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Päijät‐Hämeen maakuntakaavaehdotus 2014
Nastolan ns. kierrätyspuisto
Kaavaselostus, liiteosa s. 38 (llk4, llk5)
Huhmarmäen ja Montarin kaatopaikat

Asiantuntijayritys Tieokas kumppaneineen vaatii, että maakuntakaavaehdotuksesta ja
Uudenkylän osayleiskaavan luonnoksesta pitää välittömästi poistaa kummankin
kaatopaikan (ns. kierrätyspuiston) varaus ja kaavamerkinnät ja etsiä toiminnalle
soveliaampi sijoituspaikka kuin taaja‐asutuksen keskellä kaikkine haittavaikutuksineen.
Vaatimuksen mukaisesti hankevastaavan Nastolan kunnan pitää peruuttaa
hankehakemus ja sen kaavamerkinnät kokonaan sekä ilmoittaa ao. toimijoille, että
kaatopaikkaa (ns. kierrätyspuistoa) ei sijoiteta – ei Uuteenkylään (VE1), ei Montariin
(VE2), ei koko Nastolaan.
Maakuntakaavakartasta on poistettava seuraavat merkinnät:
‐ llk 5 Uusikylä, Huhmarmäki; kaatopaikka
‐ llk 4 Nastola, Montari; kaatopaikka
‐ T39 (Uudenkylän teollisuus‐ ja varastoalue Pietarinradan ja valtatien välissä).
Kaavamerkintä T39 on poistettava kokonaisuudessaan, sillä alueen maasto ei lainkaan
sovellu rakentamiseen ja sitä paitsi sisältää useita luonnonsuojelu‐ ja
luonnonarvokohteita, mitkä jo sinällään estävät muun maankäytön; tarkempia
perusteluja on linkissä alla s. 26‐55.
Syy hankehakemuksen peruuttamiseen on valmistelijana toimineen Nastolan
kunnanhallituksen esittelijän tiedon puute ja arviointivirhe. Suunnitelman vahingolliset
vaikutukset ovat jo ensimmäisessä YVA‐arviointiohjelmassa osoittautuneet asukkaille ja
kunnan tulevaisuudelle mittavasti suuremmiksi kuin hanketahot ovat antaneet
ymmärtää.

Kaatopaikkahanke tuli asukkaiden tietoon täysin yllättäen Uudenkylän
osayleiskaavaluonnoksessa viime syksynä. Siitä alkaen, todellisten vahinkovaikutusten
nopeasti selvitessä, asukkaat ovat tunteneet kasvavaa huolta ja ahdistusta hankkeen
seuraamuksista. Ne uhkaavat pahasti ja peruuttamattomasti asukkaiden elämää,
terveyttä ja elinympäristöä, koko yhdyskunnan tulevaisuutta.
Samaan aikaan kaavatyössä yritetään luoda Uudenkylän taajaman parempaa
tulevaisuutta. Siihen yhteinen merkittävä aikaansaannoksemme on hyvin menestyvä
Uudenkylän henkilöasema, tuleva Asemakeskus. Nyt uusi tulevaisuus uhkaa romuttua
kaatopaikkahankkeen kielteisiin vaikutuksiin koko asukasyhteisölle.
Kaatopaikkahankkeen vahingollisuuden osoittavat YVA‐arviointiohjelmasta annetut
lausunnot. Vain yksi eli Nastolan kunnanhallitus oli varauksin myönteinen, kaikki muut
45 lausuntoa olivat kielteisiä. Laajimmin (121 s.) haittavaikutukset kokosi Tieokkaan
lausunto (alla).
Vastuuviranomaiset eivät saa sivuuttaa lausunnoista ilmenevää yksimielisen kielteistä,
asiantuntevaa tahdonilmaisua eikä tietoisesti tuottaa asukkaille loputonta
epävarmuutta tulevaisuudesta eikä myöskään taloudellisia menetyksiä kaiken
toiminnan lamaantuessa kaatopaikkauhan alla. Päijät‐Hämeen liiton on
maakuntakaavaehdotuksessa otettava oma vastuunsa.
Asiantuntijayritys Tieokas esittää, että Nastolan kunnanhallitus hankehakemuksen
peruuttaessaan ilmoittaa kannattavansa Lahden seudun ympäristölautakunnan
lausuntoa, minkä mukaan Kujalan jätekeskuksen laajennus (VE3) korvaa molemmat
Nastolan vaihtoehdot tai tarkastellaan toiminnan sijoittumista kokonaan muualle (VE4).
Asiantuntijayritys Tieokas jatkaa mielihyvin asiantuntijayhteistyötä Päijät‐Hämeen
liiton kanssa ja pyytää, että Liitto ohjaa kunnan kaavoitustyötä tältäkin osin sekä että
Liitto asianmukaisesti vastaa tähän muistutukseen.
Tietolähteet
Nastolan ns. kierrätyspuisto (Huhmarmäen ja Montarin kaatopaikat)
http://www.tieokas.fi/YVA.pdf
Ystävällisin tervehdyksin
Asiantuntijayritys Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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Päijät‐Hämeen maakuntakaavaehdotus 2014
Luonnonsuojelualueen Huhmarmäki–Lakeassuo perustaminen
Kaavaselostus, liiteosa s. 69 (S13)

Lakeasuo, suojelualue

Maakunnallisesti
arvokas suoalue, jonka
keskiosassa on
puutonta nevaa ja
rahkarämettä.

Orimattila

38,99

Asiantuntijayritys Tieokas vaatii nykyiseen kaavaehdotukseen sisältyvää Lakeassuon
(ei Lakeasuo) luonnonsuojelualuetta (S13) laajennettavaksi siten, että siihen liitetään
viereinen Huhmarmäen alue Orimattilan ja Nastolan kuntien rajaan asti (kartta).

Kartta: Lakeassuon–Huhmarmäen luonnonsuojelualue.

Lakeassuon–Huhmarmäen luonnonsuojelualue sijaitsee lyhyen polkuyhteyden päässä
Uudenkylän taajamasta ja on helppo tavoittaa jalan. Alue on merkittävä koko Nastolan
nauhataajaman itäosalle.

Asiantuntijayritys Tieokas on esittänyt Lakeassuon luonnonsuojelualueen perustelut
useassa yhteydessä (esim. Päijät‐Hämeen linnut 2/1977). Lakeassuo muodostaa
yhdessä Huhmarmäen kanssa merkittävän luonnontilaisen kokonaisuuden aivan
Nastolan nauhataajaman tuhansien asukkaiden lähimaisemassa. Harvinaisen
edustavana säilynyt luonnonalue on monin tavoin tärkeä luonnon monimuotoisuudelle
ja tuhansien asukkaiden virkistykselle, kuten marjanpoiminnalle, suunnistukselle ja
koko perheen yleiselle luonnonharrastukselle.
Erityisiä luonnonarvoja ovat Huhmarmäen lakialueen luonnontilaiset kalliomänniköt ja
‐suot sekä monipuoliset louhikot, mitkä kaikki täyttävät metsälain erityisen tärkeän
elinympäristön vaatimukset. Lakeassuon erityispiirteitä ovat luonnontilaiset
metsäsaarekkeet, monipuoliset suotyypit, vanhan viljelyskulttuurin jäänteet sekä
monipuolinen linnusto ja harvinaiset suoperhoset.
Huhmarmäen erityinen, jopa ainutlaatuinen kulttuuriarvo peritytyy jo aikojen takaa.
Huhmarmäki, Salpausselän etelänpuoleisen Suomen kolmanneksi korkein vuori (150 m
mpy), on osa kymmenen maan läpi kulkevaa Struven ketjua, kolmiomittausketjua
Pohjoisen Jäämeren ja Mustanmeren välillä 1800‐luvun alkupuolelta.
Kulttuurihistoriallisesti arvokas ketju on suojeltu UNESCOn
maailmanperintöluettelossa.
Huhmarmäen–Lakeassuon luonnonsuojelualueeseen liittyen sekä Nastolan että
Orimattilan puolella sijaitsee voimakasta maankäyttöä, mitä tasapainottamaan
luonnonsuojelualue tarvitaan. Pohjoisessa Nastolan puolella kulkee valtatie 12, minkä
melusaaste kuitenkin peittyy melko hyvin metsän taa. Orimattilassa lännen–lounaan
puolella sijaitsee Kolunkankaiden avolouhosalue, missä luonto on täysin tuhottu.
Lakeassuon suojeltu osa ja itse Huhmarmäki on saatu säilymään asiantuntevan ja
voimakkaan kansalaistyön ansiosta, vaikka niitä osaksi tärveli metsäojitus 1970‐luvulla
ja uhkasi kallionlouhinta 1990‐luvulla.
Asiantuntijayritys Tieokas jatkaa mielihyvin asiantuntijayhteistyötä Päijät‐Hämeen
liiton kanssa ja pyytää, että Liitto ohjaa kuntien kaavoitustyötä tältäkin osin sekä että
Liitto asianmukaisesti vastaa tähän muistutukseen.

Tietolähteet maakuntakaavoitusta varten:
Luonnonsuojelualue Huhmarmäki–Lakeassuo
http://www.tieokas.fi/Lakeassuon_luonnonsuojelualue.pdf
http://www.tieokas.fi/YVA.pdf
Ystävällisin tervehdyksin
Asiantuntijayritys Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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Päijät‐Hämeen maakuntakaavaehdotus 2014
Viheryhteystarve
Kaavaselostus, liiteosa s. 101‐103 (ur22, ur29, vy18, vy19)

Uudenkylän Kuninkaanharju (linkki alla) on merkittävä viheryhteys ja samalla ikivanha
jääkauden jälkeinen ekologinen käytävä eli harjuympäristöön sitoutuneen lajiston
leviämistie Ensimmäisellä Salpausselällä itä–länsi‐suunnassa.
ur22

Ulkoilureitti Nastola ‐ Lahti

Osa itä‐länsisuuntaista ulkoilun yhteyttä
Hollolan, Lahden, Nastolan ja Iitin välillä.

Nastola

10406

Salpausselän tärkeä ekologinen yhteys on merkittävä (vy) kaavakarttaan myös itä–
länsi‐suunnassa etenkin Uudenkylän ja Iitin kunnanrajan välillä.
ur29

Ulkoilureitti Orimattila ‐ Nastola ‐
Vierumäki

Osa ulkoilun yhteystarvetta Orimattilan
suunnalta Nastolan ja Vierumäen
urheiluopistojen suuntaan Heinämaan
kautta.

Orimattila

13810

Kaavakarttaan on merkittävä vastaava olemassa oleva ja kehitettävä ulkoilureittiyhteys
(ur) Kuivannon–Uudenkylän kautta siten kuin Asiantuntijayritys Tieokas esittää alla
olevassa linkissä s. 24‐26.
vy18

Viheryhteys Uusikylä 1

vy19

Viheryhteys Uusikylä 2

Ekologisen verkoston ja virkistyksen kannalta
tärkeä Nastolan taajaman ja Pietarinradan ja
vt 12 läpi johtava yhteys.
Ekologisen verkoston kannalta tärkeä
viheryhteystarve Pietarinradan ja vt 12
puolelta toiselle.

Nastola

2051

Nastola

3103

Huomautus: lyhenne VT tarkoittaa varatuomaria, ei valtatietä (vt).
Kaavakarttaan on merkittävä kolmas tärkeä ekologinen yhteys (vr) Uudenkylän
Sylvöjärven alueen ja Huhmarmäen–Lakeassuon luonnonsuojelualueen kautta siten
kuin Asiantuntijayritys Tieokas esittää alla olevassa linkissä s. 24‐26.

Asiantuntijayritys Tieokas jatkaa mielihyvin asiantuntijayhteistyötä Päijät‐Hämeen
liiton kanssa ja pyytää, että Liitto ohjaa kunnan kaavoitustyötä tältä osin sekä että Liitto
asianmukaisesti vastaa tähän muistutukseen.
Tietolähteet maakuntakaavoitusta varten
Huhmarmäen kaatopaikka, ekologinen yhteys s. 24‐26)
http://www.tieokas.fi/YVA.pdf
Vaellusreitti Uusikylä–Kausala, Kuninkaanharju
http://www.tieokas.fi/Torni.pdf
Ystävällisin tervehdyksin
Asiantuntijayritys Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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Päijät‐Hämeen maakuntakaavaehdotus 2014
Maa‐ainesten ottaminen
Kaavaselostus, liiteosa s. 52 (eo13‐14)

Lähtökohtia
Yleisesti maa‐ainesten ottaminen etenkin kallioalueilta on ryöstäytymässä
viranomaisten hallinnasta Päijät‐Hämeessä samalla tavoin kuin soranotto aikoinaan
kautta koko Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueen. Ympäristöviranomaiset ovat
voimattomia, kun lupa‐anomuksia tulvii lähes viikottain käsittelyyn. Kunnat myöntävät
luvat valtuustopäätöksillä hyvä veli sulle mulle‐periaatteella, kuten moni esimerkki
osoittaa. Tarvitaan ehdottomasti maakunnan laajuinen näkemys kivipohjaisten maa‐
ainesvarojen käytön säätelystä samaan tapaan kuin kohtuullisen tiukasti on tehty
maakunnan erittäin vähäisten turvevarojen osalta, joissa ongelman mittakaava on vain
murto‐osa.
Nykytila – esimerkki
Maa‐ainesten ottaminen on räikeässä ristiriidassa Uudenkylän itäosassa Ensimmäisen
Salpausselän luonnon geologisten arvojen kanssa. Alueella eo13 (RUDUS) maa‐ainesten
otto on lopetettu, alue on suljettu ja myytävänä. Aluetta ei pidä enää määritellä maa‐
ainesten ottamistarkoitukseen, vaan se on säädetyn ennallistamisen jälkeen liitettävä
täydentämään luonnonarvoalueita ge17‐18:
eo13

Uudenkylän maa‐ainesten ottamisalue

ge17

Salpausselkä, Uusikylä, arvokas
harjualue

ge18

Salpausselkä, Haarankylä, arvokas
harjualue

Nastolan Uudenkylän pohjoispuolinen maa‐ainesten
ottamisalue.
Maakunnallisesti arvokas Salpausselän
reunamuodostuman osa. Selkeärajainen muodostuma
on kapea ja jyrkkärinteinen. Sen eteläreunalla on
maanteitä, rautatie ja asutusta. Pohjoisosaa reunustaa
osittain Uudenkylän kulttuurimaisema.
Maakunnallisesti arvokas Salpausselän
reunamuodostuman osa. Alueella on maisemallisesti
näyttäviä rinteitä ja harjukumpareita. Lakialue on
melko tasainen ja kivikkoinen.

Nastola

36,39

Nastola

76,41

Nastola

115,73

Käytöstä poistettua maa‐ainesten ottoaluetta eo13 Uudenkylän itäosassa Ensimmäisen
Salpausselän pohjoisrinteessä. Näkymä hylätyltä sorakuopalta Selkojärven
vastarannalle Löllänvuorelle (vas.), mikä ostettiin valtiolle luonnonsuojelualueeksi
2014 Asiantuntijayritys Tieokkaan vaikuttamisen pohjalta. Sorakuopan kuunmaisema
näkyy pahanpäiväisesti Löllänvuoren ja koko Selkojärven suunnasta. Kuva 2014‐07‐06
Markku Sakari Meriluoto.
Suunnittelutarve
Asiantuntijayritys Tieokas on vaatinut maa‐ainesten hallitsemattoman ottamisen sijaan
kokonaissuunnittelua ja sen pohjalta tapahtuvaa sääntelyä etenkin Uudenkylän alueelle,
missä ongelma on lyhyessä ajassa kärjistynyt, ja lisää ongelmia on lyhyen ajan
näköpiirissä. Suunnittelutarkoitukseen soveltuu MRL 110 § mukainen Uudenkylän
luonnonympäristön kehittämisalue. Se perustettaisiin maakunta‐ ja osayleiskaavatyön
yhteydessä Päijät‐Hämeen liiton sekä Nastolan ja Orimattilan kuntien yhteistyönä.
Välittömänä kiireellisenä pontimena Luonnonympäristön kehittämisalueelle 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 juuri siirretty Uudenkylän puolelle.
Hallinnollinen ja toiminnallinen kokonaisuus on sekava eikä tällä hetkellä eikä
näkyvässä tulevaisuudessa kenenkään käsissä, ei ainakaan Nastolan eikä Orimattilan.
Lahti tietysti tuo aikanaan toisen mittakaavan henkiset ja aineelliset voimavarat
käsitellä vaikeitakin asioita, mutta on nyt kiire estää luonnonympäristöjen tuho ja siitä
asuinympäristölle koituvat haitat.

Tässä tilanteessa tarvitaan puolueeton asiantuntijataho kumppaniensa sekä asukkaiden
kanssa johtamaan ja ohjaamaan aluekehitystä kohti Uudenkylän parempaa
tulevaisuutta. Ylikunnallisen kehittämistyön johtoon tarvitaan Päijät‐Hämeen liitto
tukenaan omilla sektoreillaan valtion aluehallintoviranomaiset Etelä‐Suomen AVI sekä
Hämeen ja Uudenmaan ELY sekä osallisina ja oman asuinseutunsa asiantuntijoina
Uudenkylän asukkaat.

Uudenkylän rakennetun ympäristön kehittämisalue. Kartta Asiantuntijayritys Tieokas.
Nykytila – esimerkki
eo14

Kolunkankaan
kalliokiviaineksen
ottamisalue

Orimattilan
Kolunkankaan maa‐
ainesalue.

Orimattila

72,5

Kolunkankaan räjäytysalue eo 14 Orimatilan Kuivannolla Uudenkylän lähellä,
Lakeassuon luonnonsuojelualueen vieressä (kartassa punainen 4) on tyypillinen
esimerkki tuhoavasta maa‐ainesten ottamisesta herkässä ympäristössä, missä on paljon
luonnonarvoja – lähimpänä pesimänaapurina kanahaukka. Yhtä kuntaa laajemman
alueen kokonaissuunnittelun Päijät‐Hämeen liiton johdolla pitäisi pystyä jatkossa
estämään tällaiset ilmiöt. Ne kuitenkin uhkaavat tälläkin hetkellä lisääntyvästi sekä
taajaan asuttua Uudenkylän–Nastolan aluetta että läheisiä luonnonarvoalueita.
Tehokkaasti vaikuttava keinoa välttyä turhalta laajamittaiselta maa‐ainesten
ottamiselta on pysäyttää tarpeettomien korskaväylien rakentaminen, kuten esimerkiksi
valtatie 12 moottoritieosuuksineen Nastolassa. Onneksi rahan puute näköpiirissä
olevassa tulevaisuudessa säästääkin luontoa.

Orimattilan Montarin Kolunkankaan kuunmaisema – Uudenkylän tulevaisuudenkuvako
Huhmarmäellä, Selkosaarenkallioilla, Kalumäessä, Hangasmäessä ... ? Kuva 2014‐10‐17
Markku Sakari Meriluoto.
Selkosaarenkalliot (linkki alla) on uusin konfliktin uhkaama alue Uudenkylän
ympäristössä. Asiantuntijayritys Tieokas on alustavasti selvittänyt
Selkosaarenkeallioiden luonnonarvot. Maanomistaja siirrätti alueen Orimattilasta
Nastolaan spekuloiden kalliokiviaineksen parempia markkinoita. Orimattila ennätti
myöntää maa‐ainesten ottoluvan löyhin perustein (maanomistaja on kepulainen
kunnanvaltuutettu). Maa‐aineksen ottamispaikasta ei kuitenkaan ole merkintää
kaavaehdotuksessa eikä pidä tullakaan.
Kaavakartasta puuttuu muitakin kohteita, missä jo esiintyy maa‐aineksen ottamista tai
toiminnan aloittamisen tai laajentamisen uhka, esimerkiksi Kosenvuori Metsäkylässä
sekä Kalumäki ja Hangasmäki Uudessakylässä. Maanomistajien kiihoke on selvästikin
spekulointi mahdollisilla tietöillä, joita tämänkin vuoksi tulee rajoittaa vähimpään
mahdolliseen.
Asiantuntijayritys Tieokas jatkaa mielihyvin asiantuntijayhteistyötä Päijät‐Hämeen
liiton kanssa ja pyytää, että Liitto ohjaa kunnan kaavoitustyötä tältäkin osin sekä että
Liitto asianmukaisesti vastaa tähän muistutukseen.
Tietolähteet maakuntakaavan laatimista varten:
Nastolan ns. kierrätyspuisto (Huhmarmäen ja Montarin kaatopaikat)
http://www.tieokas.fi/YVA.pdf

Uudenkylän seudun luonnonympäristö
http://www.tieokas.fi/Uusikyla_Master_Plan.pdf
Edelliseen sisältyy: Selkosaarenkalliot
http://www.tieokas.fi/Selkosaarenkalliot.pdf
Ystävällisin tervehdyksin
Asiantuntijayritys Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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Päijät‐Hämeen maakuntakaavaehdotus 2014
Sylvöjärven kultturimaisema‐alueen perustaminen
Kaavaselostus, liiteosa s. 128, 138

Lähtökohtia
Päijät‐Hämeen maakuntakaavaehdotus sisältää seuraavat valtakunnallisesti (v) tai
maakunnallisesti (m) merkittävät maisema‐alueet, mitkä sijaitsevat Sylvöjärven ympärillä
lähellä toisiaan tai suorastaan rajoittuvat toisiinsa:
‐ Arrajoen kulttuurimaisema (m)
‐ Immilän myllyn kulttuurimaisema (v)
‐ Toivonojan kulttuurimaisema (v)
‐ Uudenkylän kulttuurimaisema (m).
Ensimmäisen Salpausselän harju, Sylvöjärvi ja Heinolantie liittävät toisiinsa neljä
maakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisema‐aluetta: Uudenkylän, Toivonojan, Immilän ja
Arrajoen. Uudenkylän ja Immilän kylien raja jakaa Sylvöjärven Hautaan kapeikossa historian
määräämällä tavalla. Sylvö(järvi) paikannimenä on maassamme ainutkertainen vain täällä ja
Heinolantie sijallansa alkuperäinen keskiajalta asti. Yhdessä määriteltynä aluekokonaisuus on
paljon enemmän kuin siensa summa. Tähän mennessä kukaan ei vain ole huomannut
merkittävää mahdollisuutta toteuttaa valtakunnankin mittakaavassa merkittävän
maisemakokonaisuuden muostamista.
Esitys Sylvöjärven kulltturimaisema‐alueeksi
Uudenkylän, Toivonojan, Immilän ja Arrajoen valtakunnallisesti/maakunnallisesti merkittäviä
kulttuurimaisema‐alueita voitaisiin yhdessä kutsua nimellä Sylvöjärven kulttuurimaisema‐alue
ja sen eteläistä osaa nimellä Uudenkylän Kuninkaanharjun kulttuurimaisema. Siihen puolestaan
liittyy kulttuurihistoriallisesti arvokas Pietarinradan varren kiviaita rakentamisen ajalta 1868‐
1870. Uudenkylän osayleiskaavan laadinnassa korostuu Uudenkylän Kuninkaanharjun
kulttuurimaisema osana Sylvöjärven kulttuurimaisema‐aluetta.
Asiantuntijayritys Tieokas esittää, että
– Sylvöjärveä ympäröi Uudenkylän ja Immilän kylissä Nastolan ainutlaatuinen kulttuuriaarre,
neljä maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa
– lähellä toisiaan sijaitsevat tai suorastaan toisiinsa rajoittuvat alueet yhdistetään ja niistä
yhdessä muodostetaan Sylvöjärven kulttuurimaisema‐alue, ja että

– kulttuuriseen kokonaisuuteen liitetään Uudenkylän Kuninkaanharjulta Mankalaan ulottuva
Suomen pisin kiviaita vuodelta 1870 Pietarinradan molemmin puolin. Kiviaita on
muinaismuistolain tarkoittama suojeltu kiinteä muinaisjäännös.
Asiantuntijayritys Tieokas esittää edelliseen liittyen perustettavaksi Sylvöjärven maisema‐
alueen Uuteenkylään ja Immilään luonnonsuojelusäädösten mukaisesti. Päijät‐Hämeessä ei ole
vielä yhtään virallisesti perustettua maisema‐aluetta, ja koko maassakin niitä on tiettävästi vain
kolme. Maisema‐alueilla ei suojella alkuperäistä luontoa, vaan aluetta, missä näkyy ihmiskäden
toiminta ja vaikutus. Käsitteen synonyymi on siten kulttuurimaisema‐alue. Sylvöjärven
maisema‐alueen perustaminen voitaisiin käynnistää ja toteuttaa osapuolten yhteistyössä
liittyen Päijär‐Hämeen maakuntakaavan 2014 valmisteluun sekä Uudenkylän
osayleiskaavatyöhön.
Kulttuuriympäristöjen tiedostaminen, tuntemus ja suojelu ovat merkittävä mahdollisuus
juurruttaa aito kotiseuturakkaus asukkaisiin, jotka Nastolan kaltaisessa, aikoinaan
teollistumisen varhaisvaiheessa voimakkaan muuton muualta kokeneessa kunnassa yhä vielä
toisessa tai kolmannessa polvessa tuntevat olevansa poissa juuriltaan kaukana Itä‐ tai Pohjois‐
Suomessa. Tämä ilmenee esimerkiksi alhaisena äänestysaktiivisuutena ja laimeana
osallistumisena yhteisölliseen toimintaan yleensäkin. Lähialueella sijaitseva, valtakunnankin
mittakaavassa merkittävä historian, kulttuurin ja luonnonkauneuden täyteinen alue on
voimakas ankkuri kiinnittämään sekä tulokkaat entä kanta‐asukkaat kotiseutuun.
Lähemmin: http://www.tieokas.fi/Nastola_toisin_sanoen.pdf

Suomen pisin kiviaita

Pietarinradan kiviaita Uudenkylän Kuninkaanharjulla tuo historian tarinan meidän
aikaamme ja kuljettaa sen järkähtämättä jälkeemmekin. Kuva 2008‐10‐07 Markku
Sakari Meriluoto.

Ensimmäisellä Salpausselällä, Pietarinradan osalla Uusikylä – Mankala, sijaitsee
Suomen pisin kiviaita, noin 9 km molemmin puolin rataa. Kiviaita on yhtä vanha
kuin Pietarinratakin, 142 vuotta. Sen rakensivat naiset ja lapset nälkävuosien
1868‐1870 hätäaputyönä harjumetsän suojaksi torjumaan veturinkipinöiden
sytyttämiä kuloja. Arvokas kiviaita on lailla suojeltu historiallisen ajan
muinaismuistokohde, joka tarvitsee säilyäkseen pikaista kunnostusta.
Kiviaita on määrätty historiallisen ajan kiinteäksi muinaisjäännökseksi Uudenkylän
osayleiskaavan arkeologisessa inventoinnissa 2014 ja suojeltu muinaismuistolailla.
Kiviaita on merkittävä karttaan Kiinteät muinaisjäännökset, Kaavaselostuksen liiteosa s.
138, mistä se puuttuu.
Kiviaidan rakenne on paikoin säilynyt hyvin, paikoin vaurioitunut ja paikoin hävinnyt
erilaisten maankäyttötoimien seurauksena. Kunnostukseen kuuluisi toimenpiteiden
suunnittelu, aita‐alueen metsänhoitotyöt, sortuneiden osien korjaaminen ja
hävinneiden osien ennallistaminen. Vankka kiviaita voidaan vielä kohtuullisin
ponnistuksin kunnostaa alkuperäiseen tilaansa merkittäväksi perinnenähtävyydeksi ja
ainutlaatuiseksi käytännöllisen metsänsuojelun muistomerkiksi.
Kiviaita rajaa Liikenneviraston omistaman rautatiealueen yksityismaista, joiden
omistajia rataosalla lienee useita kymmeniä. Kiviaita sijaitsee pääosin Nastolan kunnan
ja osin Iitin kunnan alueella. Kiviaidan vieressä tai läheisyydessä pitkin Salpausselkää
kulkee lukuisia polkuja ja tieyhteyksiä, muun muassa ylikunnallinen reppuselkäisen
saukon vaellusreitti Nastolan ja Iitin välillä, joten kiviaidan tavoittaa helposti pitkin
matkaa. Luonnollisesti kiviaidan rakenne näkyy hyvin junaan etenkin nykyisin
radanvarsihakkuun avattua maiseman.
Pietarinradan kiviaita rajaa useita merkittäviä luonnon‐ ja kulttuurinähtävyyksiä. Niistä
voidaan mainita radanrakentajien laaja kalmistoalue, Luuradan kalmiston puisto, minkä
omistaa Suomen metsäkeskus, Nastolan kunnan ja seurakunnan asettamine
muistomerkkeineen, entisten Kuurinportin ja Kivisenportin vahtitupien sijaintipaikat
arvokkaine ketokasvustoineen ja kiviholvikaivoineen, Salpausselän reunamuodostuman
eräät komeimmat näköalat pohjoiseen ja etelään Uudenkylän puolessa muutaman
askelen päässä kiviaidasta sekä lähellä Mankalaa Yoldiameren massiivisen rantakivikon
reunamuodostuma korkealla laella. Uusin merkkipaalu on asukasvoimin pystytetty
näkötorni Uudenkylän Kuninkaanharjulla kiviaidan tuntumassa.
Kiviaidan rakenteen kunnostuksen lisäksi laajahkon kalmistoalueen nuori metsä
tarvitsee metsänhoitotoimia puistometsänhoidon tavoittein ja pienet kedot
ennallistavia luonnonhoitotoimia. Luontomatkailua varten on jo ideoitu Uudestakylästä
Mankalaan ”Luuradan vaellus”. Luurata viittaa Pietarinradan ja kiviaidan
syntyhistoriasta kertovaan lahtelaisen kirjailija Seppo Jääskeläisen samannimiseen
näytelmään Sitä voitaisiin esittää autenttisilla tapahtumapaikoilla Uudenkylän aseman
ja kiviaidan välittömässä lähiympäristössä, esimerkiksi Uudenkylän Seurojentalolla.
Kiviaidan ja sen ympäristön kunnostuksen lähtökohta voisi olla Suomen
metsäkeskuksen käynnistämä ja hallinnoima luonnonhoitohanke. Sen suunnittelu ja
toteutus vaatisi monitahoista yhteistyötä ja asiantuntemusta esimerkiksi
Museoviraston, ratahallintokeskuksen sekä alueellisten ja paikallisten toimijoiden

kanssa. Toimintamalli palvelisi valtakunnallisena pilottina vastaavien tienvarsi‐ ja
pellonreunakiviaitojen perinnemaisemien kunnostuksessa.
Itse kunnostustyö on luonteeltaan verraten yksinkertaista, joskin työmäärä on suuri.
Toteutus soveltuu erinomaisesti työllisyystyökohteeksi, jonka rahoituslähteinä voisivat
olla esimerkiksi valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset maaseudun kehittämis‐ ja
työllisyysvarat. Hankkeeseen voidaan soveltaa osallistavaa suunnittelua ja työssä
käyttää paikallista työvoimaa ja maaseutuyrittäjien työpanoksia. Kunnostuksen
yhteydessä olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi kiviaidan kulttuurihistoriaa sekä
kivipintojen epifyytti‐ ym. lajistoa sekä ketojen kasvillisuutta ja radanvarren
tulokaslajistoa.
Hankesuunnitteluun kannattaisi sisällyttää opastettu ja omatoiminen luonto‐ ja
kulttuurimatkailu, jolloin se niveltyisi Uudessakylässä 2001‐2004 toteutettuun,
ETPÄHÄ‐rahoitteiseen Sammalsillan perinnemaiseman hoitohankkeeseen. Sen
yhteydessä luontomatkailumahdollisuuksia ideoitiin varsin pitkälle mm. arkeologiselta
pohjalta, mihin kontekstiin kiviaita kuuluu. Nastolassa on selvä tarve luoda lisää
kiinnostavia matkailuhoukuttumia, joten myös kunnan voi ennakoida osallistuvan
kunnostushankkeeseen ja sen tulosten hyödyntämiseen.
Asiantuntijayritys Tieokas jatkaa mielihyvin asiantuntijayhteistyötä Päijät‐Hämeen
liiton kanssa ja pyytää, että Liitto ohjaa kunnan kaavoitustyötä tältä osin sekä että Liitto
asianmukaisesti vastaa tähän muistutukseen.
Tietolähteet maakuntakaavan laatimista varten:
Sylvöjärven kultturimaisema‐alue
http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf
Ystävällisin tervehdyksin
Asiantuntijayritys Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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Päijät‐Hämeen maakuntakaavaehdotus 2014
Sammalsillan luonnonsuojelualueen perustaminen
Kaavaselostus s. 122‐

Lähtökohtia
Maakuntakaavaehdotuksessa todetaan, että luonnonsuojelualueita on vain päivitetty
nykyisestä kaavasta, ei tavoitteellisesti lisätty. Niin kuitenkin ehdottomasti pitäisi tehdä
etenkin sellaisella muutospainealueella kuin Nastolan nauhataajamassa, missä
luonnonarvot hupenevat kiihtyvää vauhtia taloudellisen toiminnan tieltä. Poliittisista
suhdanteista riippumatta luonnonsuojelun pitää olla tavoitteellisesti edistyvää
toimintaa luonnon monimuotoisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Nyt
luonnonarvot ovat kuitenkin kaikessa alisteisia taloudelliselle toiminnalle.
Perusteluja
Asiantuntijayritys Tieokas esittää uuteen maakuntakaavaan perustettavaksi Sylvöjärven
kulttuurimaisema‐alueen Uudenkylän ja Immilän kyliin. Sen osana tässä Tieokas esittää
perustettavaksi Sammalsillan luonnonsuojelualueen Uuteenkylään Sylvöjärven
eteläpäähän ensi sijassa Nastolan kunnan omistamille maille linkissä olevien karttojen
mukaisesti. Kunnalla on oltava edelläkävijän vastuu luonnonsuojelun edistämisessä
luonnon monimuotoisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin puolesta.
Sammalsillan kosteikkoalue on Nastolan laajin ja luonnon monimuotoisuudelle tärkein
yhtenäinen luontokokonaisuus asutuksen tuntumassa, lajistolle suojainen mutta
luonnonystävien helposti tavoitettavissa. Sammalsillan alueen luontoa ja
kulttuurihistoriaa on tutkittu vuosikymmenten ajan kirjaksi asti; se on Nastolan
parhaiten tutkittu luonnonalue ja tunnettu laajalti maakunnassakin. Vankka
tutkimusperusta antaa hyvät tiedolliset mahdollisuudet tehdä kauas kantavia
ratkaisuja. Uudenkylän osayleiskaavaluonnoksessa Sammalsillan kansallisesti arvokas
kosteikkoalue on merkitty Luontoselvityksen mukaisesti luonnonsuojelualueeksi.
Nastolan tiiviisti asutetun nauhataajaman itäosaankin tarvitaan yleisen tasapuolisuuden
nimissä merkittävä luonnonsuojelualue myös asukkaiden lähivirkistysalueeksi.
Sammalsillan luonnonsuojelualue on käytännössä vain perustamista vaille, sillä luonnon
monimuotoisuutta on vaalittu asiantuntevasti kauan. Perinteinen virkistyskäyttö
uimarantoineen, luontopolkuineen, pian lintutorneineen ja jopa pienimuotoisine

luontomatkailupalveluineen on jo todellisuutta Sammalsillan alueella, missä eri
käyttömuodot tukevat hyvin toisiaan myös kunnanmaiden ulkopuolella, kuten
Sammalsilta‐hanke osoitti.

Sammalsillan luonnonsuojelualue ja Sylvöjärven luonnonarvokohteet. Uudenkylän
osayleiskaavan Luontoselvitys 2014. Kartan numerot viittaavat linkin kohdekuvauksiin.
Sammalsillan luonnonsuojelualue keskeisenä osana Nastolan merkittävintä
kulttuurimaisemaa, Sylvöjärven kulttuurimaisema‐aluetta, on toistaiseksi vailla
erityistä statusta, vaikka se olisi ansainnut sellaisen jo ajat sitten. Nyt tilanne
korjaantuu. Sammalsillan alue on ehdolla MAALI‐kohteeksi. MAALI (maakunnallisesti
tärkeä lintualue) on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten – täällä Päijät‐Hämeen
lintutieteellisen yhdistyksen – yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja
nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI‐ alueet. Hanke on
maakuntatason laajennus kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeiden
alueiden kartoitushankkeille. Nyt tavoite on löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät
alueet maakuntatasolla. Kartoitustyötä tukee ajankohtaisten havaintojen lisäksi suuri
dokumentoitu havaintomassa 1960‐luvulta asti.
Maastossa Sammalsillan luonnonsuojelualue kytkeytyy lähes asumattomien metsä‐ ja
peltoalueiden kautta läheiseen kunnan omistamaan Turranlammin virkistysalueeseen,
missä myös esiintyy merkittäviä luonnonarvoja, mm. useita METSO‐luontokohteita
Sylvöjärven rannoille asti. Hyvin eri tyyppisinä luonnoltaan Turranlammin ja

Sammalsillan alueet yhdessä ovat tärkeä, monipuolista lajistoa turvaava kokonaisuus ja
myös nauhataajaman asukkaille kiinnostava lähivirkistyskohde. Asiantuntijaopastusta
on jo järjestetty sekä maastossa että netissä. Manna‐ keskukseen on syntymässä
luontokeskus palveluineen, mihin tukeutuen luontomatkailua on mahdollista
merkittävästi kehittää, kuten jo Sammalsilta‐hankkeessa todettiin.
Heinolantie, Sylvöjärven maisematie, tuo nauhataajamasta Uudenkylän suunnasta
Sammalsillan luonnonsuojelualueelle vaikka suoraan Uudenkylän henkilöaseman –
tulevan Asemakeskuksen juna‐ ja pikavuoro‐ sekä vakiobussiyhteyksiltä. Maiseman
silmä Sylvöjärvi peilautuu kulkijalle rantametsän lomasta. Sammalsillan alueen
monimuotoinen kosteikko‐ ja perinnemaisema näkyy ja sen lintukuoro kuuluu hyvin
Heinolantielle asti. Pitkospuinen luontopolku houkuttaa poikkeamaan trooppisen
rehevän kasvimaailman keskelle kuin Amazonasin viidakkoon. Yhdellä aamuretkellä voi
havaita jopa puolensataa lintulajia.
Sammalsillan luonnonsuojelualue tunnetaan ainutlaatuisella tavalla koko
valtakunnassa: Sylvöjärven rantamalta on lähetetty vuosien aikana ja yhä vielä Radio
Suomen kautta monen monet Luonto‐Suomi ‐lähetykset. Niiden aiheina ovat milloin
alueen ainutlaatuisen hiljainen äänimaisema, toisinaan taas tähtitaivaan ilmiöt –
molemmat vailla kaikkialle tunkeutuvaa ääni‐ ja valosaastetta – tai perinteinen
eräruokakulttuuri tai yleensä luonnon vuodenaikaisilmiöt. Lintupaikkana ja yksityisesti
opastettuna elämyskohteena Sammalsillan luonnonsuojelualue tunnetaan lisäksi
omakohtaisesti Suomen ja maailman kaikkein arvovaltaisimmilla tasolla.
Asiantuntijayritys Tieokas jatkaa mielihyvin asiantuntijayhteistyötä Päijät‐Hämeen
liiton kanssa ja pyytää, että Liitto ohjaa kunnan kaavoitustyötä tältä osin sekä että Liitto
asianmukaisesti vastaa tähän muistutukseen.
Tietolähteet maakuntakaavan laatimista varten:
Sammalsillan luonnonsuojelualue
http://www.tieokas.fi/SAMMALSILLAN_LUONNONSUOJELUALUE_2014.pdf
Ystävällisin tervehdyksin
Asiantuntijayritys Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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Päijät‐Hämeen maakuntakaavaehdotus 2014
Lähijunaliikenne Uusikylä–Lahti–Järvelä
Kaavakartta, Kaavaselostus, s. 80, liiteosa s. 35‐36
Uudet raideliikennepaikat

Maakuntakaavaehdotuksen lähdeluettelossa esiintyy Päijät‐Hämeen liiton selvitys
Päijät‐Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset. Esiselvitys 2013. Se käsittelee
Asiantuntijayritys Tieokkaan ideoimaa, julkisuuteen esittämää ja yhdessä Päijät‐
Hämeen liiton kanssa suunnittelemaa Lahden seudun rautateiden pendelilähiliikennettä
Uusikylä–Lahti–Järvelä ja sitä täydentävää yhteyttä Heinola–Orimattila. Suunnitelmasta
kaavaehdotuksessa esiintyvät Helsinki‐suuntaisen lähijunaliikenteen uudet asemat
Hennala ja Okeroinen ja rataosalta Lahti–Kouvola Karisto.
Lähtökohdaksi esitetään seuraavassa tiivistys Lahden ja Nastolan
yhdistymissopimuksesta. Korostukset ovat kirjoittajan:
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. 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 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, Uudenkylän koko yhdyskunnan rakenteen ja
liikenteen kehittämissuunnitelmaa Asemakeskus – Logistiikkakeskus ja
Asiantuntijayritys Tieokkaan suunnitelmasta käynnistynyttä lähiliikennependelin
Uusikylä–Lahti–Järvelä toteutusselvitystä (Päijät‐Hämeen liitto).
Perusteellisista selvityksistä huolimatta maakuntakaavaehdotukseen ei kuitenkaan ole
merkitty tulevaisuuden pendelilähiliikenteen uutta pääteasemaa Uusikylä–Itäinen eikä
muita länsisuuntaan olevia väliasemia, joista Tieokas esitti alustavat ehdotukset
esimerkiksi Uusikylä Master Plan‐suunnitelmassa:

Uudenkylän Asemakeskuksen ja henkilöaseman Uusikylä–Itäinen sijainti
nauhataajaman itäosassa. Kartta Uusikylä Master Plan, rakennettu ympäristö.
Uudenkylän henkilöaseman, tulevan Asemakeskuksen sijainti pitää korjata
kaavakartassa oikeaan paikkaansa. Nyt merkintä on Pietarinradan ja Kouvolantien
risteyskohdassa, missä sijaitsee Karnervan alikulkusilta. Henkilöaseman
(Asemakeskuksen) oikea paikka on siitä länsisuuntaan yllä olevan kartan pisteessä 4.

Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että maakuntakaavaehdotukseen merkitään
allaolevassa linkissä tarkemmin suunniteltu pääteasema Uusikylä–Itäinen (Kirjapolku)
ja todetaan uusien väliasemien suunnittelutarve rataosalla Uusikylä–Lahti–Järvelä sekä
nykyisen rautatien Heinola–Lahti–Loviisa kehittämisen tarve pendelilähiliikenteessä
osuudella Heinola–Lahti–Orimattila. Toteutuksen aikajänne on pitkä, mutta kaavahan
on tulevaisuuden luomista.

Uudenkylän Asemakeskus – osa liikennealueiden dynaamista
strategiaa

Uuden henkilöaseman Uusikylä–Itäinen merkintä liittyy Uudenkylän osayleiskaavan
laadintaan tärkeänä osana Uudenkylän ja koko Nastolan nauhataajaman itäosan
liikennepalvelujen kehittämistä.
Asiantuntijayritys Tieokas jatkaa mielihyvin asiantuntijayhteistyötä Päijät‐Hämeen
liiton kanssa ja pyytää, että Liitto ohjaa kunnan kaavoitustyötä tältäkin osin sekä että
Liitto asianmukaisesti vastaa tähän muistutukseen.
Tietolähteet maakuntakaavan laatimista varten:
Liikennejärjestelmäpalvelut
http://www.tieokas.fi/Liikennepalvelut.pdf
Liikennealueiden dynaaminen strategia – Johdanto
http://www.tieokas.fi/Johdanto.pdf
Liikennealueiden dynaaminen strategia – Henkilöliikenne
http://www.tieokas.fi/Aineisto1.pdf
Uudenkylän kehittämisalue
http://www.tieokas.fi/Uusikyla_Master_Plan.pdf
Ystävällisin tervehdyksin
Asiantuntijayritys Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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Päijät‐Hämeen maakuntakaavaehdotus 2014
Tavaraliikennelogistiikka Uusikylä–Nastola
Kaavakartta, Kaavaselostus, liiteosa s. 19, 21‐23, 36 (TP22, T36, kk8, sr)
Uudenkylän tavara‐aseman logistiikkakeskus ympäristöineen

Uudenkylän tavara‐aseman ratapihan kansainvälinen yhdistettyjen kuljetusten
logistiikkakeskus (kesk.), teollisuusraide Uusikylä–Nastola ja Piiankallion teollisuusalue
(vas.) Uudenkylän osayleiskaavassa. Kartta Uusikylä Master Plan, Uudenkylän
kehittämisalue – rakennettu ympäristö.

Logistiikka raiteille
Ekskursio Uusikylä–Nastola–Villähde 22. kesäkuuta 2011

18 tavaravaunullista valmisteita lähdössä markkinoille Upon muovitehtaan
yksityisraiteelta tasan 40 vuotta sitten. Edessä Pietarinrata Lahti‐Kouvola,
penkereellä teollisuusraide Uusikylä‐Nastola Pietarinradan korkeimmassa kohdassa.
Raskas diesellinjaveturi Hr13 (Dr13) 2341 vetää tavarajunaa Kouvola‐Lahti, mikä
tuolloin teki Uudenkylän aseman vaihtotyöt. Veturi valmistui Lokomon veturitehtaalla
Tampereella 1965. Veturisarjan käyttö päättyi kesäkuussa 2000, ja tämäkin veturi on
romutettu. Kuva 1971 07‐23 Markku Sakari Meriluoto.

Päijät-Hämeen liitto – Nastolan kunta – Lakes Oy –
Tieokas
Maakuntakaavaehdotukseen ei ole lainkaan merkitty Päijät‐Hämeen tärkeintä, ainoaa
toimivaa kansainvälisen tavaraliikenteen yhdistettyjen kuljetusten logistiikkakeskusta
Uudenkylän rautatieasemalla ympäristöineen Nastolan rautatieliikennepaikalle asti.
Logistiikkakeskuksen sijainti ilmenee yllä kartasta ja allaolevista tietolähteistä.
Uudenkylän tavara‐aseman logistiikkakeskuksessa käsitellään Venäjältä rautateitse
saapuvaa tavaraa, mitä kuljetetaan kuorma‐autoilla kaikkialle Suomeen. Toiminta on
jatkunut jo kauan, ja sen merkittävän volyymin vuoksi Liikennevirasto uudisti 2010
Uudenkylän tavara‐aseman ratapihan vastaamaan raskaan liikenteen tarpeita.
Asiantuntijayritys Tieokas on esitellyt logistiikkakeskuksen toimintaa Päijät‐Hämeen
liiton tilaamalla asiantuntijaretkeilyllä "Logistiikka raiteille" (kuva: linkki s. 25).
Uudenkylän osayleiskaavassa logistiikkakeskuksen nykyinen merkintä on T.

Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että kaavaehdotukseen merkitään alla olevassa
linkissä tarkemmin esitetty Uudenkylän logistiikkakeskus ja teollisuusraide Uusikylä–
Nastola merkittäövästi parannettavana rataosana (sr). Ne liittyvät Uudenkylän
osayleiskaavan laadintaan merkittävänä osan Uudenkylän ja koko Nastolan
nauhataajaman itäosan logististen palvelujen kehittämistä. Uudenkylän
logistiikkakeskus kokonaisuutena liittyy teollisuusraiteen Uusikylä–Nastola välityksellä
ainakin seuraaviin kaavamerkintöihin:
TP22

Pysäkin työpaikka‐alue

T36

Uudenkylän teollisuus‐ ja varastoalue,
pohjoisosa
Uudenkylän teollisuus‐ ja varastoalue

T39

kk8 Nastola‐Uusikylä, Kouvolantien ja
Pietarinradan varsi. Kehittämisen
kohdealue on osa ylimaakunnallista
kehittämisvyöhykettä

kk8

Nastola‐Uusikylä, Kouvolantien ja
Pietarinradan varsi

Osin toteutumaton työpaikka‐alue seisakkeen ja
risteysalueen ympäristössä. Pohjoisin osa
pohjavesialueella.
Toteutunut teollisuusalue radan varrella. Alue on
pääosin pohjavesialueella.
Radan eteläpuolinen teollisuusalue. Alueen
pohjoisosa on pohjavesialueella.

Nastola

134,9

Nastola

140,35

Nastola

173,09

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS
Alueen tarkemmalla suunnittelulla lisätään asumista henkilöliikenteen
asemien läheisyyteen, parannetaan kulkuyhteyksien sujuvuutta ja
turvallisuutta, kehitetään raideliikenteen tavarakuljetuksia sekä
parannetaan elinkeinoelämän sijoittumismahdollisuuksia ja palvelujen
sijoittumista lähelle asumista.
TEN‐T Skandinavia ‐ Välimeri ydinverkkokäytävän
osa‐alue, jossa on kehittämismahdollisuuksia
asumisen, elinkeinoeläman ja raideliikenteen
järjestelyissä

Nastola

2403,77

Uudenkylän tavaraaseman ratapihan logistiikkakeskus –
Nastolan logistinen aarre.
Asiantuntijayritys Tieokas esittää, että jäljempänä luetellut tahot Päijät‐Hämeen liiton ja
LADECin johdolla käynnistävät maakuntakaavan pohjalta Uudenkylän
logistiikkakeskuksen kehittämishankeen, minkä lähtökohdaksi Liikennevirasto
luovuttaa Nastolan kunnan omistukseen teollisuusradan Uusikylä–Nastola ja missä
kiinteistönjalostuksen menetelmin Uudenkylän valmisteilla olevan osayleiskaavan
pohjalta suunnitellaan Uudenkylän logistiikkakeskus.

Ullankankaan‐Piiankallion alue Rauten‐Uponorin välissä teollisuusraiteen Uusikylä–
Nastola pohjoispuolella (Uudenkylän osayleiskaavaluonnos).
Uudenkylän logistiikkakeskuksen runko ovat Uudenkylän tavara‐aseman ratapihan
toimiva yhdistettyjen kuljetusten logistiikkakeskus ja kuormausalue sekä teollisuusrata
Uusikylä–Nastola, Nastolan logistinen aarre, minkä vertaista ei ole valmiina koko
rataosalla Helsinki–Lahti–Kouvola. Kehittämishanke vaatii vahvaa ylikunnallista otetta
ja sellaista näkemystä, tahtoa, taitoa ja halua, mitä Nastolan kunnalla ei ole.
Mahdollisuudet kehittää Uudenkylän logistiikkakeskus nykyisen toiminnan ja infran
pohjalta ovat aivan toista luokkaa kuin toistaiseksi epäonnistuneissa Lahden seudun
logistiikkankkeissa esimerkiksi Kujalassa ja Nostavalla.
Liikennevirasto uudisti Uudenkylän tavara‐aseman Uusikylä T ratapihan raiteiston
Pietarinradan parannustyössä 2009‐2010 lähes jokaista kiskoa myöten. Tämä oli
Liikennevirastolta merkittävä investointi Nastolan teollisuuden hyväksi.
Radanparannus palvelee Uudenkylän liikennepaikan vilkasta raskasta
vaunukuormaliikennettä, mistä valtaosa on jo 1970‐luvulta alkaen tuontikuljetuksia
Venäjältä. Uudenkylän tavara‐asemalle saapuu työkauden aikana keskimäärin viikottain
yksi 2000 tonnin tavarajuna Vainikkalasta Kouvolan kautta. Junakuormat varastoidaan
ja ne lähtevät täysperävaunullisten kuorma‐autojen kuljettamina jatkuvana virtana
Uudestakylästä kaikkialle Suomeen.
Uudenkylän logistiikkakeskus erinomaisine tie‐ ja raideyhteyksineen Nastolan
liikennepaikalle asti soveltuu monipuolisesti alueen rautatiepalvelujen käyttäjille ja
siirtää ekotehokkaasti raskasta liikennettä maanteiltä kiskoille, jos niin halutaan.
Uudenkylän logistiikkakeskus on ainoa toimiva yhdistettyjen kuljetusten
logistiikkakeskus koko rataosalla Helsinki–Lahti–Kouvola, sillä missään muualla ei ole
raideyhteyttä Suomen kansainväliseen päärataan – ei
Keravalla, Kujalassa, Nostavalla, Pennalassa, Ämmälässä eikä enää myöskään
Kausalassa eikä Korialla, joiden ratapiha purettiin 2010.

Teollisuusrata Uusikylä–Nastola eli Pietarinradan pohjoispuolta kulkeva kolmas raide
rakennettiin 1960‐luvun alkupuolella Uudenkylän ratapihan länsipäästä Nastolan
silloiselle laiturivaihteelle. Uudenkylän ratapihan muutostöiden jälkeen 2010 raide
jatkuu Uudenkylän liikennepaikan raiteesta 603 läntisen tulovaihteen vierestä Rauten
tehtaan kohdalta ja päättyy Nastolan seisakkeelle Montarin alikulkusillan luo.
Logistiikkaa palvelevia rakenteita mahtuu vielä paljon lisää Uudenkylän
kuormausalueelta alkaen kaikkialle teollisuusradan vaikutuspiiriin tehostamaan alueen
ja teollisuusradan nykyistä vajaakäyttöä. Runsaasti tilaa tarjoavat esimerkiksi
Piiankallion alue Rauten ja Upon välissä sekä Nastolan seisakkeen ympäristö, missä
teollisuusrata voidaan kääntää jatkumaan nykyisen päätepuskurin ohi Novartin ja
Levypyörän teollisuuslaitosten taakse hiekkaautiomaahan.
Sinne sopivat kirkonkylän seudun teollisuutta palvelemaan esimerkiksi kahden raiteen
ratapiha, kuormauslaituri ja varastohalli. Teollisuusraiteen logistiikka‐alue
kokonaisuutena on suuri mahdollisuus, mikä vaatii Nastolan kunnan ja teollisuuden
aktiivista otetta Uudenkylän osayleiskaavoituksessa ja ennen kaikkea yhteistyötä
maakunnan, kunnan, maanomistajien, rautatieviranomaisten, rautatieoperaattorien,
kiinteistönjalostuksen ja paikallisten asiantuntijoiden kanssa.
Uudistettuna noin 2,8 km pituinen teollisuusrata on Nastolan kunnan logistinen aarre.
Radan varrella, mukaan luettuina Uudenkylän tavara‐aseman Uusikylä T ratapiha ja
laaja kuormausalue, sijaitsee seuraavan kuvan mukaisesti useita teollisuuslaitosten
omia raiteita, kuormauslaitureita ja varastorakennuksia:

Asiantuntijayritys Tieokas vaatii kaavamerkinnän T39 poistettavaksi, koska tämä
Pietarinradan ja valtatien välinen alue on käytännössä rakentamiskelvoton vaikean
maaston vuoksi ja sisältää paljon luonnonarvoja (ks. linkki alla).
Paikannimimerkinnät on korjattu taulukkoon vastaamaan paremmin vallitsevaa
todellisuutta. Paikannimi Rakokivi on hylättävä; kysymys on Uudenkylän
maarekisterikylän alueesta Elementintiestä itäsuuntaan.
Asiantuntijayritys Tieokas jatkaa mielihyvin asiantuntijayhteistyötä Päijät‐Hämeen
liiton kanssa ja pyytää, että Liitto ohjaa kunnan kaavoitustyötä tältäkin osin sekä että
Liitto asianmukaisesti vastaa tähän muistutukseen.

Ystävällisin tervehdyksin
Asiantuntijayritys Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
Tietolähteet maakuntakaavan laatimista varten:
Liikennealueiden dynaaminen strategia – Johdanto
http://www.tieokas.fi/Johdanto.pdf
Liikennealueiden dynaaminen strategia – Tavaraliikenne
http://www.tieokas.fi/Aineisto2.pdf
T39 poistamisen perusteet:
http://www.tieokas.fi/YVA.pdf
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Pietarinradan kolmas raide Uusikylä–Kausala ja vt 12
Kaavaselostus, liiteosa s. 31, 36 (vt2)
Merkittävästi parannettava rataosa
Vaihtoehtoinen valtatie

Väyläpolitiikan muutos Liikenneviraston tullen merkitsi, että enää ei suunnitella eikä
rakenneta esimerkiksi moottoritietä, vaan VÄYLÄ, Sen palvelutarkoitus on paljon
monimuotoisempi kuin perinteisen tienrakennuksen, miltä ajalta on
moottoritiesuunnitelma Lahti–Kouvola. Liikenneviraston toiminta‐ajatus on kehittää
koko liikennejärjestelmää ja lisätä liikennemuotojen synergiaa. Keskeistä on liikenteen
ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien haittavaikutusten vähentäminen, mikä tarkoittaa
mm. eri maaliikennemuotojen sijoittamista yhteiseen maastokäytävään.
Nykyiseen maakuntakaavaan merkitty tieyhteyden Lahti‐Kouvola yleissuunnitelma on
hylätty Asiantuntijayritys Tieokkaan muistutuksen mukaisesti. Suorassa
vaikuttamisessa silloisen liikenneministerin kanssa koko toteutusajatus muutettiin
uuden valtatien rakentamisesta entisen parantamiseksi. Tuskin koskaan ennen
yksityinen asiantuntija on saanut aikaan vastaavan mittakaavan muutosta
väyläpolitiikassa. Järkyttävän kallis ja ympäristövaikutuksiltaan tuhoisa
"erämaalinjaus" Uudestakylästä itäsuuntaan hylättiin kokonaan. Osuudelta Uusikylä‐
Jokue tarve selvitetään Tieokkaan esittämällä tavalla siltä pohjalta, että tie ja rautatie
kulkevat edelleen pääpiirtein nykyisessä yhteisessä maastokäytävässä. Nyt pitää vielä
päättää parantaa niitä yhdessä todellisen tarpeen mukaisesti.
Lahti‐Kouvola on maassamme harvinainen esimerkki yhteysvälistä, missä kerrankin
rautatie on uudistettu ennen valtatietä. Yhteysvälillä Lahti–Kouvola nopean 200 km/h
liikenteen Pietarinrata on ylivoimainen kuljetusmuoto henkilö‐ ja tavarakuljetuksissa ja
edustaa maan parasta ja turvallisinta rautatietekniikkaa. Juna lisää yhä suosiotaan
ylivoimaisena markkinajohtajana henkilöliikenteessä, mikä on kaikin tavoin edullista
yhteiskunnalle ja yksilöille.

Rautatie ja moottoritie kulkevat samassa maastokäytävässä. Oikorata Kerava–Lahti ja
valtatie 4 Helsinki–Lahti Mäntsälässä. Samanlainen väyläratkaisu soveltuisi myös
yhteysvälille Lahti–Kouvola, vaikka sinne moottoritietä ei rakennetakaan.
Kuva Pertti Heikkinen, www.vaunut.org
Tämä viitoittaa tulevaa väyläpolitiikkaa ja osoittaa rautatien ylivertaisuuden
runkoyhteytenä, mitä maantie paikallisen tarpeen mukaan täydentää. Rautateiden
menestystä kuvaa, että junamatkustajien osuus välillä Lahti‐Kouvola on jo kauan ollut
yli puolet, valtakunnan kärkeä. Matkustajat ovat valinneet junan, vaikka nykyinenkään
valtatie 12 Pietarinradan vieressä ei suinkaan ole kehno. Raskaamman 25 tonnin
akselipainon ja etenkin uuden turvalaitejärjestelmän ja viimeksi Mankalan
raiteenvaihtopaikan ansiosta kasvanut ratakapasiteetti lisää rautatieliikenteen
kilpailukyvyn ylivertaiseksi maantieliikenteeseen verrattuna.

Nyt valtatiestä esitetään vain pohjoisen linjauksen vaihtoehtoja. Niiden joukkoon pitää
lisätä Asiantuntijayritys Tieokkaan laatima kustannustehokas Radanvarsilinjaus (yllä),
mikä on jo alkuvaiheissaan saanut vankan kannatuksen Nastolan kunnan asukkailta,
alueen maanomistajilta ja jopa kunnan viranomaisilta. Uudenkylän Arolassa välillä
Uusikylä–Mankala Radanvarsilinjaus seuraa tiiviisti Pietarinrataa ja väistää
peltoviljelylle ja suurille muuttolinnuille arvokkaan Arolan–Kuivannon peltoaukean.

2000‐luvun Pietarinradan EU‐parannushanke Lahti‐Luumäki–Vainikkala, minkä
loppukustannus oli 210 M€, jäi kuitenkin pahasti puolitiehen rataosalla Uusikylä–
Kausala, koska sen useat rataoikaisut jäivät rakentamatta rahanpuutteen vuoksi. Vanha,
mutkainen raidegeometria ei täytä nopean liikenteen vaatimuksia. Ratakapasiteetti
rajoittaa Nastolalle ja Iitille tärkeän taajamajunaliikenteen Helsinki–Kouvola lisäämistä
ja vaikeuttaa tuntuvasti eri junatyyppien sujuvaa liikennöintiä toistensa lomassa.
Pietarinradan jatkoparannustyönä tarvitaan ratakapasiteetin kasvattamiseksi nopean
liikenteen lisäraide Uusikylä–Kausala. Nykyinen kaarteinen kaksoisraide jäisi rinnalle
tavanomaisen liikenteen käyttöön. Nopea kolmas raide, minkä pituus olisi vain alle 20
km, tekisi nykyisen kaksoisraiteen rinnalla (pohjoispuolella) mahdolliseksi esimerkiksi
kasvattaa Helsingin–Pietarin / Lahden–Tampereen nopeaa Allegro‐liikennettä
nykyisellä reitillä kustannustehokkaasti, eikä tarvittaisi uutta miljardiluokan
rannikkoratayhteyttä.
Siksi Asiantuntijayritys Tieokas esittää maakuntakaavan nykyiseen liikennekäytävään
merkittäväksi erillinen nopean liikenteen kolmas raide Uusikylä–Kausala samassa
yhteydessä, kun samassa maastokäytävässä parannetaan valtatietä Lahti–Kouvola
suurelta osin rautatien vieressä. Väyläratkaisu on merkittävä myös Uudenkylän
osayleiskaavaan.
Pietarinradan parannustyö Uusikylä–Kausala käy välttämättömäksi vielä nyt
valmisteilla olevan maakuntakaavan elinkaaren aikana. Siksi yhteysväli Uusikylä–
Kausala on yhteistyössä Kymenlaakson liiton kanssa todettava tulevaisuudessa
merkittävästi parannettavaksi rataosaksi alla olevista tietolähteistä ilmenevin
perusteluin. Kustannustehokkain lopputulos saavutettaisiin, jos sekä rautatien että
valtatien parannustyö voitaisiin toteuttaa yhdessä. Tämä on mahdollista, koska
valtatien parannustyöhön ei tule olemaan rahaa lähes mittaamattomaan aikaan.
Yhteisen väylän suunnittelutyö voitaisiin käynnistää tältä pohjalta nopeasti.
Asiantuntijayritys Tieokas jatkaa mielihyvin tässä asiantuntijayhteistyötä Päijät‐
Hämeen liiton kanssa ja pyytää vaikuttamista Uudenkylän osayleiskaavan laadintaan
sekä että Liitto asianmukaisesti vastaa tähän muistutukseen.
Tietolähteet maakuntakaavan laatimista varten:
Pietarinradan kolmas raide Uusikylä–Kausala ja vt 12
http://www.tieokas.fi/Uusi_Kouvolantie.pdf
Asiakirjat liikenneministerille 2012
http://www.tieokas.fi/Liikenneministeri.pdf
Ystävällisin tervehdyksin
Asiantuntijayritys Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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Hämeen oikorata
Kaavaselostus s. 75, liiteosa s. 36
Ohjeellinen päärata

Asiantuntijayritys Tieokas kannattaa selvityksen käynnistämistä Hämeen oikoradan
maastokäytävävaihtoehdoista. Oikoradan Lahti–Mikkeli tapaan Liikennevirastolta on
pyydettävä tekniset linjausvahtoehdot, ennen kuin kunnat kaavoittavat ratalinjan

umpeen esimerkiksi Hollolassa. Hämeen oikoradan linjausvarauksessa on kysymys
juuri sellaisesta pitkään aikavälin suunnittelusta, mihin maakuntakaavassa pitää
varautua.
Hämeen oikoradan ensimmäisenä osana on päätetty rakentaa Riihimäen kolmioraide,
mikä mahdollistaa suoran liikenteen Pietarinradan ja Pohjanmaanradan välillä ilman
veturinvaihtoa Riihimäellä. Hanke on huomattava parannus nykyiseen, mutta pitkällä
aikavälillä tarvitaan oikorataratkaisu. Etenkin Lahden–Kouvolan seudulle jo Riihimäen
kolmioraide, mutta vasta Hämeen oikorata avaa merkittäviä mahdollisuuksia lisätä ja
tehostaa rautateiden tavara‐ ja henkilöliikennettä Itä‐ ja Länsi‐Suomen välillä ja samalla
vähentää ympäristölle haitallista tieliikennettä ja sen investointeja.
Suomen liikennejärjestelmässä Hämeen oikorata merkitsee Itä‐ ja Länsi‐Suomen välillä
vähintään saman tason parannusta kuin Keravan–Lahden oikorata Etelä‐ ja Itä‐Suomen
välillä. Hämeen oikorata edustaa eurooppalaista liikennepolitiikkaa, missä – jo Ruotsista
alkaen – investoinnit keskitetään nopean, tehokkaasti järjestetyn ja
ympäristöystävällisen raideliikenteen kehittämiseen.
Nimityksen HÄMEEN OIKORATA uudesta rautatieyhteydestä Lahti–Hämeenlinna otti
ensimmäisenä käyttöön Tieokas ratayhteyttä perustelevissa kirjoituksissaan.
Asiantuntijayritys Tieokas jatkaa mielihyvin asiantuntijayhteistyötä Päijät‐Hämeen
liiton kanssa ja pyytää, että Liitto asianmukaisesti vastaa tähän muistutukseen.
Tietolähde maakuntakaavan laadintaa varten:
Hämeen oikorata
http://www.tieokas.fi/Oikorata.pdf
Ystävällisin tervehdyksin
Asiantuntijayritys Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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1. Korjaus
Termi luontoarvot pitää muuttaa muotoon luonnonarvot, mikä on virallinen ilmaus
esimerkiksi luonnonsuojelulaissa.
2. Kaavakartta
Kaavakartan ylä‐ ja alapuolen välinen sauma osuu keskelle Uudenkylän asemanseudun
taajamaa ja haittaa pahasti muutenkin täynnä merkintöjä ja detaljeja olevan kartan
lukemista.

Tummansininen palkki on poistettava, niin että kartta on kauttaaltaan samantasoinen
luettavuudeltaan myös Uudenkylän asemanseudun taajaman osalta. Tällaista karttaa ei
olisi saanut päästää julkisuuteen.
3. Paikannimet
31. Uusikylä
A117

Uudenkylän taajamatoimintojen alue

A118

Uudenkylän taajamatoimintojen alue

Osittain toteutunut taajamanauhan osa.
Eteläosa aluetta on pohjavesialueella.
Pääosin toteutunut taajaman osa, joka sijaitsee
pohjavesialueella. Alueen koilliskulmaus sivuaa
maakunnallisesti arvokasta rakennettua
ympäristöä ja maisemaa.

Nastola

262,34

Nastola

164,62

A161

Uudenkylän taajamatoimintojen alue

Taajamatoimintojen alueeksi tiivistynyt ja
osittain toteutunut alue

Nastola

212,84

Korjaus: Paikannimi Uusikylä taivutetaan kuten esimerkiksi Uudenkaupungin rauha,
siis Uudessakylässä, Uuteenkylään jne. – EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA Uusikylässä tms.
Lähde (sivu 494): KORHONEN RITVA. 1990. Alastarolla Ylistarossa. Suomen
asutusnimet ja niiden taivutus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 58.
Julkaisija: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kustantaja: Valtion painatuskeskus.
32. Rakokivi
Paikannimi Rakokivi on poistettava käytöstä keinotekoisena ja jopa alatyylisenä ja
korvattava asiallisella nimityksellä, millä on historiallinen oikeutuksensa. Rakokivi‐
ilmaisu on poistettu jo kunnan julkaisemasta Nastolan opaskartastakin. Rakokivi on
korvattava sopivalla Uusikylä‐johtoisella ilmaisulla, esimerkiksi Uudenkylän liikekeskus
(Kuninkaanharju), mikä se todellisuudessa on.
Tietolähde maakuntakaavan laadintaa varten
Perusteet haitallisen nimityksen muuttamiseksi on esitetty s. 1:
http://www.tieokas.fi/Nastola_toisin_sanoen.pdf
4. Yhdystiet
yt103

YT 1711

yt74
yt73

YT 14091
YT 3136

Yhdystie 1711 Nastola ‐ Kuivanto ‐ Artjärvi. Seudullisen kehän
osa.
Yhdystie Nastola ‐ Arrajoki.
Yhdystie 03136 Arrajoki ‐ Vuolenkoski.

Nastola

16527

Nastola
Nastola

8259
11871

Maantie Loviisa–Artjärvi–Uusikylä–Heinola kiertää edellisen mukaan nauhataajaman
katuverkon kautta eikä yleisen tien väylää pitkin suoraan. Kysymyksessä on
kunnanjohtajien suosittu hiekkalaatikkoleikki, missä valtion tiehallintoa houkutellaan
ottamaan hoitaakseen kunnan katuosuuksia osoittamalla niille keinotekoisesti
liikennettä häiritsemään asutusalueita. Tässä tiesuunnitelmassa pitkä mutka läheltä
Nastolan kirkonkylää kiertäen liittyy Nastolan kunnan epätoivoiseen yritykseen tehdä
kirkonkylästä suurempi risteyspaikka kuin se koskaan on ollutkaan ja toisaalta
keinotekoisesti sivuuttaa Uudenkylän merkitystä risteyspaikkana, mitä se tämänkin
suoran tien osalta on ollut jo satoja vuosia.
Mielestäni Uudenmaan ELY‐keskuksen pitää suitsia tällaisia harrastuksia eikä Päijät‐
Hämeen liiton missään tapauksessa pidä sortua myötäilemään moisia pyrkimyksiä.
Suora etelä‐pohjoinen‐tieyhteys kulkee yhä ja aina Uudenkylän kautta. Vehkosillantie,
mitä tässä yritetään pönkittää, rakennettiin pulavuosina kevyesti lapiotyönä eikä ole
kovin kelvollinen tänäkään päivänä eikä sitä käytetä kuin paikalliseen liikenteeseen
toisin kuin Heinolantietä Uudenkylän kautta. Esimerkiksi yksikään raskas ajoneuvo ei
taatusti kierrä vapaaehtoisesti Vehkosillantien reittiä, mikä talviaikaan on suorastaan
mahdoton geometrian ja kunnonkin puolesta.
Jos ko. pitkä tieluettelo (arvatenkin) sisältää muitakin vastaavia kommervenkkeja,
luettelo pitää poistaa tarpeettomana.

5. Nastolan nauhataajaman tasapuolisen kehittämisen kuntastrategia (valtuustopäätös)
Uudenkylän maarekisterikylä ulottuu Nastolan (kirkonkylän) ja Uudenkylän kylien
rajalta Elementintieltä itään Iitin rajalle asti. Maarekisterikylä on valtakunnanrajojakin
pysyvämpi aluerajaus, riippumaton lääni‐, kunta‐ ja kaikista muistakin muutoksista.
Uudenkylän länsiosassa maarekisterikylän rajaa vasten sijaitsee Uudenkylän
liikekeskus, mitä virheellisesti kutsutaan nimellä Rakokivi ja mikä lännessä rajoittuu
kirkonkylän Nastonharjun taajamanosaan. Nauhataajaman sisäinen jaottelu tuntuu
olevan vaikeaa ulkopuolisille, koska jaottelua ei ole tehty esimerkiksi viitoituksessa
Tieokkaan suunnitelmasta huolimatta:
http://www.tieokas.fi/Viitoitus1_Uka.pdf
http://www.tieokas.fi/Viitoitus2_Uka.pdf
Nastolan kunnan jo 1970‐luvulla käynnistämien raskaiden kaavoitusvirheiden
seurauksena vanha liikenteellinen ja taloudellinen keskus Uudenkylän asemanseutu
tapettiin tarkoituksellisesti niin, että nyt siellä toimii kaksi yleisönpalvelua: TOPPIS‐
baari ja määräaikoina hälytyssireeni.
Uudenkylän asemanseudun taajama (ca16) ulottuu länsisuunnassa yhä sinne mihin
asutuskin ennen ns. Rakokiven perustamista tyhjälle Salpausselän harjulle eli
Ullankankaan voimalinjan tasalle. Pelkästään vanhassa Uudenkylän asemanseudun
taajamassa asuu yhä pitkälti yli 2000 ihmistä ja ainakin tuhat enemmän, kun mukaan
luetaan taajaman muut osat, vanha Kanerva ja uudet Tammela ja Turranmetsä.
Kysymyksessä on siis merkittävä asutuskeskus.
Lisäksi Uudenkylän asemanseutu on luontainen asiointipaikka laajan ympäröivän
maaseudun asukkaille: Orimattilan Kuivanto, Iitin Säyhtee ja Vuolenkoski sekä Mankala.
Vuolenkoskea lukuun ottamatta kaikista näistä kyläyhteisöistä kaupalliset palvelut ovat
loppuneet. Uudenkylän asemanseutu on siis huomattavan laajan ylikunnallisen
palvelukysynnän keskus – jos palvelua on.
Uusikylä täyttää 600 vuotta 1422. Uudenkylän kulttuurihistoria on pidempi kuin
missään muussa osassa nauhataajamaa, vain Ruuhijärven kylässä on vanhempaa.
Uudenkylän hallintopitäjä ulottui Artjärveltä Mäntyharjulle jo vuosisatoja ennen kuin
Nastolasta tiedettiin mitään. Kauan ennen kirkollista Nastolaa Uudessakylässä sijaitsi
kappeli ja kalmisto:
http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf
Yhden sukupolven aikana nykyinen Nastolan kunta onnistui tuhoamaan Uudestakylästä
kahdenkymmenen aiemman sukupolven rakennustyön. Tätä vastuuta Nastolan
kunnanjohto ei pääse koskaan pakoon; ilmankos ei annettu lupaa kirjoittaa Nastolan
historian IV osaa viime sotien jälkeisestä ajasta. Se olisi ollut liian karmeaa luettavaa,
kun totuus kunnan virheistä olisi tuotu puolueettomaan tarkasteluun.
Uudenkylän asemanseudun taajaman liikennesijainti on paras koko Nastolassa ja siitä
johtuva kehityspotentiaali arvaamattoman valtaisa. Uusikylä on yhä neljän merkittävän
valtiontien risteys kaikkiin suuntiin. Valtakunnan kansainvälinen päärata, Pietarinrata,
kulkee Uudenkylän kautta. Rautatieasema on ollut alusta 1870 alkaen.
Kansalaistaistelun tuloksena on saatu uusi henkilöasema, tuleva Asemakeskus

pikavuoropysäkkeineen ja myös tulevan pendelilähiliikenteen itäinen pääteasema.
Lisäksi on rataosan Lahti–Kouvola ainoa tavara‐asema‐logistiikkakeskus
kunnostettuine ratapihoineen. Kaikkien näiden tulosten takana on hyvin paljon
asiantuntevaa kansalaistyötä, sillä Nastolan kunta on tunnetuista syistä 1970‐luvulta
alkaen halunnut painaa Uudenkylän pimentoon.
Uudenkylän Asemakeskuksesta pääsee taajamajunalla 12 kertaa vuorokaudessa
esimerkiksi Lahteen 14', Helsinkiin 1.20' ja Kouvolaan 30' jatkoyhteyksineen,
pikavuorolla suoraan Haminaan, Hämeenlinnaan, Kotkaan ja Tampereelle, lisäksi kulkee
noin 60 vakiobussivuoroa. Uudessakylässä ei todellakaan tarvitse omistaa henkilöautoa
kuten ei esimerkiksi Helsingissäkään, vaan julkinen liikenne palvelee loistavasti.
Taajama on siis ekologisen edelläkävijän asemassa.
Tämä saavutus on ollut paljolti yksityisen kansalaistyön varassa, Nastolan kuntaa asia ei
ole lainkaan kiinnostanut. Saihan kunnanjohto Uudenkylän rautatiehenkilöliikenteeen
lopetetuksi 2006–2010, kunnes kansalaistaistelu voitti uuden takaisin. Joukkoliikenteen
palvelu Uudessakylässä on suorastaan punainen vaate moottoritie‐ ja formulahenkiselle
kunnanjohdolle, jonka pian väistyessä asiaan varmasti aletaan suhtautua
kehittämishakuisesti, kuten liitossopimukseen on kirjattu.
Kuntaliitoksen toteutuessa Uudestakylästä tulee Lahden portti idästä, miltä se sitten
näyttääkin. Kausalan ohitustien ja Kouvolantien kevyen parantamisen jälkeen – kun
myös Matkakeidas näyttää jäävän linjauksesta sivuun – Uusikylä näkyy idästä
ensimmäisenä taajamana valtatien vieressä. Uudessakylässä tarjoutuu Kouvolan jälkeen
– tai ennen Kouvolaa – tilaisuus pysähdykseen Uudenkylän liittymän palvelualueella, ja
siitä sitten Lahden suuntaan taajamanauhaa pitkin tai suoraan. Mitä on tarjolla
Uudenkylän liittymässä? Liittymähän on ollut paikassaan valmiina jo siitä alkaen kun
Uusikylä alkoi kuolla, kokonaisen sukupolven ajan.
Maakuntakaavaehdotuksen mukaan Uusikylä (mikä siis virheellisen käsityksen mukaan
sisältäisi vain Uudenkylän asemanseudun) on:
Keskustatoimintojen alakeskus
(kohdemerkintä ca16 Uusikylä)
Merkintää käytetään osoittamaan
seudullisesti merkittäviä
keskustatoimintojen alakeskuksia.
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan
sijoittaa sellaisia vähittäiskaupan
suuryksiköitä ja myymäläkeskittymiä, jotka
palvelevat alakeskuksen vaikutusalueen
asukkaita.

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS:
Alakeskusten suunnittelussa, yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja
kehittämisessä tulee asukkaille varata esteettömästi ja turvallisesti
saavutettavissa olevat kaupallisten ja julkisten palveluiden alueet.
Alakeskuksen vaikutusalueen asukkaita palvelevien vähittäiskaupan
suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa on otettava huomioon
kaupunkiseudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten,
ettei palvelutarjonnassa aiheudu alueellisia tai väestöryhmittäisiä
palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti vaikuttavia muutoksia.
Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä tai
myymäläkeskittymiä, jotka edellyttävät merkittävää poikkeamista
ympäristön mittakaavasta.

Vähittäiskaupan 2000 kerrosneliömetrin ja sen ylittävien suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäiskerrosala (k‐m2) saa
olla enintään:
ca16 Uusikylä
8 000
kma: Vähittäiskaupan kehittämisen
kohdealue
Merkintää käytetään osoittamaan alueita,
joille yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa
puolesta voidaan yksityiskohtaisemmassa

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS:
Vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa on otettava
huomioon kaupunkiseudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen
siten, ettei heikennetä keskusta‐alueiden palveluita, eikä
palvelutarjonnassa aiheudu alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen

suunnittelussa sijoittaa seudullisesti
merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä
tai myymäläkeskittymiä.

saavutettavuuteen haitallisesti vaikuttavia muutoksia.
Tarkemmalla suunnittelulla tulee huolehtia, että yksittäisen
vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän kerrosalamäärä,
rakennustapa ja mittasuhteet voidaan sopeuttaa ympäristöönsä.
Vähittäiskaupan suuryksiköiden tarkempaa sijaintia suunniteltaessa tulee
minimoida liikenteen aiheuttamat haittavaikutukset.

Vähittäiskaupan enimmäismitoitus (k‐m2):
yhteensä / päivittäistavarakauppaa / erikoistavarakauppa, joka voi perustellusta syystä sijoittua myös keskusta‐alueen
ulkopuolelle kuten auto‐, rauta‐, huonekalu‐, puutarha ja maatalouskauppa / muuta erikoistavarakauppaa
kma10 Uusikylä
15 000 / (0)
/ 15 000 / 0

1

Kehittyvän Uudenkylän kohtalonkysymys on – sen jälkeen kun kaatopaikkahanke on
saatu torjutuksi – päivittäistavarakaupan saaminen Uudenkylän asemanseudun
palvelualueelle. Nykyisiä asiakkaita olisi siis vähintään 2000‐3000, lisäksi satojen
uusien asukkaiden potentiaali Kanervanharjun ja Uudenharjun uusille asutusalueille
upeaan harjumaastoon Asemakeskuksen molemmin puolin. Kun Villähteen
nukkumalähiö on vihdoin rakennettu tupaten täyteen ja sen jälkeen kun asukkaat
alkavat arvostaa ympärillään muutakin kuin neljää kallista seinää ja keskeltä ei mitään
kulkemaan päästäkseen kahta katumaastoria eli kulttuurista yhteisöllisyyttä ja
perinteistä luonnonympäristöä, Uusikylä nousee asuinpaikkana oikeaan arvoonsa, mitä
Nastolan kunnalla ei ollut halua ymmärtää.
Uudenkylän asemanseudun – mukaan lukien samaan kokonaisuuteen kuuluva Kanerva
– väestön ikärakenne osoittaa suurempaa kotipaikkauskollisuutta kuin missään muualla
nauhataajamassa, minne asukkaat tungeksivat suuren muuton aikaan rajaseudulta ja
ovat siellä yhä juurettomia, minkä osoittavat äänestyskäyttäytyminen ja
sisäänpäinkääntyneisyys. Uudenkylän asukkaista vähintään puolet on vähintään 46‐
vuotiaita (UOYK Kaavaselostus). Tämä osoittaa, että Uudessakylässä ollaan juurillaan ja
viihdytään, eikä Nastolan kunta sittenkään ole onnistunut kuristamaan Uudenkylän
asukkaita hengiltä.
Jo ikärakenne yksin on syy, miksi Uuteenkylään välttämättä tarvitaan
päivittäistavaroiden lähikauppa – mitä maakuntakaavaehdotus ei kuitenkaan lupaa.
Nykyisin tilanne on se, että iäkkäätkin kyläläiset, joilla läheskään kaikilla ei ole omaa
autoa, joutuvat kulkemaan Nastolan kunnanjohdon tahdon mukaisesti kalliilla bussilla
Uudenkylän länsiosan liikekeskuksessa välttämättömillä asioilla miten parhaiten
taitavat, elleivät halua joutua kunnan eläteiksi – eivätkä he todellakaan halua.
Nuorille perheille ja kaikille muillekin peruspalvelut ovat toki yhtä tärkeitä ja
ensimmäisten valintojen joukossa ratkaisevat asuinpaikan. Uudenkylän asutuksen on
kaikki edellytykset laajentua hallitusti kylän lähiympäristöön, kuten Tieokas on
osoittanut:
Uudenkylän kehittämisalue http://www.tieokas.fi/Uusikyla_Master_Plan.pdf

Toisin kuin esimerkiksi Villähteen nukkumalähiössä Uudenkylän vieressä ovat
todelliset vapaasti liikuttavat laajat kiinnostavat metsä‐ ja järvimaisemat, merkittäviä
luonnonsuojelualueita ja mielenkiintoisia käyntikohteita kaikenikäisille.
Kaavaehdotuksessa mainitut erikoiskaupan palvelut toki sopivat Uudenkylän
palvelualueelle. Esimerkiksi rauta‐ ja puutarha/maatalouskauppa palvelisi laajaa
maaseutuympäristöä Orimattilaa ja Iittiä myöten kaikkein luontevimmin
lähietäisyydellä juuri Uudessakylässä – kuten vielä vähän aikaa sitten, kun osuusliike
Oma‐Pohja/Ympäristö oli maakunankuulu erinomaisesta palvelustaan. Vaikkapa myös
ALKO kuuluu kuvaan vetovoimatekijänä, kun pitäjän länsiosista pyörähdetään
ketterästi lähikauppa Karisman juomapalveluun.
Sen sijaan hehtaaritolkulla tilaa vievä autokauppa ei liikahda Launeen keskittymästä
yhtään mihinkään millään kaavakäskyllä, vaikka alitajuntaa kuinka hivelisi ajaa uusi
audibemari oman kylän kaupasta ulos. Mutta "auto" käsitettynä todella palvelevaksi
huolto‐ ja korjaamoasemaksi olisi uusi konsepti, mikä Nastolasta puuttuu, kun ns.
liikenneasemat ovat unohtaneet palvelun toisen kulmakiven eli auton kokonaan.
Yleensähän palvelukuvaan kuuluu tällöin myös elintarvikemyynti ja kahvio.

Kaavaselostuksessä todetaan koukeroisesti, että asukkaille tulee varata esteettömästi ja
turvallisesti saavutettavissa olevat kaupallisten ja julkisten palveluiden alueet.
Palvelurakennetta kehitetään tasapainoisesti siten, ettei palvelutarjonnassa aiheudu
alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti vaikuttavia
muutoksia. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle voidaan sijoittaa
seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä, näin:
kma10 Uusikylä
15 000 / (0)

1 / 15 000 / 0

UOYK:ssa mainitaan, että Rakokiven liikekeskustan ulkopuolelle ei ole mahdollista
toteuttaa Rakokiven houkuttelevuutta uhkaavia kauppoja. Väestömäärän, työpaikkojen ja
saavutettavuuden parantaminen kaavaratkaisussa edesauttaa Rakokiven kauppojen
elinvoimaisuuden parantamista.
Tieokkaan huomautus: Sukupolven ajan, 1980‐luvulta alkaen, kun Uudenkylän
asemanseudun liikenneyhteydet suljettiin ja kaupat kuolivat, uusikyläläiset ovat
nöyrästi kantaneet ostosrahansa Uudenkylän liikekeskukseen, ns. Rakokiveen, Nastolan
kunnanjohdon tahdon mukaisesti. Uudessakylässä asuu paljon vähävaraista vanhempaa
väestöä, jolla ei ole autoa eikä varaa ajella kaupungin marketteihin, vaan vain kulkea
lähelle kävellen, pyöräillen tai kalliisti bussilla.
Tilannetta pahensi Kauppakaaren liittymähelvetti, kun valtatieliittymä maan tavan
mukaan piti ahtaa täyteen, oli seuraus miten hullu hyvänsä. Kauppakaari on rakennettu
kokonaan henkilöautoliikenteen ehdoilla, se on kevyen ja etenkin julkisen liikenteen
ulottumattomissa, mutta näinhän yritetään saada moottoritie näyttämään tarpeelliselta.
Osaksi Kauppakaaren ja osaksi Lahden itäosan hypermarkettien, etenkin Karisman,
tuottama seuraus on ollut Uudenkylän liikekeskuksen, ns. Rakokiven, kiihtyvä
kauppakato, minkä viimeisin ilmentymä on Lidl, sitten kun se muuttaa jonnekin, kenties
pois Nastolasta, vahingoksi uskollisimmalle asiakaskunnalleen, Uudenkylän
vanhemmalle väelle. UOYK:ssa muun muassa lausutaan neuvostotyyliin, että kaikin
keinoin tulee edelleen pakottaa asukkaat käyttämään Uudenkylän liikekeskuksen, ns.
Rakokiven, kuihtuvia palveluja. Siellä alkaa näkyä jo enemmän tyhjää kuin käytössä
olevaa ikkunatilaa. Muualla ei ole mahdollista toteuttaa Rakokiven houkuttelevuutta
uhkaavia kauppoja, Uudenkylän liittymän alueella vain joitain pienempiä liikenteestä
hyötyviä.
Nykyisen Rakokiven houkuttelevuus? Mikään ei siis ole muuttunut 30 vuodessa
nastolalaisessa markkinataloudessa, vaan yhä uusikyläläiset pakotettaisiin kauppoihin,
joita kohta ei ehkä ole liikekeskuksessakaan. Toivoa kuitenkin antaa osuusliike
Hämenmaan lausuma edellisen UOYK‐kierroksen palautteessa: "Mikäli Uudenkylän
palvelualueelle on tarkoitus saada kaupallista toimintaa, tulee alueen rajaus tuoda kiinni
vt 12:n linjaukseen." Sehän on kuin lupaus tulla Uuteenkylään, kun P‐alue todella on nyt
kiinni valtatiessä! Äskeisessä kaavaesittelyssä onneksi kuulimme paikallisen
valtuutetun puheenvuoron henkilökohtaisesta vaikuttamisesta ao. hallintoon tämän
asian puolesta.

Näin markkinatalous ja asukkaat voivat löytää toisensa lopulta järkevällä tavalla. Totta
kai paikallinen suurliike – ja kaikki muutkin ajan kulkua analysoivat valppaat yrittäjät –
piankin huomaavat Lahden Uudenkylän kaupunginosan merkittävän kehitys‐ ja
yrityspotentiaalin, kun siitä heille vielä vähän kerrottaisiin. Sitä Nastolan kunta on
kuitenkin huolellisesti välttänyt tekemästä, sillä aina ensin on ollut Villähde, Villähde,
Villähde. Esimerkiksi luontainen toimija LADEC kulkee vielä tiukasti nykyisen väistyvän
(maksavan) kunnanjohdon talutusnuorassa, vaan ei kauan. Suurliike ei onneksi välitä
kunnanherrojen aivoituksista, se menee minne tahtoo ja parhaaksi näkee.
Siksi Villähteen uusi suuri Sokos‐market sijatsee Kauppakaaren liittymähelvetissä
paljon lähempänä ns. Rakokiven S‐marketia kuin mahdollinen Uudenkylän Sokos‐
market Uudenkylän liittymässä, ja länsisuunnan puolivälissä palvelee vielä saman
ryhmän pieni Sale‐myymälä kirkon kupeessa. Omien havaintojen mukaan kauppa käy
kaikissa, sillä maitoa ja leipää tarvitaan joka päivä Nastolan kunnanjohdon estelyistä
huolimatta.
Näin siis tavoiteltu harmonia ostoeurojen kantamisesta ns. Rakokiven kauppoihin
täysin särkynyt Villähteen suunnassa vahvemman eli asiakkaan oikeudella, mitä kunnan
kaavoituspäätökset ovat myötäilleet. Miksi ei siis myös Uudessakylässä
palvelurakennetta kehitetä tasapainoisesti siten, ettei palvelutarjonnassa aiheudu
alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti vaikuttavia
muutoksia. Karu tosiasia on, että kirkonkylän herrasväki ja siitä lännemmäs ei missään
tapauksessa suuntaa ostosmatkojaan Uudenkylän puolelle ns. Rakokiveen, koska
samassa ajassa hurauttaa ylivoimaiseen kilpailijaan Karismaan, mikä yllättäen onkin
Nastolan nauhataajaman länsiosan houkutteleva lähikauppa, etenkin kun yhteys
Kankaanpäänkatua pitkin paranee liittossopimuksen mukaisesti.
Näin siis kaavantekijän edellä punaisella kirjoittetut lausumat, että
– asukkaille tulee varata esteettömästi ja turvallisesti saavutettavissa olevat
kaupallisten ja julkisten palveluiden alueet
– palvelurakennetta kehitetään tasapainoisesti siten, ettei palvelutarjonnassa aiheudu
alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti vaikuttavia
muutoksia
– yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle voidaan sijoittaa seudullisesti
merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä
voidaan kääntää selkokielelle myös Uudenkylän asemanseudun kohdalla: Uudenkylän
liittymään voidaan sijoittaa (elintarvikkeiden) vähittäiskauppa ja siten varata asukkaille
esteettömästi ja turvallisesti saavutettavat kauppapalvelut, jolloin palvelutarjonta on
alueellisesti ja väestöryhmittäin tasapainossa myös nauhataajaman itäosassa,
Uudenkylän asemanseudulla, mitä Nastolan kunnanjohto on kuntastrategiassa
päättänyt kehittää nauhataajaman tasavertaisena osana – tosin tällä lupauksella jo aikaa
sitten luottamushenkilöiden paikat pyyhkien.
Päijät‐Hämeen liiton tulee maakuntakaavassa korjata asia positiivisesti ja muuttaa
kohdassa kma 10 Uusikylä nolla ykköseksi ihan niinkuin tietotekniikassa tehdään.

Nastolan kunnanjohdon tasapainoisen kehittämisen strategian täydellisestä
epäonnistumisesta kertovat kartat Liiteosan s. 108 (väestömuutos 1990–2013) ja
työpaikkamuutos (1990–2012). Nastolasta hahmottuvat selkeästi nauhataajaman osat
Villähde, kirkonkylän seutu ja Uusikylä. Vain Villähteen suunnassa havaitaan kasvua,
kun sen sijaan etenkin nauhataajaman keskiosan mutta myös Uudenkylän luvut ovat
karmeasti miinuksella. Parempaa todistusta kuntastrategian konkurssista ei tarvita.
Asiantuntijayritys Tieokas jatkaa mielihyvin asiantuntijayhteistyötä Päijät‐Hämeen
liiton kanssa ja pyytää, että Liitto ohjaa kunnan kaavoitustyötä tältä osin ja
asianmukaisesti vastaa tähän muistutukseen.
Ystävällisin tervehdyksin
Asiantuntijayritys Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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– itsenäinen, riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys ja rekisteröity tavaramerkki.

