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Villähteelle Villähteentien ja valtatie 12 väliselle alueelle siis valmistellaan uutta kaavaa.
Tässä yhteydessä toivoisin, että kaavoituksen yhteydessä selvitettäisiin mahdollisuus toteuttaa Iitin
rajalta Karistoon kulkevan ulkoilureitin sijainti Villähteellä välillä Suppalantie – Yhdyspolku.
Aikanaan Nastolan kunta rakensi ulkoilureitin ja tuolloin suunnitelmissa oli toteuttaa se ko. teiden
välisellä osuudella valtatie 12:sta eteläpuolelle. Tästä osoituksena on tälläkin hetkellä Yhdyspolulta
löytyvä reittiopas, joka osoittaa etelään, alikulkuun vt. 12:stä ali.
Aikanaan valtatien eteläpuolelle suunnitellulla reitin osuudella oli jopa puinen kilometripylväs.
Jostain syystä Nastolan kunta ei kuitenkaan toteuttanut reittiä. Nyt sitten opasteet ohjaavat hiihtäjät
kävelemään Karistosta tultaessa Yhdyspolkua pitkin Villähteentielle ja siitä Suppalantielle. Aika harva
tähän ryhtyy, vaan porukka kulkee epävirallista reittiä vt. 12:sta pohjoisreunaa.
Nyt siis olisi oikea hetki määritellä kaavaan reitti kulkemaan pitkin vt. 12:sta eteläreunaa. Alueella on
ollut sähkölinja, joten uutta väylää varten ei juuri tarvitsisi kaataa puita. Tietenkin sekä Supplantien
että Yhdyspolun kohdilla pitää luiskata teiden penkat siten, että niistä on tuvallista hiihtää. Se olisi
mahdollista, sillä tilaa on tarpeeksi. Samalla saataisiin latukone kulkemaan Nastolasta tullessa
Yhdyspolulle asti.
Eli laittakaapa tämä idea harkintaan. Liitteenä 2 valokuvaa.
KUVATEKSTIT
Kuva 1 – Valtatie 12:sta eteläreunalle Nastolan kunnan suunnitelmissa oli toteuttaa ulkoilureitti
vanhan sähkölinjan paikalle.
Kuva 2 – Yhdyspolulta reittiopas on jo vuosia osoittanut vt. 12:sta eteläpuolella kulkevalle reitille. Joko
sen voisi nyt toteuttaa?
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Hei,
Olen aikasemminkin laittanut viestiä koskien tätä muutosta. Olen vastustanut meidän Avelor Oy
kiinteistöjen suojelumerkintää. Edelleen olen sitä mieltä, että tämä suojelu estää meidän mahdollisen
tehtaan laajentamisen ja perunskunnostamisen vastaamaan tulevia muutoksia tuotannossa jatkossa. En
ymmärrä ollenkaan koko päätöstä! Toivoisin, että nämä rakennukset jätetään suojelun ulkopuolelle.
Seuraava asia on : kyselisin meidän tontin osituksesta. Kaavaluonnoksessa lukee seuraavaa : kohdassa 32
lukee tehty sitova tonttijako korttelin 34 tontille 3, Korttelin 1033 tontille 2 ja 3, korttelin 1034 tonteille 612 sekä korttelin 2033 tonteille 2-8. Koskeeko tämä myös meidän tonttia 3, jossa Lehtovuori omistaa 00130422 ko. tontin? Olemme hakeneet rakennuslupaa uusia vanha huonokuntoinen lastaussilta ja tämä
tonttijako on ollut esteenä. Lisäksi rajoittaako nyt tämä mahdollinen suojelu tätäkin kunnostamista ?
Toinen asia on meidän teollisuustontille suunniteltu liittymä. Suunniteltu liittymä on aivan surkeassa
paikassa yrityksen toiminnan kannalta.
Ohessa kuva asiasta. Nykyiset liittymät ovat suoraan lastausillan kohdalla, joka mahdollistaa isoillakin
rekoilla pääsyn helposti lastaukseen ja purkuun. Uusi liittymä on suunniteltu koko tontin toiselle laidalle,
joka vaikeuttaa olennaisesti muutenkin nykyisten isojen rekkojen toimintaa meidän tontilla jatkossa.
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