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Liikekeskus kasvuun – Rakokivi remonttiin 
seminaari 

Yhteenveto vastauksista 
 
 

nasTori 



Vastaa ystävällisesti seuraaviin kysymyksiin. 
  

 

1. Mitä kehitystarpeita on Rakokiven liikekeskuksessa? 

2. Mitä palveluita haluaisit löytyvän liikekeskuksesta? 

3. Mitkä ovat liikenteen ja pysäköinnin ongelmat liikekeskuksessa? 

4. Haluaisitko, että asuinrakentamista lisättäisiin liikekeskuksen  

     välittömässä läheisyydessä? 

5. Mihin sijoittaisit Uudenkylän peruskoulun ala-asteet? 

6. Kuinka kehittäisit Uudenkylän asemaa? 

7. Muita kommentteja liikekeskuksesta? 



Mitä kehitystarpeita liikekeskuksessa? 

• Siisteys ja viihtyisyys pysyvästi kuntoon. 
• Lapsille kiva ja turvallinen leikkipaikka. 
• Maamerkiksi ”Iso Rakokivi” Torin nurkkaan, viereen  
   katettu esiintymislava 
• Viitoitus kuntoon valtatieltä alkaen, turhat kyltit pois 
   seiniltä. 
• Puolilämmin katettu alue, tapahtumille, esityksille 
    ja torikaupalle esim. Lidlin ja Nordean välille. 
• Muutakin pöhinää kuin kauppaa torille. 

 



Mitä palveluita haluaisit löytyvän liikekeskuksesta? 

• Kaikki kolme ruokakauppaketjua. 
• Kokoontumistiloja tarvitaan edulliseen hintaan. 
• Viihtyisä kahvila konditoria kesäterasseineen ja  
   jäätelökioski. 
• Matkahuolto liikekeskukseen siellä tarvittavan 
   bussiterminaalin yhteyteen. 
• Apteekki liikekeskukseen. 
• Pienrautakauppa. 
• Maatilatori. 
• Kela. 
 
 



Mitkä ovat liikenteen ja pysäköinnin ongelmat? 

• Torin ja Liikekeskuksessa olevien parkki- ja 
tiealueiden liikenne on sekavaa.  

• Liikenteen ohjaus liikekeskuksessa epäloogista. On 
kieltoja ja yksisuuntaisia. 

• Kaikilla liikennealueilla ohjataan liikenne kiertämään 
vain vastapäivään. 

• Autot valtaavat liiaksi torialueen. 
• Liikekeskukseen tarvitaan toinen itä – länsi 

katuyhteys esim. Soratien kohdalle ja toinen pohjois- 
etelä katuyhteys Rakokiventien ja Urheilutien välille. 



Haluaisitko lisää asutusta liikekeskuksen lähelle? 

• Asutusta lisättävä, mutta ei slummia.  
• Viihtyisyys etusijalla kaikessa rakentamisessa myös  
   asunnoissa. 
• Keskityttävä asukkaisiin, jotka liikkuvat ilman autoa. 
• Asuntoja liikehuoneistojen yläpuolelle kerroksiin. 
• Tiivistämistä tarvitaan. 

 



Mihin sijoittaisit Uudenkylän koulun ala-asteen? 

• Lähelle asutusta, turvallisen kävelymatkan päähän. 
• Kanervan koulu olisi loistava paikka. 
• Rakokiveen nykyiselle paikalle. 
• Koulu uimahallin viereen. Hyvät harrastusalueet ja  
    turvallinen koulumatka  kevyenliikenteen teillä,  
    Harjuviidan- ja Urheilutien varressa. 



Miten kehittäisit Uudenkylän asemaa? 

• Katettu odotustila ja Kahvilakioski. 
• Nastola- Info asemalle. 
• Jatkuva bussi tai muu yhteys juna-aikataulujen  
   mukaisesti Liikekeskuksesta asemalle. 
• Lisää junavuoroja. 
• Lisää asutusta aseman läheisyyteen. 
• Viihtyisyyttä asemalle. 
• Aseman aluetta voisi käyttää monien tapahtumien  
   järjestämiseen. 



Muita kommentteja liikekeskuksesta? 

• Jos Rakokiven koulu puretaan, juhlasali ja auditorio pitää säilyttää  
    tapahtumille. Uusi koulu Uimahallin viereen, jossa on loistava  
    paikka koululle. Vapautuvan nykyisen koulun tontille asuintaloja. 

 
• Nykyisen sorakuopan pohjalle harrastuspaikkoja ja alue vaikkapa  
    sirkuksille ja peleille. Reunoja kiertämään rullaluistin-/  
    rullasuksirata, talvella hiihtolatu ja montun yläreunaan rivitaloja,  
    joiden avulla saataisiin osa rahoitustarpeesta. Korventien kenttä  
    parkkipaikaksi ja kevyenliikenteen yhteydet Korventieltä ja  
    vanhan Nesteen kohdalta. 

 
• Nastopoli ja Salpauksen lukio ja ammattikoulu tulee säilyä ja  

    niitä pitää kehittää. 


