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.

6.
KULTTUURIHISTORIA:
KARTANON LASTEN KOULUPOLKU
LUONNOS KÄSIKIRJOITUKSEEN
HUIPULLA

o UUSIKYLÄ PIETARINRADAN

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
g 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

o (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.

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
o.
Tarkastimme uusikyläläisen biologin
n 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].

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.

Luonnosvaiheen kuuleminen
Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2824 (Puutie, Puutien yleisurheilukenttä, Uusikylä)

Viittaan puhelinkeskusteluumme (Lehmuskoski –

) 14.6.2021

Nastola-seuran jäsenten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on Nastola-seuran kanta
kaavamuutokseen ko. alueella kielteinen.
Perustelut:
-

-

Nastola seura on aloittanut ns Uudenkylän harjukierroksen suunnittelun tänä vuonna Se sisältää
reitin Uudenkylän asemalta, vanhan Heinolantien ja Uudenkylän Seurojentalon kautta Salpausselän
harjua noudatellen Uudenkylän raitin itäpäähän ja raittia pitkin takaisin Uudenkylän asemalle Liite
Nastola seura katsoo, että ko. alueella olisi yleiskaavassa mainittu asuminen luontevampi ratkaisu
kuin teollisuus
Olevat rakennukset ovat volyymiltään pääasiassa varastohalleja
Toivomme, että kaavoitus pitkällä aikavälillä tähtää alueella asumiseen ja yhteisöllisyyteen
Harjumuodostelma on ainutlaatuinen Salpausselän osa. Liite 2

Nastolassa, kesäkuun 14. päivänä 2021

Nastola-seuran pj.

Uusikylä 10.06.2021

MIELIPIDE

Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Maankäyttö ja aluehankkeet
Kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski
Kirjaamo@Lahti.fi

Asia: Uusikylä , Puutien asemakaava ja asemakaavamuutos; Lahden kaupungin Uudenkylän (35)
kaupungiosan 33 tonttia 9 sekä yleisurheilukenttä , puisto-, lähivirkistys-, katu- ja maantien
alueita; muuttaminen teollisuustontiksi; kaavatunnus A 2824 ; Luonnosvaiheen kuuleminen
31.5. 14.6.2021

Salpausselän harjua ei tule enää kaavoittaa teollisuuden käyttöön
Uudenkylän osayleisyleiskaavan ( v.2018) selostuksessa kuvataan Salpausselkää mm. seuraavasti:
”Ensimmäinen Salpausselkä muodostaa Uudessakylässä maisemarajan, joka kohoaa osayleiskaava
alueella parhaimmillaan n. 130 metriä merenpinnan yläpuolelle. Salpausselän eteläpuoliset alueet
kuuluvat valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Eteläisen rantamaan Eteläiseen viljelyseutuun
Reunamuodostelman pohjoispuoliset alueet kuuluvat puolestaan Itäisen Järvi Suomen lounais Savon
järviseutuun (OIVA 2012) Metsäkasvillisuus on Salpausselän harjualueella lähinnä talouskäytössä,
mutta harjualueen pohjois ja eteläpuolilla metsät ovat melko reheviä ja sekapuustoisia:
Salpausselän pohjoispuolella Sylvöjärvi ja Heinolantie liittävät toisiinsa neljä maakunnallisesti
merkittävää kulttuurimaisema aluetta: Uudenkylän, Toivonojan, Immilän ja Arrajoen.”
”Luontoselvityksessä alueen linnusto on todettu hyvin runsaslajiseksi Yhteensä luontoselvityksessä
havaittiin 86 lajia, joista neljä on luokiteltu valtakunnallisesti uhanalaisiksi ja kuusi valtakunnalölisesti
silmälläpidettäviksi Alueellisesti uhanalaisista lintulajeista havaittiin vain metso ”
”Topografia muodostuu muuta ympäristöä korkeammalle kohoavasta Salpausselästä. Korkeimmat
kallioalueet kohoavat yli sataan metriin meren pinnan yläpuolelle Uudenkylän alueen kallioperä on
suurimmaksi osaksi osin graniitista.”
Nyt esillä oleva asemakaavamuutos käsittää Salpausselän harjun korkeimman alueen, mistä avautuu
maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema alue sekä Sylvöjärven järvialue. Tämä alue tulee
kaavoittaa tavalla, jossa mahdollisimman monet ihmiset pääsevät katsomaan ja kokemaan
Salpausselän harjun luontomaisemista sekä sieltä avautuvista kulttuurimaisemista sen
korkeimmassa kohdassa Uudessakylässä, Puutiellä Salpausselän harjua ei saa kaavoittaa enää
teollisuuden käyttöön. Tilasta ei ole puutetta, että näin pitää tehdä. Salpausselän harju on vahvasti
osa Lahden ympäristöbrändiä Salpausselän harjulle, etelä Suomen korkeimpana harjuna ja
jääkauden aikaisena reunamuodostumana, tulee osoittaa uusi merkitys ja sisältö kestävän
kehityksen toimeenpanossa Lahden kaupunkiympäristössä Nyt on Salpausselän harjun pelastamisen
vuoro. Vesijärvi on jo pelastettu.

Useita vuosia sitten Nastolan nauhataajaman Rakokiven keskelle Salpausselän harjun
korkeimmalle kohdalle ja taajama-alueen parhaimmalle paikalle on kaavoitettu teollisuustontti,
jossa on toiminut jo monen vuoden ajan betonitehdas. Tehdas toimii edelleen. Selvää on, että
keskellä Rakokiven asuinaluetta toimiva meluinen, pölyinen ja avoin betonitehdas on vuosien
kuluessa osaltaan heikentänyt ja vienyt pois elinvoimaa Rakokivestä vetovoimaisena
asuinympäristönä. Viimeisin tapahtuma tästä oli Nastopolin lukion lopettaminen, vaikka Nastopolin
lukio oli viime vuonna Päijät-Hämeen paras pieni lukio!
Rakokiven taajama-alueen elinvoiman heikkeneminen on ollut pitkäaikainen prosessi, mihin ovat
vaikuttaneet monet tekijät, joista varmasti yksi on betonitehtaan toiminta keskellä asuinympäristöä
Salpausselän harjun korkeimmalla kohdalla Tänä päivänä voidaan todeta kokemusperäisesti, että
Rakokiven keskiöön aikanaan kaavoitettu teollisuusalue on osoittautunut epäonnistuneeksi
päätökseksi Betonitehtaan pitkäaikaisen toiminnan vaikutukset Rakokiven taajamalle eivät ole
selvästikään olleet vahvistamassa Rakokiven vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä asuinalueena.
Betonitehdas pörisee ja pölyää edelleen, aktiivisemmin kuin vuosiin ja ilman maisemointia!!! Pitkät
rekat tulevat ja menevät keskellä taajaman keskustaa. Rekoille rakennetut autotiet ovat leveitä ja
teiden sivustot parkkipaikkoja täynnä Kaduilla ei ole ollut vuosiin positiivista pöhinää, kuten
kahviloita. Useat liikkeet seisovat tyhjinä. Alueen elinvoimaa ja vetovoimaa vahvistavia tekijöitä
ihmisiä ja perheitä lähellä olevia lakisääteisiä peruspalveluja on vähennetty ja siirretty muualle
Tämä ei ole ollut edistämässä kestävää kehitystä Rakokiven keskustassa.
Rakokiven elinvoimaa ollaan nyt elvyttämässä mm rakentamalla suuri, valmistumassa oleva
monitoimitalo betonista sekin (!) sekä uusia kerrostaloja taajaman keskiöön. Uuden
monitoimitalon myötä elinvoiman uskotaan voimistuvan Rakokivellä Toivottu positiivinen
muutoskehitys vie vuosia ja edellyttää tietoisia päätöksiä ja ponnisteluja myös jatkossa, niin että
asukkaiden ja nuorten perheiden uskottavuus Rakokiveen asuinalueena palautuu
Kielteiset ja myönteiset kaupunkiympäristön kehityksen trendit ovat pitkävaikutteisia. Ihmiset
liikkuvat entistä enemmän paikasta toiseen ja äänestävät jaloillaan Asuinympäristön
vetovoimaisuus, toimivuus ja viihtyisyys kuuluvat kaupunkiympäristön elinvoiman perustekijöihin.
Kestävä kehitys, asuin ja luontoympäristön monimuotoisuus ja monipuolisuus ovat avainsanoja
tämän päivän kaavoituksessa. Kaikki ovat voittajia – win/win
Puutien asemakaavamuutos ei edistä Lahden Salpausselällä, Uudessakylässä kestävän kehityksen
periaatteiden mukaista toimeenpanoa, kun se toistaa edellä kerrottua vanhaa Rakokiven mallia.
Kaavaselostuksessa todetaan, että asemakaavamuutos sijaitsee 20 km Lahden kauppatorilta itään
20 km Lahden kauppatorilta itään sijaitsee myös Lahden kaupungin kaunein ja vanhin puukirkko,
Nastolan kirkko, entisen Uudenkylän kartanon puistomaiset luontoalueet, Toivonojan rakennettu
kulttuuriympäristö (RKY) , maakunnallisesti arvokkaat pelto ja muut kulttuurimaisema alueet,
Sammalsillan linnustostaan rikas luonnonsuojelualue, Sylvöjärven linnusto, Nastolan kesänäyttely
2021, Uudenkylän kulttuurihistoriallinen raitti jne. Asemakaavamuutosesityksessä ei ole arvioitu
millään tavalla teollisuustontin ja toimijoiden määrän vaikutuksia alueen monimuotoiseen luontoon
ja asuttuun ja rakennettuun kulttuuriympäristöön ja sen maisemaan Uudessakylässä ja Salpausselän
harjulla

Salpausselän harju on mahdollisuus Uudenkylän raitin luonto-, kulttuuri ja kaupunkiympäristön
elvyttämiselle

Asemakaavamuutosesitys sijaitsee lähes keskellä kohta 600 vuotta vanhaa, 2000 asukkaan
Uudenkylän raittia, Lahden kaupungin kulttuurihistoriallisesti vanhinta aluetta.
Nuupahtaneen raitin elvyttämiseksi on jo vireillä aloitteita, kuten useita kilometrejä pitkä
harjupolkureitti. Lainvoimaisessa Uudenkylän osayleiskaavassa on todettu, että Uudenkylän raittia
kohennetaan. Puutien lähinaapurissa on 1800- luvulla rakennettu, aktiivisessa käytössä oleva
Uudenkylän seuraintalo, Uudenkylän historiallinen peruskoulu, joka lakkautettiin muutama vuosi
sitten sekä muita historiallisia rakennuksia kuten Sipilän talo, jossa Kustaa III vieraili ja yöpyi 1700
luvulla
Uudenkylän vanha rautatie on avattu käyttöön uudelleen, ja nyt odotetaan asemalle kaupunkipyöriä
edistämään ympäristöystävällistä liikkumista harjun päällä Kestävän kehityksen positiivisia
signaaleja on tunnistettavissa . Salpausselkä ja sen päällä kulkeva tieverkosto ja harjun korkein kohta
Puutien Urheilukenttä tarjoavat kokonaan uuden toiminnan mahdollistamisen positiivisen kierteen
ja elinvoiman vahvistamiseksi Uudenkylän kaupunkiympäristössä.
Puutielle esitetty asemakaavamuutos teollisuuden käyttöön ei edistä positiivisen ja sosiaalisesti
kestävän elinvoiman kehittymistä alueella. Teollisuustontti tulee lisäämään Uudenkylän raitin
hajanaisuutta, raskasta liikennettä ja melua Jo nyt sahan melu kuuluu Sylvöjärven rannoilla
mökkirantojen hiljaisille alueille asti kauas, kun vesi moninkertaistaa äänen voimakkuuden ja
kulkunopeuden, saatikka sitten, jos alueella toimii useita teollisuuden toimijoita
Maisemallisesti ja luontoarvoiltaan arvokkaan harjun päälle teollisuuden käyttöön kaavoitettu
tontti taajaman keskellä, tulee viemään pois elinvoimaa ja vetovoimaa Uudenkylän
kaupunginosassa. Tämän Rakokivestä saatu kokemus on osoittanut.
Lopuksi, Lahden kaupunki on alueena laaja Lahden kaupunki on muutakin kuin Lahden kauppatori,
kaupungintalo, Niemen campus, hyppyrimäet, kartanomuseo, Vesijärven satama jne.
Ainutlaatuista Salpausselän harjua ja sen reuna-aluetta Uudessakylässä ei saa pilata Harjun päälle ei
tule kaavoittaa enää alueita teollisuuden käyttöön. Kaavoitustilasta ei ole puutetta. Uudenkylän
elinvoiman edistäminen tulee toimeenpanna kestävän kehityksen ja ympäristön monimuotoisuutta
ja monipuolisuutta edistävällä tavalla sekä säilyttää Salpausselän harjualueen luontoarvot ja
maisemat
Uudenkylän kulttuurihistorialliselle raitille tulee antaa mahdollisuus Lahden Vihreän kaupungin
luonto ja kaupunkiympäristöjen monimuotoisuuden ja monipuolisuuden uskottavuuden
vahvistamisessa. Tämän päivän kokemusperäisen tiedon valossa kaavoitus on yksi kaupungin
keskeinen väline edistää alueiden elinvoimaa ja vetovoimaisuutta, ympäristöarvoja ja sosiaalista
kestävyyttä kokonaisvaltaisesti. Ihmiset äänestävät jaloillaan. Monet työskentelevät tiheämmin
rakennetussa keskustassa, mutta haluavat asua junamatkan päässä väljemmin, rahassa ja lähellä
monimuotoista luontoa Salpausselän harjulla kuten Uudenkylän asukkaat.
Se, että haluaa asua väljemmin, 20 km päässä Lahden kauppatorilta , ei saa tarkoittaa, että
kaavoituksella edistetään syrjäytymisen ja huono-osaisuuden syntyä ja epätasa arvoa Lahden
kaupungissa

