pohjavesivaikutusten
arviointi johti alueenkäytön uuteen harkintaan.
Uudenkylän urheilukenttä
ENNEN:

Nastolan suojeluskunnan voimistelujoukkue esiintyy 1920‐luvulla Uudenkylän uudella, vielä
keskeneräisellä urheilukentällä, minkä ympäröi taaja harjuhongikko. Valkoisen paidan hihat
on kääritty, ja tahdikkaan poljennon takaavat saapashousut ja kiiltävät nahkasaappaat.
Ohjaajana toimii todennäköisesti sk‐kersantti Runar Eklöf (Ekala), Uudenkylän tuleva
asemapäällikkö. Uusikylä arviolta 1923. Sukualbumi Meriluoto.
Käsikirjoitus Markku Sakari Meriluoto. UUSIKYLÄ PIETARINRADAN HUIPULLA.

Uudenkylän urheilukenttä maalilta maalille länsisuuntaan ennen alueen vuokraamista
teollisuuskäyttöön. Uusikylä 2009‐06‐21 Markku Sakari Meriluoto.
NYT: (Lisäksi NYKYTILA)

Uudenkylän urheilukenttä teollisuuskäytössä. Nastolan kunta on vuokrannut Urheilukentän
IMEX WOODille, mikä on saanut luvan myös aidata alueen. Uusikylä 2014‐02‐05 Markku
Sakari Meriluoto.

[Huovila, Marja. 2007. Kaikki isänmaan puolesta Nastolassa – Suojeluskunta, Lotat ja
vankileirit 1917‐1944.].

[Kivi, Kari & Kari Nieminen. 2016. Uusikylä ‐ 1960‐luvun Nastolan Mahtikylä.].
Tuleva käyttö
Uudenkylän urheilukenttä tulee kaavassa osoittaa historiallista ja yhteiskunnallista arvoaan
vastaavaan käyttöön – esimerkiksi ideakilpailun avulla – siten, että kentän perinteinen
merkitys yleisön käytössä säilyy. Urheilukenttä sopisi esimerkiksi lasten leikkipuistoksi ja
kylän juhlapaikaksi. Mahdollinen käyttö olisi esim. kuntoliikuntaa palvelevana
ylimaakunnallisen polkureitistön tukikohtana rakenteineen – kentän ja nykyisen Heinolantien
välissä on sijainnut huoltorakennus, mikä siihen nykyisinkin sopisi. Missään tapauksessa
kenttää ei saa osoittaa teollisuusalueeksi.

6.
KULTTUURIHISTORIA:
KARTANON LASTEN KOULUPOLKU
LUONNOS KÄSIKIRJOITUKSEEN Markku Sakari Meriluoto UUSIKYLÄ PIETARINRADAN
HUIPULLA
Maanviljelijä Carl Gahmberg isännöi viime sotien jälkeen Uusikartanon tilaa Uudenkylän
peltoaukean eteläpäässä Ensimmäisen Salpausselän reunamuodostuman korkean harjanteen
pohjoisella juurella. Vastapuolella sijaitsi Uudenkylän asema. Välissä harjunpäällyställä sijaitsi
Uusikartanon edellisen omistajan, Kallen isän Edwin Gahmbergin lahjoittamalle maalle
perustettu Uudenkylän suojeluskunnan urheilukenttä.
Uusikartanosta kuljettiin junamatkoille aseman väliä kartanoajan hevosvaunujen jälkeenkin
Heinolantien Myllymäen nousu välttäen omin voimin suoraa tietä, raka vägen. Uusikartanon
perustamisen aikana, jolloin työväkeä oli käytettävissä, lapiolla oli louhittu tasaisempien
ratsastuspolkujen jatkeeksi myös kävelypolku kartanon pihapiirin tienhaaran kohdalta
muinaisen Litoninameren tasalta suoraan reunamuodostuman äkkijyrkkää pohjoisrinnettä
ylös Ancylusjärven ja Yoldiameren rantavaiheiden poikki Baltian jääjärven huuhtelemalle
kivikkoiselle päällyställe.
Näin kulki koulupolkuaan kansakoulun luokkatoverini Juha Gahmberg sisaruksineen
oppikouluun Lahteen samaan junaan kuin minäkin kivenheiton verran tasaista valtatietä
pitkin. Silloin 1950‐luvulla ei uhrattu ajatustakaan sille, miten kukin selvisi kulustaan
asemalle ja junalle – pimeinä talviaamuina, usein paukkupakkasessa tai yöllisen lumituiskun
tukittua tiet ja polut. Sellainen selviytyminen kuului kyselemättä jokaisen arkipäivään.
Kevätkesän aamuna koulupolun varressa toki soi lintujen laulu ja tuore kuusimetsä tuoksui
pihkalta ja varjorinteen kukilta.
Joskus 1970‐luvulla kuljin itsekin tuon polun ja valokuvasin sen näkymän vielä kun jyhkeä
kuusikko täytti koko pohjoisrinteen. Puut varjostivat hiekkaista polkua, minkä yläosa oli
raivattu noin puolentoista metrin levyiseksi kulkutieksi, sen verran loivemmaksi, että polun
tyviosan lähes pystysuoran nousun hengästys tasaantui. Polun yläreunasta ehkä puolen
metrin korkuisesta leikkauksesta hiekka oli lapioitu alareunan penkereeksi ja tasoitettu
helposti kuljettavaksi.
Tällainen lapiopolku ei ollut ainoa Uudenkylän–Mankalan välisellä harjualueella tutuilla
retkeilyreiteilläni. Sellaisia polkuja kulki siellä useita, mikä kenenkin omaksi tarpeekseen
työstämä. Merkittävin niistä on yhä karttaan merkitty Vankipolku, millä on oma tarinansa.
Vähäisemmät polut alkavat jo maatua kunttaan kulkijoiden vähennettyä muille reiteille.
Sain ystävältäni tiedon, että Gahmbergin lasten koulupolku olisi yhä olemassa ja kuljettavissa.
Sinne siis! Polun pää löytyikin Uusikartanontien viereen rakennetun vaellusreitin takaa
entiseltä sijaltaan. Vuosikymmenten jälkeen nousin polkua pitkin alhaalta ylös ja eläydyin
kadonneeseen aikaan. Ympäriltä oli kuusimetsä kadonnut ja vaihtunut nuoreksi sekametsäksi,
mistä näki jo laveammin ympärilleen. Närhet olivat hukanneet talvivarastojaan, ja terhoista
oli jo kasvanut useita vankkoja tammia. Ylhäältä sitten avautuikin kotiseudun paraatimaisema
minkään estämättä näkymää yli Uudenkylän peltoaukean Sylvöjärvelle asti.

Polku itsessään oli säilynyt lapiolla luotua yläosaansa myöten hämmästyttävän
hyväkuntoisena; sitä oli varmasti kuljettu kaiken aikaa, vain aikanansa hakkuutähteet sivulle
sysäten (kuva alla).

Uusikylä 2009‐06‐22 Markku Sakari Meriluoto (0189).
Kävin polulla vielä uudemman kerran. Silloin havaitsin, että ylhäällä suoraan Urheilukentän
itäpäähän nykyiselle Puutielle johtava haara ei ollutkaan alkuperäinen lapiopolku. Se jatkui
varvikon ja sammalen peitossa vielä kappaleen matkaa viistoon ylöspäin ja törmäsi
omakotitontin rajaan, missä sojotti kieltotaulun kämmen. Kiersin tontin länsipuolelle
samanlaiselle merkille asti. Nyt saatoin päätellä, että lapiopolku olikin osa Uusikartanon
ratsupolkua, sitä tuttua, mikä yhä nousee leveänä kaksoistammilta viistoon ylös rinteelle
kiertyen, sekoittuu siellä Heinolantien alapenkereeseen, mutta löytää kulkunsa muinaismeren
tasaiselle rantaterassille kaikkien suosimana kulkureittinä lähiseudun parhaan
mustikkametsän halki.

Tämän vankan ratsupolun itäpää siis laskeutui lapiopolkuna alas Uusikartanon pihatien
risteykseen – mutta ei siinä kaikki. Tarkemmin tutkien havaitsin, että alas laskeutui toinenkin
lapiopolku edellisen länsipuolella. Se erkani ratsupolulta ihan samalla tavoin alaviistoon
lapiopolkuna, mikä rinteen puolivälissä kääntyi suoraan alaspäin kuten naapurinsakin. Tämä
reitti oli jo katoamassa, sillä kuusikon hakkuun jälkeen kasvanut tiheä lehtiviita ahdisti
polkua. Se johti kuitenkin suoraan nuoren istutuskuusikon ja länsipuolelta näkyviin tulleen
Mustakallion rinneniityn välimaista alaspäin. Selvä polku‐ura päättyi kahden suuren –
istutetun? – metsälehmuksen välistä vaellusreitin reunaan ja edelleen Uusikartanontielle,
vähän matkan päähän rinneniityn koilliskulmasta. Siitä nousin myöhemmin polun ylöspäin, ja
kulku oli ihan selvä vesojen pientä kiusaa lukuun ottamatta.
Vielä yritin harjunpäällyställä selvittää kulkuyhteyden asemalle. Sinne ei siis aikoinaan
kuljettukaan Urheilukentän itäpään sivuitse, vaan länsipuolelta. Tuttu oli toki ennestään
vankka polku, mikä ohitti Urheilukentän länsipään parinkymmenen metrin etäisyydeltä
kohtisuoraan asemalle päin. Sen pohjoispäästä löysin lyhyen haaran, mikä ulottui
Urheilukentän tontin luoteiselle rajakivelle asti peittyen siinä mustikanvarvustoon. Siitä oli
siis noussut ratsupolulta – ja suoraan läntiseltä polulta – yhteys Urheilukentän länsipään ohi –
suoraan Uudenkylän asemalle. Väliin oli rakennettu Heinolantie, mutta aikoinaan ehjä
koulupolku oli johtanut aseman sorakuopan törmältä alas ratapihalle viiden sivuraiteen
poikki Lahden‐suunnan junien lähtölaiturille minkään estämättä ja turvallisesti, mutta
kotiinpäin mennessä pääraiteet piti ylittää varovaisemmin.
Sellainen oli ja on vielä nytkin selvitettävissä Gahmbergin lasten koulupolku, tärkeä osa
säilynyttä kotiseudun kulttuurihistoriaa ja osoitus siitä, miten sivistystahto on aina voittanut
kaikki esteet yleisesti ja erityisesti tässä tapauksessa.
Peruskarttaan katkoviivalla merkitty
Koulupolku lähtee Mustakallion
pihapiiristä nykyisen
Uusikartanontien poikki nousemaan
viistoon jyrkkää harjunrinnettä pitkin
kohti Urheilukenttää 289 ja kääntyy
tontin luoteisnurkasta länsirajaa
seuraten suoraan Uudenkylän
ratapihan poikki asemalle. Toinen
polku lähtee myös Mustakalliontieltä
(Uusikartanontie) niityn 513 itäistä
sivua pitkin merkittynä
kaakkoiskulmasta alkaen voimalinjan
poikki ja yhtyy harjunpäällyställä em.
polkuun, mitkä molemmat ovat entisiä
Uusikartanon ratsastuspolkuja.
Myöhemmin koko harjunrinteen
vanha metsä on uudistettu, mutta
polut ovat säilyneet myös nuoressa
metsässä.
Peruskartta 3111 08 UUSIKYLÄ 1964. Maanmittauslaitos. Vanhat painetut kartat.

Tästä Mustakallion vehreältä kartanolta alkoi Koulupolku Uudenkylän asemalle. Ensimmäisen
Salpausselän reunamuodostuman päältä avautuu Uudenkylän maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema peltoaukean yli Sylvöjärvelle ja Toiselle Salpausselälle asti.
Uusikylä 2008‐06‐26 Markku Sakari Meriluoto. (0043).

Koulupolku kulkee Urheilukentän tontin länsirajan tuntumassa yhä vankkana Uudenkylän
asemalle, mutta nykyisin polun katkaisee ensin Heinolantie ja sen jälkeen ratapiha‐alueen
suoja‐aidan länsipää, minkä ohi kuitenkin pääsee laskeutumaan rinteen kuormausalueelle.
Uusikylä 2019‐10‐14 Markku Sakari Meriluoto. (3629).

7.
LUONNON‐ JA SOSIAALISET ARVOT:
METSÄPALSTAN SUOJA‐ALUE

Urheilukentän länsipuolinen harjumetsä koulupolulta länsisuuntaan.
Markku Sakari Meriluoto 2021‐06‐06.
Harjumetsä on kehittynyt luonnontilassa arviolta ainakin puolen vuosisadan ajan ja
muodostaa Asemanseudun taajaman lähimmän virkistyskohteen esimerkiksi erinomaisena
marjapaikkana.

8.
URHEILUKENTÄN ERITYINEN LUONNONARVO:
MAAMEHILÄISTEN ELINYMPÄRISTÖ

Maamehiläisten runsas yhdyskunta satalukuisine hiekkakekoineen Uudenkylän
Urheilukentän keskiosassa. Esiintymän takana on kaksiaisainen purilaiden varastopaikka ja
niiden välissä ajotie. Kuvan yläreunassa on purilaspino.
Uusikylä 2020‐08‐19 Markku Sakari Meriluoto.
Tarkastimme uusikyläläisen biologin Jouko Tolosen kanssa kaksi päivää aiemmin löytämäni
maamehiläisten suuren yhdyskunnan. Se sijaitsi Uudenkylän Urheilukentän keskialueella
lajittuneessa hiekkamaassa. Alueella ei tänä kesänä varastoida purilaita. Yhdyskunnassa oli
arviolta jopa satoja tuoreita hiekkakekoja purilaiden varastopaikassa ajotien kahden puolen
aluspuiden vierillä. Elinympäristössä vallitsi niukka heinävaltainen kasvillisuus tai paljas maa
sekä paahteiset kasvuolot. Kuumana havaintopäivänä, aamupäivän sateen jälkeen, reikien
vaiheilla käsi vilkas elämä, maakeoista sisään ja ulos. Esiintymispaikka on merkittävä myös
ajatellen Uudenkylän ratapiha‐alueen palosirkkojen mahdollista leviämisaluetta.

Kenttävarasto on ollut toisinaan täynnä purilaspinoja. Nyt purilaspinoja on ollut pitkän aikaa
vähän raaka‐aineen niukkuuden vuoksi, ja ajourien paahteisissa vierustoissa oli runsaasti
tilaa. Purilaita kyllä saapuu rekkakuormittain jatkuvasti, mutta ne menevät suoraan
tuotantokäyttöön. Aika ajoin purilaista on pulaakin, esimerkiksi 2019 niitä ei myyty
ulkopuolisille.
Maamehiläiset (Andrenidae) ovat mesipistiäisiin kuuluvia hyönteisiä, maahan pesiviä, pieniä
tai keskikokoisia erakkomehiläisiä. Ne käyttävät ravinnokseen kukkien mettä ja siitepölyä.
Monet lajit oligolektisiä, eli hakevat siitepölyn ja meden vain tietyiltä kasvilajeilta tai ‐suvuilta.
Naaraat kuljettavat siitepölyä poikasten ruuaksi takajalkojensa karvoissa. Kaivavat
pesäkolonsa yleensä maahan, mieluiten hiekkaiseen tai hietaiseen alustaan. Elävät yksin
eivätkä muodosta yhteiskuntia, joissa olisi tehtävänjakoa eri yksilöiden kesken. Voivat joskus
kuitenkin pesiä lähekkäin samalla alueella tai käyttää samaa pesäaukkoa [LAJI.FI].
Pistiäisiä uhkaa elinympäristöjen umpeenkasvu. Maamme suurin hyönteislahko jatkaa
uhanalaistumistaan. Uhanalaisuusarvioinnissa noin 16 % pistiäislajeistamme arvioitiin
uhanalaisiksi. Parhaiten tunnettu ryhmä on myrkkypistiäiset, jonka arvioiduista lajeista 15
prosenttia luokiteltiin uhanalaisiksi. Niittyjen ja paahdeympäristöjen, kuten hietikoiden, umpeen
kasvaminen on merkittävin uhka myrkkypistiäisille. Monia pistiäislajeja uhkaavat lisäksi
rakentaminen, kuolleen puuaineksen väheneminen ja maatalouden muutokset.
Avointen elinympäristöjen umpeenkasvu haittaa myrkkypistiäisten elämää.
Myrkkypistiäislajeistamme uhanalaisia on 97 lajia ja silmälläpidettäviä 76 lajia. Uhanalaisten
myrkkypistiäisten taantumisen tärkein syy on niittyjen, ketojen ja paahdeympäristöjen
umpeenkasvu, jolloin ravintokasvien lajirunsaus vähenee ja myrkkypistiäisten
elinmahdollisuudet heikentyvät. Erityisesti kärsivät kukkien ja monien hyötykasvien
pölyttäjät. Pölyttäjinä tärkeiden mesipistiäisten kohdalla uhanalaisten lajien osuus, 17 %, on
selvästi keskimääräistä korkeampi. Lisäksi hävinneiden lajien osuus, 5 %, on mesipistiäisissä
moninkertainen kaikkien eliöryhmien keskiarvoon verrattuna.
Tehomaatalous on vähentänyt monien pientareilla ja ojanpalteissa pesivien myrkkypistiäisten
määrää; myös teiden rakentaminen saattaa tuhota pistiäisten pesäpaikkoja. Vaikka osa
uhanalaisista myrkkypistiäisistämme elää suojelualueilla, ne eivät selviä ilman laaja‐
alaisempaa ketojen ja niittyjen hoitoa. Maapesijöiden ahdinkoa helpottavat jonkin verran
korvaavat elinympäristöt kuten lentokentät, ratapihat tai maankaatopaikat [YMPARISTO.FI].

9.
YLEISKAAVAMERKINNÄT

PUUTIE YK‐ALUE
KAAVAMERKINNÄT
VIHREÄ PYSTYPALKKIJONO
Salpausselkä.
Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon reunanmuodostuman
merkitys maiseman, geologian, pohjaveden, luonnonympäristön, ilmaston, kulttuurihistorian
ja virkistyksen kannalta.
TY‐2/A me YHTEINEN SEURAAVILLE
Melualue. Valtatien nykyisen sijainnin mukaan.
Merkinnällä osoitetaan taajaman ja kyläalueiden kohdalla ne alueet, joiden melutaso ylittää
meluselvityksen ennustetuilla liikennemäärillä (tieliikenne 2040, raideliikenne 2030)
valtioneuvoston päätöksestä (993/ 1993) annetun melutason päiväajan ohjearvon (55dB).
TY‐2A VALKEA
Uusi tai olennaisesti muuttuva teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia/asuntoalue. Alueella huomioitava pohjavedenottamon läheisyys,
pohjaveden suojelun vaatimukset ja onnettomuusriskit. Alueen suunnittelussa tulee
huomioida mahdolliset maaperän haitta‐aineet ja niiden puhdistustarpeet.
TY‐2A TUMMA HARMAA
Teollisuus‐ ja varastoalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia/asuntoalue. Alueella huomioitava pohjavedenottamon läheisyys, pohjaveden
suojelun vaatimukset ja onnettomuusriskit. Alueen suunnittelussa tulee huomioida
mahdolliset maaperän haitta‐aineet ja niiden puhdistustarpeet.

LTA
Tavaraliikenteen terminaalialue.
(1. luonnoksissa oli vain valkea alue, kunnes vaatimuksestani lisättiin kaavamerkintä LTA).
luo‐4
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Kohteella on uhanalaisen kasvi‐
tai eläinlajin merkittävä esiintymä. Kohteella ei saa tehdä toimia, jotka vaarantavat lajin
esiintymän.
yt/kk
Yhdystie/kokoojakatu (Heinolantie).
Z
Lahti Energian voimalinja 20 kV. Vaihtoehtoinen sijoitus kuormausalueen liittymästä
kohtisuoraan Puutien vartta pitkin tehdasalueelle.

10.
URHEILUKENTÄN NYKYTILANNE

Panoraama Heinolantien puolelta pohjoissuunnan kautta. Uusikylä 2021‐06‐06 Markku
Sakari Meriluoto.
Urheilukentälle on varastoitu vähäinen määrä purilaita, mutta pääosin alueen täyttää
erilainen metalliromu. Sitä tosin rahdatiin juuri kuvauspaikasta toukokuussa 2021
täysperävaunurekallinen muualle, ilmeisesti kierrätykseen. Tilalle tuli kuitenkin lisää romua,
kuten rekan hylätty perävaunu oik. Taust. on myös erilaista puuainesta pinoissa ja säkeissä
pitkäaikaisvarastossa. Yleisvaikutelma on sekava. Kun metalliromut viedaam kierrätykseen ja
puuaines siirretään ehdotetulle uudelle varastoalueelle, Urheilukenttä vapautuu kokonaan
virkistyskäyttöön.

Panoraama länsipäästä itäsuunnan kautta. Uusikylä 2021‐06‐06 Markku Sakari Meriluoto.
Pieni, tuotantoon välittömästi liittyvä purilasvarasto on vas., keskiosassa tyhjät purilastelineet
ja niiden välissä ajotiet, mitkä mahdollistavat täysperävaunurekan ympäriajon. Sama
mahdollisuus on ehdotetulla uudella varastoalueella. Tehdasalue sijaitsee taust.

11.
VAIHTOEHTO: LTA‐ALUEEN KÄYTTÖ

LTA‐RAUTATIEALUE JA PUUTIEN KAAVA‐ALUE. Maanmittauslaitos. Karttapaikka.

IMEX WOODin raide R615 risteysvaihteineen V630 Uudenkylän ratapihan raiteistokaaviossa
alueen rajalta itäsuuntaan. Markku Sakari Meriluoto 2021‐05‐30, 2021‐06‐09. Karttapohja
Lahden kaupunki.

Asiantuntijayritys Tieokas vaatii hyvän tuloksen saavuttamiseksi, että Puutien ja LTA‐kaava‐
alueet yhdistetään ja uusi asemakaavasuunnittelu käynnistetään näin yhdistetyltä pohjalta.
LTA‐alue on kansainvälisen liikenteen yhdistettyjen kuljetusten Uudenkylän logistiikkakeskus
http://www.tieokas.fi/Dynaaminen_strategia_2015.pdf

sivuilla 62‐73.
Logistiikkakeskuksen keskeinen osa on Uudenkylän ratapiha, minkä
(Ratahallintokeskus/Liikennevirasto/) Väylävirasto on uudistanut kokonaisuudessaan
valmiiksi 2010‐2020 välisenä aikana. Uudenkylän ratapiha‐logistiikkakeskus on ainoa, mikä
palvelee kaupallista liikennettä rataosalla (Vuosaari)–(Kouvola). Uudenkylän logistiikka‐
keskuksen kuljetuksiin liittyy yksityinen, metsäteollisuuden (UPM) käytössä oleva puutavaran
välivarastoalue entisessä sorakuopassa (tila ‐1638, minkä länsiosa on A‐alue).
LTA‐alue eli Uudenkylän logistiikkakeskus muodostuu, kuten kartasta näkyy, sirpaleisesti
sijaitsevista usean maanomistajan – Väyläviraston lisäksi yksityisiä – palstoista, mikä
olennaisesti estää tärkeän alueen kehittämistä, ellei asemakaavoitusta kiireellisesti toteuteta.
Käyttöehdotuksessa uudeksi varastoalueeksi rajattu palsta on nykyisin Väyläviraston
pusikkoista joutomaata (kuva). Ajoyhteys varastoalueelle onnistuu välittömästi Heinolanteiltä
ja Puutieltä. Kaikilla vaneritehtailla, mitkä nykyisin toimittat purilaita IMEX WOODille rekalla,

on raideyhteys. Siksi purilaat kannattaa jo ympäristösyistä toimittaa vastedes rautateitse
perille Uudenkylän logistiikkakeskukseen uudelle IMEX WOODin raiteelle.
Ratkaisu parantaa huomattavasti yrityksen ennestäänkin hyvää ympäristötasetta ja tukee
vahvasti Lahden ympäristöpääkaupungille asetettuja tulostavoitteita. Uusi varastoalue riittää
yrityksen purilasvarastointiin. Tähänastinen tapa varastoida Uudenkylän Urheilukentälle
ympäriinsä raskasta metalliromua ym. jätteenluonteistä tavaraa on hylättävä.
Urheilukentällä lojuva raskas metalliromu muodostaa ympäristöhaitan ja ‐riskin.
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