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Arvoisa Ministeri, Uudenkylän asukasyhteisön valtuuttamana edustajana 
uovutan oheiset asiakirjat käyttöönne käsiteltäviksi asianomaisissa l
viranomaisissa, yrityksissä ja laitoksissa. 
 
Pyydän kohteliaimmin Teitä vaikuttamaan siten, että asiaa käsittelevä taho 
lmoittaa allekirjoittaneelle kohtuuajassa, mihin toimiin esitykset ovat i
johtaneet. 
 
Kaikki asiakirjat ovat saatavissa sähköisesti sivulta 
www.tieokas.fi/Liikenneministeri 

 

Ystävällisin yhteistyötervehdyksin 
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Arvoisa Ministeri, Uudenkylän asukasyhteisön valtuuttamana edustajana 
uovutan oheiset asiakirjat käyttöönne käsiteltäviksi asianomaisissa l
viranomaisissa, yrityksissä ja laitoksissa. 
 
Pyydän kohteliaimmin Teitä vaikuttamaan siten, että asiaa käsittelevä taho 
lmoittaa allekirjoittaneelle kohtuuajassa, mihin toimiin esitykset ovat i
johtaneet. 
 
Kaikki asiakirjat ovat saatavissa sähköisesti sivulta 
www.tieokas.fi/Liikenneministeri 
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U
Y
 
 

UUDENKYLÄN ASEMAN PIKAVUOROPYSÄKIT 
 
 
ämä on virallinen vaatimus lainsäädännön mukaisen lupamenettelyn T
käynnistämiseksi viranomaistoiminnassa. 
 
Uudenkylän asukasyhteisön edustajana Nastolan kunnan Liikenneneuvottelukunnassa 
ja Nastolan kunnan nimeämänä asiantuntijana vaadin, että vastuuviranomainen 
Uudenmaan ELY‐keskus ryhtyy välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta 
Uudenmaan ELY‐keskuksen ja Nastolan kunnan hyväksymän suunnitelman (LIITE) 
ukaisesti valmiiksi rakennetut pikavuoropysäkit pikaisesti palautetaan takaisin m

käyttöön Kouvolantiellä Uudenkylän henkilöasemalla. 
 
Koska vaatimuksen kohteena oleva tilanne on syntynyt vastuuviranomaisten ankarasti 
moitittavan laiminlyönnin – mahdollisesti jopa virkavirheen – seurauksena, Uudenkylän 
sukasyhteisö ei tyydy tavanomaiseen pitkäkestoiseen lupamenettelyyn, vaan vaatii a
tilanteen korjaamiseksi, että Uudenmaan ELY‐keskus 
 
1) välittömästi saattaa voimaan väliaikaisen liikenneluvan Uudenkylän aseman 
pikavuoropysäkeille ja käskee kiinnittämään Pikavuoro‐lisäkilvet takaisin paikoilleen ja 
lmoittaa pysäkkien käyttöönotosta liikennöitsijöille vähintään yhtä ripeästi kuin niiden i
käytöstä poistamisestakin, ja 
 
) vasta tämän tehtyään käynnistää prosessin, minkä tuloksena ko. pikavuoropysäkit 

irallisen, pysyvän liikenneluvan. 
2
saavat v
 
Tausta 
 
Uudenkylän aseman pohjoislaiturin pysäköinti‐ ja palvelualue on juuri valmistunut 
Uudenmaan ELY‐keskuksen ja Nastolan kunnan yhteistyönä 12 taajamajunavuoron 
sekä 56 bussivuoron ja niiden liityntäliikenteen kohtauspaikaksi kuin tavoiteltu, 
Uudenkylän osayleiskaavassa toteutuva Maaseudun matkakeskus: 
http://www.tieokas.fi/Matkakeskus.pdf 

http://www.tieokas.fi/Matkakeskus.pdf
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Rakennussuunnitelma hyväksyttiin viime heinäkuun alussa. Sen mukaisesti asemalle 
rakennettiin kolme pikavuoropysäkkiä: kaksi Kouvolantien varteen ja kolmas aseman 
pohjoislaiturin viereen. Oletin, että pysäkit ovat matkustajien käytettävissä välittömästi, 
kun ne oli merkitty. Halusin kuitenkin varmistaa asian. 
 

 
Kuva 1. Uudenkylän asukkaat saivat pikavuoropysäkit Kouvolantielle Uudenkylän uudelle 
enkilöasemalle viikolla 45 neljännesvuosisadan odotuksen jälkeen – viikon ajaksi. h
Kuva 20111110 Markku Sakari Meriluoto. 
 
Puhelinkeskusteluissa 16. marraskuuta selvisi yllättäen, että kaikki vastuuviranomaiset 
kuulivat pikavuoropysäkeistä tuolloin ensi kerran – minulta, yksityishenkilöltä. Pysäkit 
olivat käyttövalmiit, mutta niille ei ollut edes alettu hakea liikennelupaa. Aikaa oli 
ulunut rakennussuunnitelman hyväksymisestä 4½ kuukautta ja rakennustyön k
aloittamisesta 3½ kuukautta. 
 
Vastuuviranomaiset ovat rakennussuunnitelman hyväksynyt Uudenmaan ELY‐keskus ja 
rakennuttaja Nastolan kunta sekä liikenneluvan käsittelevät Uudenmaan ELY‐keskus ja 
ahden seudun joukkoliikenteen toimivaltainen lupaviranomainen L
(joukkoliikennelogistikko). 
 
Pikavuoropysäkkien perustamista esitti edustamani Tieokas Uudenkylän 

län asukasyhteisön edustajana ja 
a Joukkoliikennetyöryhmässä: 

asemasuunnnitelmassa 2008, kun toimin Uudenky
astolan kunnan asiantuntijakonsulttina silloisessN

http://www.tieokas.fi/Rautatieliikennepaikat.pdf 
 
Puhelinkeskustelujeni jälkeen vastuuviranomaiset, ironista kyllä, toimivat ripeästi, 
matkustajien vahingoksi. Viranomaiset määräsivät liikennöitsijöille pysähtymiskiellon 
Kouvolantien pysäkeille ja irrotuttivat pikavuorokilvet, mitkä nyt ovat Nastolan kunnan 
varastossa uudelleen kiinnittämistä odottaen. 
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Asiantuntijalta saamani tiedon mukaan tapaus on valtakunnassa ainutlaatuinen. Se on 
o herättänyt toimitusten huomion, ja tiedotusvälineet seuraavat tapahtumien kehitystä. j
Tilanne vahingoittaa kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan yleisestikin. 
 
Kuukauden aikana, mikä tilanteen paljastumisesta nyt on kulunut, vastuuviranomaiset 
eivät ole tehneet mitään tai ovat piiloutuneet toistensa ja pykälien taakse tavoitteena 
pitkittää ratkaisua niiden viikkojen tai jopa kuukausien päähän, minkä lupamenettely 
ormaalisti vaatii. Kukaan viranomainen ei ole tehnyt mitään tilanteen korjaamiseksi n
tavoitteena hyvä matkustajapalvelu. 
 
Uudenkylän asukasyhteisön edustajat ovat varautuneet kutsumaan vastuuviranomaiset 
neuvotteluun Eduskuntaan, tavoitteena edustajamme johdolla saada nopeasti aikaan 
matkustajia tyydyttävä ratkaisu. Tarvittaessa eduskunnasta on lyhyt matka ao. 
inisterin luo, jolloin esiin nousee käytännön ratkaisun lisäksi väistämättä myös m

kuvatun hallintomenettelyn kriittinen tarkastelu. 
 
Liikennöitsijöiden aikataulut päivitetään vuodenvaihteessa, joten ratkaisu Uudenkylän 
ikavuoropysäkeistä on saatava aikaan nopeasti, jotta merkintä ennnättäisi myös 
ainettuihin aikatauluihin. 
p
p
 
 
Kunnioittavasti 
 

ustaja 
Markku Sakari Meriluoto 
Uudenkylän asukasyhteisön valtuuttama ed
autatie‐ ja joukkoliikenneasiantuntija 
astolan kunnan Liikenneneuvottelukunta 

R
N
 

Rakennussuunnitelma (sähköposti) 
 
LIITE 
 
TIEDOKSI 
 

truktuuri 
Erikoissuunnittelija Seppo Nikkanen 
udenmaan ELY‐keskus Liikenne ja infras

58 40 569 7679 
U
puh. +358 3 570 8002, +3
 

yöriä 
skus Liikenne ja infrastruktuuri 

Tieinsinööri Jaana P
udenmaan ELY‐keU

+358 40 519 0491 

 Timo Talikainen 
 
Joukkoliikennelogistikko
ahden kaupunki L
puh. 050 320 010 1160 

o Kojo 
 
Aluepäällikkö Tuom

 
Linja‐autoliitto 
Sisä Suomen osasto
puh. 0400 570 194 
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Kunnanjohtaja Paul
astolan kunta 

i Syyrakki 
N
puh. 0400 616 204 

sto Helander 
 
Tekninen johtaja Ri
astolan kunta N

puh. 0400 499 294 

neneuvottelukunta (luettelon mukaan) 
 
Nastolan kunnan Liiken

 Sanomat 
 
Etelä‐Suomen
 
Nastola‐lehti 
 
Lahden Radio 
 
Ylijohtaja Rita Piirainen myös kirjeitse ilman liitettä 
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IITE 
 

Vaatimukseni UELYlle 15.12.2011 
UELYn vastaus vaatimukseeni 23.12.2011 

V
 
 

 
 
udenmaan ELY‐keskus
lijohtaja Rita Piirainen 
U
Y
 
 

UUDENKYLÄN ASEMAN PIKAVUOROPYSÄKIT 2 
 
 
Uudenkylän asukasyhteisön edustajana Nastolan kunnan Liikenneneuvottelukunnassa 
ja Nastolan kunnan nimeämänä asiantuntijana vaadin edelleen, että 
vastuuviranomainen Uudenmaan ELY‐keskus  (tässä UELY) ryhtyy välittömästi kaikkiin 
tarvittaviin toimiin, jotta UELYn ja Nastolan kunnan hyväksymän 
iikenteenohjaussuunnitelman (LIITE) mukaisesti valmiiksi rakennetut l
pikavuoropysäkit pikaisesti otetaan käyttöön Kouvolantiellä Uudenkylän asemalla. 
 
Tämä on vastaus UELYn kirjeeseen 23.12.2011, minkä sain ykköspostissa 31.12., siis 
yhdeksän päivää myöhemmin, ja mikä kohdistui vaatimukseeni 15.12. Kommentoin 
vastausta sen sisältöjärjestyksessä, UELYn osuudet kursivoiden. Mahdollisia jatkotoimia 
arten edellytän, että UELY ripeästi antaa tässä vastauksessa vaatimani tiedot ja toimii v
muutoinkin siten kuin hyvästä viranomaistoiminnasta on säädetty. 
 
HUOMAUTUS: Seuraavassa käytän yksinkertaistaen ilmaisua Uudenkylän asema 
tarkoittaen Uudenkylän taajamassa 12.12.2010 junaliikenteelle avattua uutta 
Uudenkylän henkilöasemaa ratakilometrillä 149+480. Samalla Uudenkylän 
rautatieliikennepaikalla sijaitsee myös Uudenkylän tavara‐asema (ja ratapiha, minkä 
osa myös henkilöasema on) ratakilometrillä 150+722, missä henkilöasema sijaitsi 
8.1.2005 asti. Uudenkylän rautatieliikennepaikka on kokonaisuus, mikä nykyisin 
ulottuu läntiseltä pääopastimelta (km 148+160, Upo) itäiselle pääopastimelle 
(153+470, Kuurinportti). Uudenkylän rautatieliikennepaikan pituus eli pääopastimien 
väli on siis 5310 m. – Tämä on tarkoitettu vain rautatieliikennettä tuntevien 
ymmärrettäväksi. 
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1.   
Elykeskus haluaa täsmentää, että pikavuoropysäkit Uudenkylän asemalla eivät koskaan 
le olleet käytössä; yksikään pikavuoro ei ole laillisesti niissä tähän asti pysähtynyt, joten 

ida puhua niiden ottamisesta takaisin käyttöön. 
o
ei vo
 
11. 
Puhutaan sitten suunniteltujen ja valmiiksi rakennettujen pikavuoropysäkkien 
ottamisesta matkustajien käytettäviksi palauttamalla pikavuorokilvet paikoilleen 
pysäkkipylväisiin. Lienen UELYn mielestä suurikin lainrikkoja, kun matkustajana sain 
hyvää palvelua ja käytin Uudenkylän aseman pikavuoropysäkkiä lehdistökoeajolla. 
ikähän rikosoikeudellinen seuraamus minua odottaa tästä laittomasta M

pikavuoromatkasta? 
 
Yleisesti viranomaisen tehtävä ei ole saivarrella kansalaiselle hänen asiallisesti 
esittämästään vaatimuksesta, vaan neuvoa ja ohjata pääsemään hyvään ratkaisuun. 
UELYn vastaus osoittaa tältä(kin) osin ala‐arvoista hallintokulttuuria ja viranomaistyötä 
sekä palvelutehtävän väärinymmärrystä. Käsitän toki, että UELY haluaa kaikin keinoin 
imittää virheensä pikavuoropysäkkien lupahallinnoinnissa ja syyllistää minut, joka 
 asian julkisuuteen. 

p
toin
 
12. 
Johdin kymmenen vuoden aikana kansalaistaistelun siihen mittaan, että Pietarinradalle 
rakennettiin Kahdeksas ihme, Uudenkylän ja Villähteen henkilöasemat. Viime vaiheena 
valmistui juuri Uudenkylän aseman pohjoislaiturin pysäköinti‐ ja palvelualue – 
kansalaistaistelusta huolimatta vuoden myöhässä junaliikenteen alkamisesta, mutta 
kansalaistaistelun ansiosta vuotta aiemmin, kuin Nastolan kunnanjohtaja lupasi sen 
rahoittaa. Asemataisteluun verraten nämä kaksi tilapäisesti kadonnutta 
ikavuoropysäkkiä ovat mitätön kahakka, linja‐autoliikenteen käsittämättömän p
lupabyrokratian säälittävä jäännös ja kuriositeetti. 
 
Kirjoitin asiasta aiemmin lainaten Hietasen sanoja: "En mää täsä syylissi kaipa yhtikäs. 
Konekivääri ja Lahtist mää kaipasi." Näin pitkälle päästyä UELY on antanut aiheen 
aivaa nyt syylliset esiin korjaamaan virheensä. Tämä näyttää yhä enemmän 
ellyttävän asian oikeudellista käsittelyä. 

k
ed
 
2.   
... Uudenmaan ELYkeskuksen 4.7.2011 ottaessa kantaa asemaalueen suunnitelmaan ei 
uunnitteluasiakirjoissa ollut pikavuoropysäkkikylttejä. Ne on jälkeenpäin lisätty s
suunnitelmiin kysymättä ELYkeskuksen mielipidettä asiaan. 

dollista myöhempää oikeuskäsittelyä varten vaadin seuraavaa: 
 
Mah
 
21. 
Vaadin saada tietää (minulle lähetettyinä lausuntoina tai asiakirjakopioina tai 
tutustumalla asiakirjoihin paikan päällä), mitä suunnittelija, rakennuttaja ja 
liikenneviranomainen olivat sopineet pikavuoropysäkeistä siihen mennessä, kun he 
8.7.2011 allekirjoituksillaan vahvistivat liikenteenohjaussuunnitelman (LIITE), mihin 
sisältyy kolme pikavuoropysäkkiä. 
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Suunnittelijan lisäksi liikenteenohjaussuunnitelman allekirjoittivat rakennuttaja 
(Nastolan kunta / Risto Helander) ja liikenneviranomainen (UELY / Jaana Pyöriä). 
iikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti rakennettiin ja merkittiin kolme 

vuoropysäkkiä, joista kiistanalaisia on nyt kaksi Kouvolantien pysäkkiä. 
L
pika
 
22. 
UELYn vastauksessa on ilmaisu: Uudenmaan ELYkeskuksen 4.7.2011 ottaessa kantaa 
asemaalueen suunnitelmaan. UELY siis väittää ottaneensa kantaa 
iikenteenohjaussuunnitelmaan jo maanantaina 4.7. eli ennen kuin asianosaiset 

 pitää paikkansa ajankohdan osalta. 
l
allekirjoittivat sen perjantaina 8.7. Väite voi toki
 
Lisäksi UELY kuitenkin väittää, että tuolloin 4.7. ei suunnitteluasiakirjoissa ollut 
ikavuoropysäkkikylttejä, vaan että pikavuoropysäkkikyltit on jälkeenpäin lisätty p
suunnitelmiin kysymättä ELYkeskuksen mielipidettä asiaan. 

et herättävät kysymyksiä, joihin vaadin UELYn vastauksia: 
 
Väitte
 
221. 
Vaadin saada tietää ja em. tavalla nähtäväkseni, mitkä "suunnitteluasiakirjat" olivat 
viranomaiskäsittelyssä Uudenmaan ELYkeskuksen 4.7.2011 ottaessa kantaa asema
lueen suunnitelmaan. Kaikki tähän keskusteluun liittyvät asiakirjat ovat luonnollisesti 

ia. 
a
julkis
 
222. 
Vaadin saada tietää, miksi UELY "otti kantaa" hankkeen suunnitteluun nimenomaan jo 
maanantaina 4.7., kun suunnitelmat hyväksyttiin vasta perjantaina 8.7. Oliko joku 
asianosainen lähdössä kesälomalle? Kiirehtikö rakennuttaja tarjouspyyntöasiakirjojen 
lähettämistä urakoitsijoille? Rakennustyönhän piti alkaa – ja se alkoikin – jo elokuun 
alussa? Saattoivatko suunnitelmat tuossa vaiheessa todella olla niin keskeneräisiä, että 
iihin lisättiin olennaisia asioita – kuten pikavuoropysäkit – vielä tuon viikon 27 aikana? 

äteen arvioiden tämä ei tunnu uskottavalta. 
n
Jälkik
 
223. 
Vaadin saada tietää, mitä tuo "kannanotto" sisälsi. Termi on oikeudellisesti outo ja 
epämääräinen. Antoiko UELY viranomaisohjauksessaan olleesta hankkeesta vain 
kannanoton" eikä lainkaan virallista hyväksymispäätöstä – viranomaispäätöstä 

sytty 8.7.? 
"
rakennustyön käynnistämistä varten sen jälkeen, kun suunnitelmat oli hyväk
 
Muistan keskustellun, että ko. hanke ei tarvitse ns. tiesuunnitelmaa, minkä – 
millintarkkaan rautatiesuunnitelmaan verraten! – ylittämättömällä vaikeudella ja 
pitkäkestoisuudella on Uudessakylässä peloteltu paljon vuosien varrella ainakin 
einolantien kiertoliittymän osalta – eli tässä selvittäisiin kevyemmällä H

liikenneviranomaismenettelyllä. 
 
[Tosin mikä tahansa tiesuunnitelma olisi ehditty tehdä moneen kertaan, jos olisi 
toimeen tartuttu heti siitä alkaen, kun liikenne‐ ja viestintäministeriö myönsi 16.9.2009 
Uudenkylän ja Villähteen asemien valtionrahoituksen. Tiesuunnitelman tarpeella 
pelottelu oli vain Nastolan kunnan halpa veruke rahapulassaan välttää tai ainakin lykätä 
vastuullaan olleiden Uudenkylän aseman liityntäyhteyksien rakentaminen.] 
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Vaadin saada nähtäväkseni UELYn "kannanoton" 4.7.2011 etenkin kahdessa 
katsannossa: 
– millä tavoin ko. pikavuoropysäkit "kannanotossa" esiintyvät, tai siis esiintyvätkö 
olleenkaan, kuten UELY epäuskottavasti väittää 
 mikä on "kannanoton" painoarvo nyt käytävässä keskustelussa, eli onko UELYllä 

ta lainkaan puhevaltaa pikavuoropysäkkeihin itse rakentamisen osalta. 
–
lopul
 
224. 
Joka tapauksessa 8.7.2011 päivätyssä ja allekirjoitetussa 
liikenteenohjaussuunnitelmassa on kolme pikavuoropysäkkiä, joista kaksi 
(kiistanalaista) Kouvolantien varressa. Tämän suunnitelman, minkä mukaisesti 
rakennustyö tehtiin, on allekirjoituksellaan hyväksynyt myös UELY / Jaana Pyöriä – 
pikavuoropysäkkeineen päivineen. Näin ollen "kannanotto" 4.7. ei vaikuta itse asiaan eli 
siihen, tiesikö vai ei UELY / Jaana Pyöriä pikavuoropysäkeistä ja niiden rakentamisesta 
 liikenteenohjaussuunnitelman 8.7. allekirjoituksen mukaan hyvinkin tiesi, tai ainakin 

itänyt tietää. 
–
olisi p
 
225. 
Näin ollen UELYn väite, että pikavuoropysäkkikyltit on jälkeenpäin lisätty suunnitelmiin 
kysymättä ELYkeskuksen mielipidettä asiaan on paitsi merkityksetön myös perätön, 
minkä todistaa UELYn / Jaana Pyöriän allekirjoitus liikenteenohjaussuunnitelmassa 8.7. 
On jokseenkin varmaa, että pikavuoropysäkit eivät suinkaan ilmestyneet suunnitelmiin 
omia aikojaan viikolla 27 4. – 8.7.2011 välisinä päivinä eivätkä ainakaan sen jälkeen, 
vaan olivat asiakirjoissa jo 4.7.2011, kun UELY teki "kannanottonsa". Tarvittaessa voi 
arkistaa myös suunnittelijalta, onko UELY syyllistynyt perättömän lausuman 
tamiseen. 

t
an
 
3.   
Koskaan suunnitteluprosessissa ei tehdä päätöksiä pikavuorojen pysähtymiskäytännöistä, 

n ratkaisut on aina tehtävä erikseen jälkeenpäin. vaa
 
31. 
ämä on kullan arvoinen, huojentava virke UELYn vastauksessa. Käytännössä se poistaa T
puolet ongelmasta. 
 
Tämän mukaisesti UELY siis hyväksyi edellä kuvatussa suunnitteluprosessissa 
ikavuoropysäkkien p rakentamisen ja merkitsemisen 8.7.2011 allekirjoitetun (UELY / 

a Pyöriä) liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Jaan
 
32. 
ELY ei siis liikenteenohjaussuunnitelman hyväksyessään vielä ottanut kantaa siihen, 

äyttöön – joskus tai koskaan. 
U
tulevatko merkityt kaksi pikavuoropysäkkiä liikennek
 
Päätöksiä pysäkkien ottamisesta liikennekäyttöön eli pikavuorojen 
pysähtymiskäytännöistä UELY sanoo tehtävän aina ... erikseen jälkeenpäin – siis sitten 
kun pysäkit on ensin suunniteltu ja rakennettu (Uudenkylän aseman Kouvolan‐suunnan 
pysäkki siirretty uuteen paikkaan) sekä asianmukaisesti merkitty pikavuorokilvin. 
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En 15.12.2011 vaatinutkaan tekemään päätöksiä pysähtymiskäytännöistä, vaan 
ttamaan pikavuorokyltit takaisin pysäkeille, siis että UELY korjaa virheensä ja palau

 
321. 
– välittömästi saattaa voimaan väliaikaisen liikenneluvan Uudenkylän aseman 
pikavuoropysäkeille ja käskee kiinnittämään Pikavuoro‐lisäkilvet takaisin paikoilleen 
aikoilleen ja ilmoittaa pysäkkien käyttöönotosta liikennöitsijöille vähintään yhtä 

sti kuin niiden käytöstä poistamisestakin, ja vasta tämän tehtyään 
p
ripeä
 
322. 
 käynnistää prosessin, minkä tuloksena ko. pikavuoropysäkit saavat virallisen, pysyvän 

nneluvan. 
–
liike
 
33. 
Edellä olevan mukaisesti siis palattaisiin niin pian kuin käytännössä mahdollista 
tilanteeseen, mikä vallitsi Kouvolantien pikavuoropysäkeillä marraskuun 2. viikon (45) 
 20.11.2011 (ap) välisen ajan, jolloin pikavuorokilvet asennettiin ja poistettiin – UELYn 
 hyväksymän suunnitelman ja 20.11. antaman käskyn mukaisesti. 

–
8.7.
 
34. 
Kouvolantien pikavuoropysäkit eivät tuolloinkaan, viikolta 45 20.11.2011 asti, olleet 
vielä liikennekäytössä, vaan vasta merkittyinä odottamassa lupaprosessin 
käynnistymistä – kun aikaa oli kulunut 4½ kuukautta liikenteenohjaussuunnitelman 
hyväksymisestä ja 3½ kuukautta rakennustyön aloittamisesta. Todella: 8.7. alkaen olisi 
ollut hitaimmallekin virastolle varmasti riittävästi aikaa pysäkkien valmistumiseen asti 
järjestää liikennöintiluvat, sen sijaan, että 16.11. soittokierrokseni jälkeen osapuolet 
avaitsivat, että ohoh, kukaan ei ollutkaan käynnistänyt lupaprosessia 8.7., koska kaikki 

htivät kesälomalle. Nolo juttu, suorastaan UELYn kardinaalimunaus. 
h
kiire
 
35. 
Virallisia päätöksiä pikavuorojen pysähtymiskäytännöistä ehditään tehdä vaatimukseni 
mukaisesti menetellen kaikessa rauhassa sen jälkeen, kun pysäkit on merkitty ja otetty 
äyttöön väliaikaisella liikenneluvalla, kuka sen sitten myöntääkin, vaikka k
liikenneministeri, jos UELY ei siihen kykene. 
 
Näin ongelma poistuisi julkisuudesta hallintokoneiston (UELY) syvyyksiin ihan niin 
pitkäksi aikaa kuin hallintokoneisto (UELY) aikaa tarvitsee lupaprosessin häiritsemättä 
matkustajapalvelua millään tavoin. Matkustajat ja liikennöitsijät olisivat tyytyväisiä ja 
lehtien yleisönosastot pursuisivat kiitoksia. 
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4.   
Uuden joukkoliikennelain myötä pikavuoropysäkkien perustaminen ei enää ole 
lupaprosessi, vaan siirtymäajan sopimuksiin tehtävä muutospäätös. Sopimusehdoissa on 
lisäksi tarkasti määrätty, että vain liikenteenharjoittajat voivat tehdä esityksiä 
uutoksiksi sopimuksiin. Täten ELYkeskuksen on odotettava, että yrittäjät tekevät 
dollisia esityksiä Uudenkylän aseman pikavuoropysähdyksiin. 

m
mah
 
41. 
Hups, komento takaisin! ... siirtymäajan sopimuksiin tehtävä muutospäätös? 
Kansalaisena, vielä vähemmän rautatieasiantuntijana ja tietokirjailijana, minun ei 
välttämättä tarvitse tietää yhtään mitään uudesta joukkoliikennelaista. Sen tietämisestä 
ja soveltamisesta minä maksan palkan myös UELYn viranomaisille. Yritän vain 
Uudenkylän asukasyhteisön edustajana tarjota UELYn aiheuttamaan ongelmaan 
mahdollisimman käytännöllisen ratkaisun nimenomaan matkustajan näkökulmasta. Sen 
itäisi riittää UELYlle, jolle tällainen palvelulähtöinen ajattelutapa kuitenkin näyttää 
an vieras. 

p
olev
 
42. 
Itsekin yrittäjänä ennustan, että UELYn ei tarvitse kauan harmaantua odottaessaan, että 
yrittäjät tekevät mahdollisia esityksiä Uudenkylän aseman pikavuoropysähdyksiin. 
Liikennöitsijät kyllä tekevät esityksensä kipin kapin, kunhan UELY ensin armollisesti 
asettaa pikavuorokilvet takaisin paikoilleen. Yhdenkin lisämatkustajan mahdollisuus 
armasti kiinnostaa enimmäkseen melko tyhjillä busseilla pikavuorojaan ajavia 

nnöitsijöitä, kuten oma lehdistökoematkani osoitti. 
v
liike
 
43. 
Ultrabyrokraattisen liikennelupaprosessin osalta UELYn oikea käsi ei näköjään tiedä, 
mitä vasen käsi tekee. Sain puhelinkeskusteluissa 16.11.2011 usealta asiantuntijalta 
pääpiirteisen ja vielä 12.12. UELYn joukkoliikenteen asiantuntija Seppo Nikkaselta 
arkan kuvauksen lupaprosessista; millaisessa käsittelyjärjestyksessä uudet 

uoropysäkit etenevät ja minkä mukaisesti sitten esitin vaatimukseni 15.12.: 
t
pikav
 
431. 
– jokin taho tekee esityksen uuden pikavuoropysäkin tarpeesta; 

lin jo 10. 6.2008 tehnyt esityksen – todettiin, että tässä tapauksessa minä (Tieokas) o
Uudenkylän asemasuunnitelmassa sivuilla 7‐8: 
http://www.tieokas.fi/Rautatieliikennepaikat.pdf 
minkä mukaisesti tarkoin pysäkit rakennettiin syksyllä 2011, ja että 
– vielä uudelleen 15.12.2011 vaadin jo rakennettujen, käyttövalmiiden pysäkkien 
käyttöönottoa, joten lupaprosessin käynnistämisen lähtökohdaksi vaadittu esitys 
Uudenkylän aseman pikavuoropysäkkien tarpeesta on tehty moninkertaisesti vuosina 

ta) 
2008–2011, ensi kerran jo neljännesvuosisata takaperin 
– ajoreitin liikennöitsijät ottavat kantaa ko. pysäkin tarpeeseen (Linja‐autoliiton kaut
– kuullaan myös tieliikennehallintoa (ELY), kuntaa ja mahdollisesti muita paikallisia 
viranomaistahoja, kuten poliisia 
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432. 
– varsinaisia lupaviranomaisia on (tässä tapauksessa) kaksi: 
– Lahden seudun joukkoliikenteen toimivaltainen lupaviranomainen 
(joukkoliikennelogistikko Timo Talikainen), sekä 
 alueellinen ELY‐keskus (UELYn lupaviranomainen joukkoliikenteen asiantuntija 
po Nikkanen), joka myöntää lopullisen luvan pysäkkien liikennekäyttöön. 

–
Sep
 
44. 
Lahden seudun joukkoliikenneviranomainen kirjoitti minulle 18.11.2011, että ko. 
pikavuoropysäkeistä päättää UELY, jonka kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuen 
pikavuorot liikennöivät ja pysähtyvät sopimuksen mukaisilla pysäkeillä. Lahden seudun 
joukkoliikenneviranomainen toimi minulle ilmoittaen palveluhenkisesti: kävi 
tutustumassa Uudenkylän aseman pikavuoropysäkkeihin ja lupasi, että mikäli 
liikennöitsijät haluavat esittää pysähtymisoikeutta ko. pysäkeille, asia voidaan 
tarvittaessa käsitellä nopeallakin aikataululla, mutta se edellyttää yksimielisyyttä. 
Lahden seudun joukkoliikenneviranomainen ei aseta pysäkkien perustamiselle esteitä, 
mikäli sillä ei ole negatiivisia vaikutuksia seudullisen liikenteen hoitoon [kansalaista 
ämmästyttävä näkökulma: että matkustajapalvelun parantaminen tuottaisi kielteisiä 
utuksia; lausuma toi kovasti mieleen Lahden matkakeskuksen jarruttamisen]. 

h
vaik
 
45. 
Mikä menettely siis on voimassa? Kuvatunlainen hallinnollinen sekamelska hämmentää 
kansalaista. Tietävätkö viranomaiset itsekään, mitä kunkin pitäisi tehdä? Ehkä sen, että 
paras kun kukaan ei tee mitään, niin ei tule virheitäkään. Yritän kuitenkin käsittää, että 
UELYn vastauksessaan esittämä siirtymäajan sopimuksiin tehtävä muutospäätös on 
yksinkertaisempi menettely kuin em. täydellinen lupaproseduuri, mikä siis 
joukkoliikenteen asiantuntijoiden Seppo Nikkasen ja Timo Talikaisen puhelinvastausten 
ukaan on voimassa, mutta viimeksi saamani kirjallisen tiedon mukaan (toinen 
kirjoittaja Seppo Nikkanen) ei ole. 

m
alle
 
46. 
UELYn vastauksen lausuma, että ELYkeskuksen on odotettava, että yrittäjät tekevät 
mahdollisia esityksiä Uudenkylän aseman pikavuoropysähdyksiin asettaa UELYn roolin 
päättävänä ja ohjaavana tieliikenneviranomaisena omituiseen valoon: onko UELY 
todella omasta mielestään vain passiivinen, ulkopuolisten tahojen ohjaama posti‐ ja 
leimasinkonttori, missä odotetaan, että jokin asiakas, esimerkiksi liikennöitsijä, 
ohkenee aloitteillaan häiritä viraston rauhaa? Minkälaisen maanjäristyksen Pasilassa r
ovatkaan aiheuttaneet minun kirjeeni? 
 
Kunhan myös pikavuoroyhteysväli (Tampere / Hämeenlinna –) Lahti – Kouvola (Kotka 
/ Hamina) lähivuosina (milloin?) vapautuu liikennöitsijöiden avoimelle kilpailulle, 
kuten Tampere‐Pori äsken ensimmäisenä, veronmaksajien taakkaa kai kevennetään 
vapauttamalla tehtävistään ensimmäiseksi tällaisen kansalaiselle käsitämättömän 
lupahallintoprosessin päällä vielä istuvat pilkunviilaajabyrokraatit. 
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5.   
ELYkeskuksella ei siten ole valtuuksia yksipuolisesti määrätä liikenteenharjoittajia 

dattamaan tiettyä pysähtymiskäytäntöä asemalla, ei tilapäisesti eikä pysyvästi. nou
 
51. 
... mutta toisin päin kyllä näyttää löytyvän valtuuksia yksipuolisesti määrätä: UELY 
määräsi vikkelästi Nastolan kunnan (kuntatekniikan mestarin) ottamaan 20.11.2011 
pikavuorokilvet pois pysäkkipylväistä taltioon kunnan varastoon ja todistettavasti antoi 
(Linja‐autoliiton kautta) liikennöitsijöille kiellon pysähtyä ko. Kouvolantien pysäkeillä 
(hetimiten sen jälkeen, kun olin 16.11. paljastanut, etteivät vastuuviranomaiset tienneet 
pysäkeistä mitään). Kaiken tämän kuulin reaaliajassa kuljettajalta hänen loistavan 
palveluhenkisesti selvittäessään asiaa puhelimitse liikennöitsijän toimistosta 
ikavuoromatkallani Lahti – Uudenkylän asema, eli juuri hetkeä ennen saapumistani 
istetulle pysäkille. Tässäkin UELY ketterästi vääristelee tosiasioita omaksi edukseen. 

p
po
 
6. 
Koska siis UELYllä ei näköjään ole valtuuksia toimialaansa kuuluvien tehtävien 
hoitamiseen (paitsi pikavuorokilpien poistattamiseen), pitää löytää muu taho, joka 
ystyy ratkaisemaan UELYn aiheuttaman ongelman kyvyttömän ja haluttoman UELYn 
lesta. 

p
puo
 
61. 
Liikenneministeri Kyllönen vierailee Lahdessa 24. tammikuuta 2012 ja omasta 
toivomuksestaan perehtyy rautatieasioihin sekä tapaa kansalaisia. Vaadin, että UELYn 
johtaja Piirainen, joka luennoi moottoritieliturgiaa ministerin tilaisuudessa iltapäivällä, 
varhaistaa käyntiään ja saapuu Uuteenkylään jo aamupäivällä ja yhdessä Nastolan 
kunnanjohtajan Pauli Syyrakin kanssa ja kuntatekniikan mestarin avustuksella 
iinnittää Uudenkylän asemalla kaksi poistettua pikavuorokilpeä Kouvolantien k
pysäkkipylväisiin. Kutsumme myös lehdistön paikalle. 
 
Näin vältetään ongelman mahdollinen jatkokäsittely esimerkiksi Eduskunnan 
oikeusasiamiehen virastossa ja muuten jatkuva hallinnolle kielteinen julkisuus. Joka 
tapauksessa saatamme asian liikenneministeri Kyllösen tietoon ja pyydämme Lahden 
ansalaistapaamisessa 24.1., että hän henkilökohtaisesti ohjaa asiassa ylijohtaja 
aista. 

k
Piir
 
62. 
astolan kunta on jättänyt tämänkin ongelman kansalaisten hoidettavaksi ja seuraa N

tilanteen kehitystä passiivisesti sivusta, kuten aikoinaan myös asemataistelua. 
 
Vaikka Nastolan kunta ei suin surmin uskaltaisikaan, kunnanviraston pitäisi nyt 
kuitenkin joukkoliikenteen kehittämisestä vastaavan kunnanjohtaja Pauli Syyrakin 
johdolla tarmokkaasti yrittää ryhdistäytyä auttamaan Uudenkylän asukasyhteisöä 
saamaan takaisin käyttöönsä neljännesvuosisadan odotetut pikavuoropysäkit uudelle 
asemalle, tulevaan Maaseudun matkakeskukseen. Kuntaan on juuri saatu kaikki vielä 
puuttuneet tieympyrät, liittymät ja muut herkut, eikä moottoritietä koskaan tule, joten 
enää kunnanviraston ei tarvitse kumartaa UELYn suuntaan. 



15 

 
Kuva 1. Uudenkylän asukkaat saivat pikavuoropysäkit Kouvolantielle Uudenkylän uudelle 
enkilöasemalle viikolla 45 neljännesvuosisadan odotuksen jälkeen – runsaan viikon 
jaksi. Kuva 20111110 Markku Sakari Meriluoto. 
h
a
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M
 
atkustajan kokemus: 

Uudenkylän asema katosi VR:n lipunmyyntijärjestelmästä lippuuudistuksen 
14.9.2011 jälkeen 
 
"Matkustaja yritti vuoden 2012 alussa ostaa Lahden lipputoimistossa 10 matkan 
sarjalipun yhteysvälille Lahti–Uusikylä. Lipunmyyntijärjestelmästä ei kuitenkaan 
löytynyt Uudenkylän asemaa lainkaan. Lipunmyyjän mukaan järjestelmässä oli vikaa. 
Sarjalippu myytiin välille Lahti–Nastola ja lipun taakse kirjoitettiin käsin, että lippu 
kelpaa yhteysvälillä Lahti–Uusikylä. Matkustaja huomasi tällöin, että myyty sarjalippu 
Lahti–Nastola oli nyt kalliimpi kuin ennen järjestelmävikaa myyty sarjalippu Lahti–
Uusikylä. Matkustajan huomautettua asiasta ilmeni. että matkustajalle oli myyty 
aikkiin juniin kelpaava sarjalippu, vaikka vain taajamajunat pysähtyvät väliasemilla k
Lahti–Kouvola. Matkustaja reklamoi VR:ää ja sai hyvitykseksi 20€:n matkalahjakortin. 
 
Sarjalipun Lahti–Uusikylä osto onnistui matkustajalle aluksi kahdesti sen jälkeen, kun 
taajamajunaliikenne Uudenkylän asemalla käynnistyi 12. joulukuuta 2010. Ongelmat 10 
matkan sarjalipun ostamisessa alkoivat vuoden 2011 lopulla. 10 matkan sarjalippu 
Lahti–Uusikylä oli tuolloin kalliimpi (1,65€ / matka) kuin eläkeläislippu (1,40€ / 
matka), mutta oli kätevää näyttää konduktöörille valmis lippu. Nykyisin asiakas kulkee 
ertamaksulla Uusikylä–Lahti vv., koska sarjalipun ostaminen on käytännössä k
osoittautunut mahdottomaksi. 
 
Lipunoston keskittyminen kaikenlaisten vaikeuksien vuoksi junaan lisää tietysti 
konduktöörin työmäärää ja työvaikeustekijöitä, mitkä lippu‐uudistuksen jälkeen ovat 
ylittäneet kaikki kohtuuden rajat. Ammattikunta on täysin uupunut ja kärmeissään siitä, 
että lippu‐uudistuksen aiheuttamassa kuormitustilanteessa ammattiliitto ei uskalla 
puolustaa työntekijöitä VR:n johtoa vastaan. Eräs konduktööri sanoi matkustajalle, että 
os konduktöörit jonakin maanantai‐aamuna klo 06 jäävät saapumatta työhön, VR on 

isi. 
j
korjannut kaikki työn epäkohdat klo 10:een mennessä, jotta liikenne taas käynnisty
 
Taajamajunalla pääsee useasti ilmaiseksi Uusikylä–Lahti vv., koska konduktööri ei 
yleensä ehdi tarkastaa junaa Lahti–Kouvola vv. läpi kummastakaan suunnasta. Tätä 
väliasemien matkustajat käyttävät hyväksi aivan systemaattisestikin, mikä aiheuttaa 
aloudellisia menetyksiä VR:lle ja lopulta ostoliikenteen tappioiden maksajalle liikenne‐ 

jille." 
t
ja viestintäministeriölle eli veronmaksa
 
Junasta ostetun matkalipun lisämaksu 
 
"Lahdessa on nykyisin lippu‐uudistuksen jälkeen usein lipunmyynnissä jonoa, jolloin on 
vaara, että matkustaja joutuu ostamaan matkalipun junasta 5€ lisämaksulla. Tämä on 
kohtuutonta, samoin kuin vaihtaessa Lahdessa taajamajunasta Z‐junaan matkalla 
elsinkiin, kun Uudessakylässä ei ole mahdollisuutta ostaa lippua etukäteen eikä H

Lahdessa ehdi lyhyenä vaihtoaikana. 
 
Suuri osa Uudenkylän aseman matkustajista on – paitsi ilahduttavasti nuorisoa – 
varttuneita ihmisiä, joita rasittaa tavattomasti ja tarpeettomasti VR:n ankara ja 
poikkeukseton säännös 5€ lisämaksusta yhdistelmämatkalla. Näin tapahtuu hyvin usein 
Helsingin‐matkoilla, kun Lahdessa vaihtaa nopeaan Z‐junaan hitaan Riihimäen‐
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kierroksen sijaan. Sama tietysti koskee matkustajia muilta väliasemilta, missä ei ole 
lipunostomahdollisuutta. Tämä on ehdottomasti suurin epäkohta, minkä lippu‐uudistus 
4.9.2011 aiheutti. Se on mielipiteiden mukaan myös vähentänyt junamatkustusta 1
lipunoston epäkohtien vuoksi. 
 
Matkustajat pitävät perustuslain vastaisena ennen kaikkea ikäihmisten ja vähävaraisten 
rankaisemista siitä, ettei heidän ei ole mahdollista ostaa lippua omatoimisesti etukäteen 
käyttämällä tietokonetta tai älypuhelinta, kuten VR edellyttää. 5€ lisämaksu lipun 
junasta ostamaan joutuville 15.10. alkaen on täysin kohtuuton rangaistusmaksu. Lähes 
uolet 65–74‐vuotiaista kansalaisista ei käytä internetiä. Älypuhelimella verkossa asioi p
ani harva. 
 
Lipunmyyjien määrää on vähennetty ja usein jonot ovat niin pitkät, ettei käytettävissä 
olevan ajan puitteissa ole mandollista ostaa lippua etukäteen. l.ippuautomaattien käyttö 
on monimutkaista, ja lisäksi ne ovat usein rikki. Maaseutuasemilta ei lippua voi edes 
staa. Lisämaksu 5€ on ohjelmoitu konduktöörin myyntilaitteisiin, joten hänellä ei ole 

siassa." 
o
edes harkintavaltaa a
 
Tarkastelu / Tieokas 
 
Omakohtaisina kokemuksina lippu‐uudistus 14.9.2011 aiheutti, että 16.9. (saman) 
konduktöörin myyntikoneesta ei löytynyt taajamajunissa H311 / H9710 – ei 
kummassakaan junassa, ei mennen eikä tullen – asemaa UUSIKYLÄ lainkaan. 
Konduktööri myi kahdelle henkilölle liput Uudestakylästä välille Kausala–Kouvola–
Kausala, joten Kausalan tilasto kaunistui ansaitsemattomasti. Uusikylä oli kateissa 
uudesta lipunmyyntijärjestelmästä ainakin lokakuun alkuun asti, todennäköisesti 
pitempäänkin. Aianakin vielä 20.9. Uusikylä puuttui konduktöörin 
lipunmyyntijärjestelmästä. Matkustaja sai Uudenkylän asemesta liput Nastola–Lahti–
astola, samoin 21.9. Uudenkylän sijaan liput Kausala–Kouvola–Kausala ja vielä 22.9. N

meno Kausala–Kouvola. 
 
Ennen lippu‐uudistusta 14.9.2011 VR summasi lähteneet ja saapuneet matkustajat 
tammi–elokuulta 2011: Villähde 3400, Nastola 5900 ja Uusikylä 5000. Nastolan 
seisakkeelta oli vuoden 2010 vastaavasta ajasta vähentynyt 1000 matkustajaa. Voidaan 
olettaa, että he olivat siirtyneet Uudenkylän aseman käyttäjiksi, ja että kehitys jatkuisi 
samaan suuntaan. Todennnäköisesti jo vuonna 2012 Uudenkylän matkustajamäärä 
ousee näistä kolmesta suurimmaksi Nastolassa. Vuoden 2011 loppupuolen n
matkustajatilastot ovat kuitenkin raskaasti virheelliset Uudenkylän tappioksi. 
 
Lippu‐uudistuksen jälkeen tammi–marraskuulta 2011 VR ilmoitti lähteneet ja 
saapuneet matkustajat seuraavasti: Villähde 4200, Nastola 9000 ja Uusikylä 6300. 
Lippu‐uudistuksen edellä kerrottujen kokemusten perusteella jälkimmäisissä, 
marraskuun loppuun ulottuneissa luvuissa on suuri virhe Uudenkylän ja ilmeisesti 
myös Villähteen vahingoksi ja etenkin Nastolan (sekä Kausalan) ansaitsemattomaksi 
hyödyksi. 
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Vuotuisen tasaisen jakauman mukaan 2011 matkustajia oli keskimäärin kuukaudessa 
ssa: tammi–elokuu

KO 1
 
TAULUK  
Villähde  425 
Nastola  738 
Uusikylä  625 
 
Sen sijaan syy

KO 2

s–marraskuussa 2011 matkustajia oli keskimäärin kuukaudessa: 
 
TAULUK  
Villähde  4200–3400=800 eli  267  (vs. 425) 
Nastola  9000–5900=3100 eli  1034 (vs. 738)  
Uusikylä  6300–5000=1300 eli  434  (vs. 625) 
 
VR:n ilmoittama matkustajamäärä (erotus) syys–marraskuulta 2011 on kaikkien 
kolmen aseman osalta karkeasti väärin: Nastolassa liian suuri ja Uudessakylässä sekä 
Villähteellä liian pieni. Erotus johtuu edellä selostetusta kokemusperäisestä 
lipunmyyntijärjestelmän toimimattomuudesta 14.9. 2011 alkaen Uudenkylän (ja 
ilmeisesti myös Villähteen) osalta. Ainakin Uusikylä on puuttunut todella pitkään, 
inakin vuodenvaihteeseen 2011–2012 asti, eikä Uusikylä‐lippuja ole voitu myydä. Sen a
sijaan Nastolan (ja myös Kausalan) tilastoitu matkustajamäärä on aivan liian suuri. 
 
Jos kokonaismatkustajamäärä tammi–marraskuulta 2011 eli 19500 pitäisikin paikkansa 
(ei pidä, koska konduktöörit eivät ole ehtineet myydä lippuja läheskään kaikille), 
ikaistut matkustajamäärät olisivat tammi–elokuun tilaston pohjalta tasaisen jakauman 

avat: 
o
mukaan seura

KO 3
 
TAULUK  
Villähde  425 x 11 =     4675 
Nastola  7   8118 38 x 11 =  
Uusikylä  6   687525 x 11 =    
Yhteensä    19668 
 
VR siis ilmoittaa tammi–marraskuun kokonaismatkustajamäärän olevan 19500 eli 
hieman pienempi kuin tasaisen jakauman mukainen. Kun oletetaan, että vähennys mitä 
todennäköisimmin johtuu siitä, että konduktöörit eivät (todistettavasti) ole ehtineet 
myydä lippuja kasvaneiden työvaikeustekijöiden vuoksi, taulukon 3 luvut ovat lähinnä 
oikeaa. Nekään eivät täysin vastaa matkustajan omaa kokemusta ja tarkkoja runsaita 
muistiinpanoja siitä, että matkustajat ovat jääneet ilman lippua ja että hyvin usein 
Uudenkylän matkustajamäärä eri vuoroilla on ollut suurin, havaintokerralla jopa useita 
matkustajia suurempi kuin Nastolan tai Villähteen. 
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Korjausesitys / Tieokas 
 
R:n on poistettava 5€ lisämaksu lipuista heti ja ehdoitta sekä uudistettava V
lipunmyyntijärjestelmä täysin, nykyistä ratkaisevasti toimivammaksi. 
 
Ostoliikenteen toisen sopimuspuolen liikenne‐ ja viestintäministeriön tulee vaatia, että 
liikennöitsijä VR Osakeyhtiö oikaisee em. asemien matkustajaluvut vastaamaan 
todellisuutta, millä on merkitystä liikenteen tuloksellisuutta ja tarvetta arvioitaessa. 
Joka tapauksessa Uudenkylän oikaisematonkin matkustajamäärä (6300) on suurempi jo 
liikenteen ensimmäiseltä 11 kuukaudelta kuin Nastolan seisakkeen koko ensimmäisen 
vuoden 2005 matkustajamäärä (6100), mitä VR Osakeyhtiö piti erinomaisena 
saavutuksena – puhumattakaan, että Uudenkylän aseman koko ensimmäisen vuoden 
2011 matkustajamäärä lienee peräti noin 7500. Kehitys vastaa hyvin Tieokkaan ennen 
udenkylän ja Villähteen asemien rakentamista laatimia ennusteita U

matkustajamäärästä. 
 
Yhteysvälillle (Helsinki–) Lahti–Kouvola vv. tarvitaan jatkuvasti kasvavaan 
taajamajunaliikenteeseen lisää junavuoroja. Ensiksi ovat tarpeen aamupäiväjuna 
Helsingistä, tuloaika esimerkiksi Uuteenkylään noin klo 09 sekä iltajuna Helsinkiin 
ainakin kesäaikaan, lähtöaika Kouvolasta noin klo 19–20. 
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Lisäys 20120206: 
 
Yritin itse 6.2.2012 ostaa Lahden aseman lipputoimistosta 10 matkan sarjalipun välille 
Lahti‐Uusikylä. Osto ei enää onnistunut edellä kertomalla tavalla, siis että lippu olisi 
yyty välille Lahti‐Nastola ja lippuun olisi käsin kirjoitettu "Kelpaa Lahti‐Uusikylä". 
2.12.2011 alkaen lipunmyyjillä oli seuraava ohje: 
m
2
 
"Uusikylä ja Villähde 
Näille asemilla Teemasta [= uusi lipunmyyntijärjestelmä] ei toistaiseksi ole mahdollisuutta myydä kausi‐ 
ja sarjalippuja (ainoastaan kertalippuja). Kausi‐ ja sarjalippuja tarvitseville myydään lippu seuraavalle 
semalle. Asiakas toimittaa lipun jälkikäteen APK:hon, josta hänelle maksetaan hyvitys. Tämä ohje on a
voimassa toistaiseksi. Virhettä korjataan parhaillaan." 
 
Tätä virhettä on siis korjattu jo kuusi viikkoa, tuloksetta. Nyt Uudenkylän matkustajalle 
tarjotaan sarjalippu ostettavaksi välille Lahti‐Kausala ja Villähteen matkustajalle välille 
Lahti‐Nastola, kummallekin siis pitemmälle ja uusikyläläiselle jopa lähes kaksi kertaa 
itemmälle ja kalliimmalle välille. Sarjalipun ostava matkustaja saa samalla VR:n p
korvaushakemuksen anoakseen hyvitystä matkojen erotuksesta. 
 
n ostanut sarjalippua, vaan kuormitan yhä muutenkin äärirajoilla työskenteleviä E
konduktöörejä ostamalla kertalipun. 
 
Mielestäni tilanne on matkustajan kokemusmaailman mittakaavassa pöyristyttävä: VR:n 
lippujärjestelmän virheen vuoksi matkustajan pitää ostaa lippu tarvetta pitemmälle 
yhteysvälille ja anoa hyvitys monimutkaisella A4‐lomakkeella jälkikäteen. Tarjottu 
menettely on kaikessa byrokraattisuudessaan peräisin kuin kauan sitten sortuneista 
järjestelmistä. Vähin, mitä matkustaja odottaisi, olisi saada lippu seuraavalle lähimmälle 
semalle. Tämä tosin tarkoittaisi villäheisille yhteysväliä Lahti‐Lahti, eli olisi mahdoton. a
Tällaisiin hulluuksiin lippu‐uudistus on johtanut, vain yhtenä esimerkkinä. 
 
uomen rautateiden 150. juhlavuoteen ei todellakaan toivoisi tällaista julkisuutta S
kahden vaikean liikennetalven kokemusten jälkeen, mutta näin on käynyt. 
 
Pidän omaa laskelmaani asemien lipunmyynnistä 2011 (01‐11), sen varovaisuudesta ja 
epävarmuudesta huolimatta, huomattavasti oikeampana kuin VR:n antamia lukuja. 
otuutta vuoden 2011 matkustajamääristä ei tiedä kukaan, ei tällä menoa myöskään T
kuluvan vuoden osalta. 
 
Uskon, että Uudenkylän matkustajamäärä oli jo ensimmäisenä kokonaisena 
liikennevuonna 2011 suurempi kuin Nastolan, sillä Nastolaan ja Kausalaan kirjautuu siis 
yhä vielä tänä vuonna Uudenkylän ja Villähteen matkustajia. Lisäksi yhä edelleen osa 
(liputtomista) matkustajista jää rahastamatta, koska konduktööri ei useinkaan ehdi 
äydä junaa läpi edes Lahdesta Uuteenkylään mennessä, 14 minuutissa, hitaan ja 

ilastoja. 
k
vaikean lipunmyynnin vuoksi. Tämä verottaa etenkin Uudenkylän matkustajat
 
Koska taajamajunaliikenne Lahti‐Kouvola on liikenne‐ ja viestintäministeriön 
ostosopimusliikennettä, minkä mahdollisen tappion valtio takaa ja veronmaksaja 
maksaa, virheelliset asemakohtaiset ja kokonaismatkustajamäärät vaikuttavat suoraan 
ministeriön ja VR:n välisiin korvauslaskelmiin. Kysymyksessä on siis myös 
veronmaksajan intressi. Rataverkolla voi esiintyä muitakin vastaavia tapauksia. 



Pvm    Juna  Ukä    Nsl    Vlh 

      +  ‐  +  ‐  +  ‐ 
2011 

04‐05    310  3    5  1  1 
03‐22    316  1    1  1  1  2 

05‐24    316  1    1  2 
06‐01    325    7    3    4 
06‐20    310  6  1  2    1 
06‐20    325    5    1    2 
07‐28    310  8    2    5 
08‐04    310  12  1  2    5 
08‐04    325    7    4    2 
08‐15    232  6    3    3 
10‐29    325  2  2    1    1 
10‐28    9710  2  2  7    2 
10‐02    316  4  1  6    3 
10‐29    316  7    2    1 
11‐05    325  3          2 
11‐05    310  2        3 
11‐17    9710  1    2  1 
11‐21    310  4  1  1  2  3 
11‐26    9710  1    7 
12‐16    325    4  1  2    1 
12‐16    232  3    1    3 
12‐07    310    3    2    1 
 
2012 
01‐03    311    3  2 
01‐03    316  8    3  1 
01‐04    231    6    2    3 
02‐02    325    4  1  2   
02‐12    310  1        2 
02‐13    232  9    3    1 
02‐13    9669    5    3 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Yhteensä      84  52  52  28  34  18 
lähtevät ja tulevat  136  80  52 

Matkustajamäärän vertailu Nastolan rautatieliikennepaikoilla 
eräillä junamatkoilla 2011‐2012 

Selitykset: 
Ukä = Uusikylä 
Nsl = Nastola 
Vlh = Villähde 
+ = lähtevät matkustajat 
‐ = tulevat matkustajat 
Tyhjä = ei matkustajia 
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Matkustajan kokemus: 
 
Polkupyörän kuljettaminen taajamajunassa 
 
"Matkustaja alkoi kulkea vakituisesti taajamajunalla työmatkan Uusikylä–Lahti vv. 
mukanaan polkupyörä. Sen käytölle liityntäyhteytenä oli tarve kummassakin päässä, 
Uudessakylässä kotoa asemalle ja Lahdessa asemalta työpaikalle. Polkupyörän 
kuljettaminen taajamajunassa oli matkustajalle käytännöllinen, kautta vuoden toimiva 
ja työmatkaa ratkaisevasti nopeuttava ratkaisu. Polkupyörälle oli hyvä tila Sm4‐
lipunmyyntivaunun eteisessä esimerkiksi lastenvaunujen tapaan, eikä ongelmia 
ilmennyt. Polkupyörä kulki junassa maksutta, liityntäyhteys toimi hienosti työmatkan 
kummassakin päässä ja matkustaja oli erittäin tyytyväinen palveluun. Samalla hän sai 
terveysliikuntaa ja tunsi edistävänsä ekologisesti kestävää liikennettä. Luottamus 
olkupyörä–juna–polkupyörä ‐yhteyden jatkuvuuteen oli suuri, kun vielä VR:n p
yritysilmekin alkoi samaan aikaan nopeasti vihertyä. 
 
Äkkiä hyvä käytäntö muuttui, koska VR:n ylempi taho selvästi antoi uudet tiukennetut 
ohjeet polkupyörien kuljettamisesta pääkaupunkiseudun (HSL‐alueen) ulkopuolella. 
Konduktööri ilmoitti, että polkupyörän kuljetus Lahdesta eteenpäin kulkevissa 
taajamajunissa maksaisi tästedes kymmenen euroa kerralta! Matkustaja hämmentyi 
yllättävästä muutoksesta, mutta maksoi. Konduktööri peri ensimmäisellä kerralla 
kuitenkin vain vyöhykeliikenteen maksun 4,20€. Maksua konduktööri perusteli sillä, 
että junassa ei ole tiloja polkupyörälle. Kuitenkaan kertaakaan matkustaja ei kokenut 
tällä matkalla polkupyörästä olevan haittaa muulle matkustajapalvelulle. Matkustaja 
mmärsi, että vanhoissa Sm1‐2 ‐taajamajunissa, joita yhä käytetään 

. 
y
pääkaupunkiseudun liikenteessä, polkupyörän kuljetus on tietysti hieman hankalaa
 
Matkustaja katsoi, että yhteysvälillä Kouvola–Riihimäki pitäisi ehdottomasti voida 
kuljettaa polkupyörä maksutta. Se voi olla elinehto ja jopa matkustajaliikenteen 
kehityksen veturi väliasemille. Saahan polkupyörää kuljettaa ilmaiseksi HSL‐alueellakin 
ruuhka‐aikojen ulkopuolella. Oikoradan reitillä on ruuhka‐aikana niin paljon 
matkustajia, että siellä rajoituksia tarvittaneen, ja matkustaja ne ymmärtää. Matkustajan 
ukaan yhteysvälin Kouvola–Lahti–Riihimäki / Mäntsälä radanvarsikuntien pitäisi m

ottaa asiaan kantaa." 
 
Tarkastelu / Tieokas 
 
Nykyiset polkupyörän kuljetusehdot (www.vr.fi) ja niiden soveltaminen 
 
Matkustajan kokemusten mukaan nykyiset polkupyörän kuljetusehdot ovat tavattoman 
ekavat ja osaksi ristiriitaiset ja kaipaavat välittömästi selkeyttämistä, s
yksinkertaistamista, oikaisemista ja oikeudenmukaistamista. 
 
Lähtökohta on, että taajamajunaliikenne Riihimäki–Lahti–Kouvola sisältyy 
kaukojunaliikenteen luonteisena liikenne‐ ja viestintäministeriön ja VR‐Yhtymä Oy:n 
väliseen henkilöjunaliikenteen ostoliikennesopimukseen, mikä on voimassa vuoden 
015 loppuun. Sen vuoksi tappiontakuun maksajan eli liikenne‐ ja viestintäministeriön 
ulee voida vaikuttaa liikenteen ehtoihin matkustajan edut huomioon ottaen. 
2
t
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Polkupyörän kuljetusehtojen mukaisesti polkupyörää voi kuljettaa sellaisissa 
(kaukoliikenteen luonteisissa) pika‐ ja taajamajunissa, joiden aikatauluissa näkyy 
matkalaukun kuva (matkatavaramerkintä). Matkatavaraa kuljettavissa pika‐ ja 
aajamajunissa polkupyörän kuljetus maksaa etukäteen asemalta ostettuna 9€ ja t
junassa konduktöörille maksettaessa10€. 
 
Yhteysvälin Riihimäki–Lahti–Kouvola (kaukoliikenteen) taajamajunien aikatauluissa ei 
ole matkatavaramerkintää. Tämän mukaisesti polkupyörää ei voisi lainkaan kuljettaa 
ko. Sm4‐taajamajunissa. Tulkinta on käytännössä mahdoton ja ristiriitainen, sillä 
olkupyörää voi ehdottomasti kuljettaa näissä taajajunissa aivan kuten esimerkiksi p
HSL‐alueella. 
 
Polkupyörien kuljettamisesta pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä määrätään, että HSL‐
alueella polkupyöriä voi kuljettaa lähiliikenteen junissa muulloin kuin ruuhka‐aikoina 
ma–pe klo 07.00–09.00 ja klo 15.00–18.00. Kuljetus on maksuton. Vyöhykealueella 
olkupyörän kuljettaminen maksaa 4,20€. Kuljetusmaksu maksetaan junan p
konduktöörille. 
 
Vyöhykealue (Riihimäen ja oikoradan suunnasta) päättyy Lahteen. Lahdesta itään 
(kaukoliikenteen luonteinen taajamajunaliikenne Kouvolaan ja Kotkan satamaan vv.) ei 
ole vyöhykealuetta. Yhteysvälin Riihimäki–Lahti–Kouvola taajamajunat kulkevat sekä 
yöhykealueella että sen ulkopuolella, raja‐asemana Lahti. Sovelletaanko polkupyörän 

esti? 
v
kuljetusehtoja tällöin vuorokohtaisesti (sama junannumero) vai yhteysvälikohtais
 
Minkä mukaisesti matkustaja maksaa polkupyörän kuljetuksesta matkustaessaan 
esimerkiksi taajamajunassa H310 Kouvola–Riihimäki: Kouvola–Lahti 10€ 
(konduktöörin antaman tiedon mukaan) ja Lahti–Riihimäki 4,20€ (konduktöörin 
erimän maksun mukaan; vyöhykealue)? Jos maksu määritellään lähtöaseman mukaan, p
onko se 10€ Uudestakylästä mutta 4,20€ Herralasta tulevalla? 
 
Havaitaan, että polkupyörän kuljetusehdot ovat sekavat, ristiriitaiset ja erittäin 
epäoikeudenmukaiset, eikä niillä ole mitään tekemistä arkitodellisuuden kanssa. 
onduktööreillä on ilmiselviä käytännöllisiä ja henkisiäkin vaikeuksia määritellä K

kuljetusmaksu suorassa palvelutilanteessa matkustajan kanssa. 
 

ovat soveltaneet polkupyörän 
 tavalla: 

Taajamajunaliikenteessä Uusikylä–Lahti vv. konduktöörit 
ten mukaan kolmella
llitseva käytäntö) 

kuljetusehtoja matkustajan kokemus
‐ kuljetusmaksua ei peritty lainkaan (va
 kuljetusmaksu 10€ (satunnaisesti) 

atunnaisesti). 
‐
‐ kuljetusmaksu 4,20€ (s

ys / Tieokas 
 
Korjausesit
 
Perustelut 
Polkupyörän käyttö liityntäyhteysvälineenä on mitä suositeltavinta kestävän kehityksen 
ja kansanterveyden edistämistä. Valtiovallan ja yritysten pitäisi kaikin keinoin tehdä 
polkupyörän käyttö julkisen liikenteen liityntävälineenä niin edulliseksi ja helpoksi kuin 
mahdollista. Ainakaan polkupyörän käyttöä ei tule rajoittaa ja hankaloittaa sellaisella 
järjettömällä määräysbyrokratialla kuin nyt VR:llä. HSL‐alue tarvitsee omat 



 

ruuhkaehtonsa, mutta ainakaan toistaiseksi muualla maassa ei ole mitään tarvetta 
vastaaviin rajoituksiin edes vyöhykealueella. Päinvastoin, kuten matkustaja toteaa, 
polkupyörän käytöstä liityntäyhteysvälineenä pitää tehdä siihen kykeneville 
oukutteleva "veturi" suosia taajamajunaliikennettä. Muualla Euroopassa 
ukojunissakin on erityisiä polkupyörien kuljetusvaunuja. 

4

h
ka
 
1. 
Liikenne‐ ja viestintäministeriö neuvottelee VR:n kanssa nykyiseen 
stoliikennesopimukseen ehdon, minkä mukaan polkupyörästä ei peritä 
ljetusmaksua ainakaan ostoliikenteessä. 

o
ku
 
2. 
Maksutonta kuljetusta kokeillaan ensin esimerkiksi kuluvan vuoden ajan yhteysvälillä 
Riihimäki–Kotkan satama vv. Liikennöitsijän tulee tältä ajalta esittää ostoliikenteen 
maksajalle laskelma, mistä ilmenevät mahdolliset lisäkustannukset polkupyörien 
uljetuksesta. Mahdollisesta korvauksesta päättää laskelman perusteella maksaja 
ennöitsijää kuultuaan. 

k
liik
 
3. 
Jos liikennöitsijä ei voi osoittaa lisäkustannuksia, polkupyörät vapautetaan 
kuljetusmaksusta kokonaan, kuten HSL‐alueella. Samalla velvoitetaan liikennöitsijä 
alustohankinnoissa ja ‐muutoksissa parantamaan polkupyörien 
ljetusmahdollisuuksia. 

k
ku
 
4. 
Viranomaiset (liikenne‐ ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö) sekä kevyen 
liikenteen (ja vastaavat) kansalaisjärjestöt laativat toimenpideohjelman polkupyörien 
käytön edistämisestä liityntäliikenteessä ja toteuttavat ohjelman nopeasti. 
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Helsinkisuuntaisen rautatielähiliikenteen parannukset yhteysvälillä 
ki–Lahti–Kouvola Riihimä

 
Tavoite 
 
Rataosa Riihimäki–Lahti liikennöidään erillisenä tasavälisenä pendelinä vain tällä 
älillä, kaukoliikenteen vaihtoasemina Riihimäki ja Lahti, ja taajamajunaliikenne v
Helsinki–Lahti–Kouvola vv. siirretään kulkemaan kokonaan oikoradan kautta. 
 
Nopeasti kasvavan matkustustarpeen vuoksi nykyistä suurempi osa tunnin välein 
kulkevista oikoradan Z‐taajamajunista ulotetaan Kouvolaan asti, esimerkiksi joka toinen 
uoro, jolloin taajamajunien vuoroväli Lahti–Kouvola vv. olisi 2 tuntia nykyisen jopa 5 

esta. 
v
tunnin asem
 
Perustelut 
 
Kaikki taajamajunaliikenne Riihimäki–Lahti–Kouvola on ostoliikennettä, mistä liikenne‐ 
ja viestintäministeriö ja VR‐Yhtymä Oy ovat sopineet vuoden 2015 loppuun asti. 
Nykyinen liikennöinti kyllä palvelee – vuorot ovat osaksi tiheät ja pysähdykset kaikilla 
väliliikennepaikoilla. Liikennejärjestelmä on kuitenkin matkustajalle sekava ja 
epälooginen. Sopimusteknisesti ko. liikenne on kaukoliikennettä, mitä se ei suinkaan ole 
uonteeltaan eikä toteutukseltaan. Junat esimerkiksi ovat pelkästään l
lähiliikennekalustoa. 
 
Taajamajunat Riihimäki–Lahti vv. pysähtyvät päiväaikaan tunnin vuorovälein kaikilla 
väliasemilla, joita on peräti kuusi. Junat palvelevat siten jopa koululaisliikennettä, 
esimerkiksi Hikiä–Oitti vv. Junien perustarkoitus on kuitenkin kaukoliikenteen yhteys‐ 
ja syöttöliikenne Lahden kautta Pietarinradalle ja oikoradalle sekä Riihimäen kautta 
Pohjanmaanradalle ja Helsingin‐suuntaan. Osa vuoroista kulkee vain välillä Lahti–
Riihimäki vv., osa taas välillä Helsinki–Riihimäki–Kouvola vv. ja on siis todellista 
kaukoliikennettä. Matkustajalle järjestely on tavattoman sekava nimenomaan 
unayhteyksien esittämistä ajatellen – alituisina kysymyksinä, milloin juna menee j
mihinkä suoraan tai missä on vaihdettava. 
 
Esimerkiksi niillä Kouvolan‐junilla, mitkä nykyisin jatkavat Lahdesta Riihimäen kautta 
elsinkiin, esitetään rataosan Uusikylä–Lahti laituriaikatauluissa harhaanjohtavan 
arkasti pysähdysajat Herralassa, Järvelässä, Lappilassa, Mommilassa, Oitissa ja Hikiällä: 
H
t
 

 
 
Todellisuudessa suurin osa matkustajista vaihtaa Lahdessa Z‐junaan 09.17 Helsinkiin, 
minne tuloaika on 10.19 eli 22 minuuttia aiemmin kuin laituriaikataulussa mainittu 
10.41. Pikemmin he tarvitsisivat tiedon Lahden Z‐vaihtoyhteydestä, mikä nyt jää 
konekuulutuksen, konduktöörin informaation tai matkustajan omatoimisuuden varaan. 
Kierto Riihimäen kautta "Hikiän‐pysähdyksineen" merkitsee pääkaupunkiseudulle 
pyrkivälle matkustajalle pahimmillaan 40 minuutin lisäaikaa, ellei hän huomaa vaihtaa 
Lahdessa Z‐junaan. 
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Tavoiteltu muutos nykyiseen ei käytännössä olisi suuri, mutta liikennejärjestelmästä 
tulisi matkustajalle ja operaattorille nykyistä selkeämpi. Kun Helsingin–Kouvolan 
taajamajunat poistuisivat poikittaisyhteysväliltä Riihimäki–Lahti, sen tasaväliseen 
pendeliliikenteeseen tarvitaan kaksi junayksikköä. Niiden lähdöt pääteasemilta 
ajoittuvat nykyisin siten, että junat kohtaavat suunnilleen rataosan puolivälissä. 
Pääyhteysvälillä Helsinki–Lahti–Kouvola vv. ajaisivat edelleen suorat Z‐junat todellisen 
aukoliikenteen luonteisesti verraten harvoin pysähdyksin, jolloin k
taajamajunaliikenteen nopeusetu ilman Riihimäen‐kiertoa korostuisi. 
 
HSL saa pääkaupunkiseudun liikenteeseen jatkuvasti uusia FLIRT‐taajamajunia, joita 
nyt on 12 yksikköä. Tavoitteen mukaan kaikki tilatut 41 junaa saadaan käyttöön, ennen 
kuin liikenne Kehäradalla alkaa vuoden 2014 lopussa. Tämä merkitsee, että VR:n 
omistamaa lähiliikennekalustoa vapautuu jossakin määrin muuhun liikenteeseen, 
esimerkiksi oikoradan Z‐juniin Kouvolaan asti. Lahden‐moottoritiellä kulkee yhä 
uomattava matkustajapotentiaali, mistä paremmin palveluin olisi saatavissa lisää h
junien käyttäjiä. 
 
Sen sijaan yhteysvälillä Lahti–Kouvola vv. rautateiden kilpailuetu henkilöautoon on 
huomattava, kerrassaan pääkaupunkiseutuun verrattava: jo yli puolet matkoista 
tehdään junalla, mutta kasvun varaa on sielläkin. Salpausselkäseutu voisi METKA‐
hankkeen mukaisesti toimia laajan metropolialueen vahvana kasvuvyöhykkeenä, missä 
opeat junat ja tiheät vuorot tukevat tervettä yhdyskuntarakennetta, muuttavat 

tottumuksia ja vahvistavat halukkuutta vaihtaa henkilöautosta junaan. 
n
matkustus
 
Lisätiedot 

i/files/2239/Metka_suomi.pdf
 
METKA‐hanke: http://www.uudenmaanliitto.f  
http://www.tieokas.fi/Liikenneseminaari.pdf 

http://www.tieokas.fi/Liikenneseminaari.pdf
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Uudenkylän aseman ym. uudistukset 
 
1. 
Taajamajunaliikenteen yleinen aikatauluinformaatio 
 
aajamajunien (Helsinki / Riihimäki‐) Lahti–Kouvola aikataulut on lisättävä nykyiseen 
ahden kaupunkiseudun bussiliikenteen aikatauluvihkoon: 
T
L
 

 
 
Lisäyksen maksajaksi on saatava VR Osakeyhtiö sekä liikenne‐ ja viestintäministeriö 
yleisistä joukkoliikenteen edistämisen määrärahoista. Aikatauluvihko jaetaan ilmaiseksi 
jokaiseen kotiin. Se on tavattoman tehokas joukkoliikenteen käytön tuki ja siihen 
tarkoitukseen halpa. Vaihtoehtoisesti osapuolet voivat harkita VR:n nykyisen 
kaukoliikenteen aikatauluvihkon ilmaisjakelua talouksiin ainakin kerran vuodessa. 
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2. 
Asemien palvelut 
 
Uudenkylän (ja Villähteen) asemien laituri‐info 
 
Taajamajunien Kouvola–Lahti ensisijaiseksi aikataulu‐ ja yhteysinformaatioksi on 
välittömästi muutettava nopein (vaihto‐)yhteys oikorataa pitkin Helsinkiin myös 
Riihimäen kautta kulkeville vuoroille, eli ilmoitettava vaihtoaikataulu Lahdessa Z‐
junaan / junasta. Vasta toissijaisesti esitetään junan suora yhteys Riihimäen kautta 
puoli tuntia hitaammin, mikä nyt on harhaanjohtavasti ainoa informaatio. Nyt 
atkustaja on junassa konduktöörin ja koneen kuulutuksen varassa, eikä saa etukäteen 
aiturilta ennen junaan nousemista tietoa nopeammasta Z‐junayhteydestä. 
m
l
 

 
 
uutettu tieto nykyiseen (isoon) laituri‐infoon (yllä) Z‐vaihtoyhteydestä Lahdessa on M

esimerkiksi: 

6.51 H9710 HELSINKI M S 3 
 
1   ‐ Nastola 16.54, Villähde 16.58, Lahti17.05 
      Z Lahti 17.17, Mäntsälä 17.39, Haarajoki 17.49, 
      Kerava 17.56, Tikkurila 18.05, Pasila 18.14, 
      Helsinki 18.19 (Riihimäki 17.45, Helsinki 18.41) 
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Väärä Uudenkylän aikat
 

f

aulu 

VR:n matkustajasivulla 
http://www.vr.fi/attachments/aikataulut/kotimaanliikenne/newfolder_23/5zFy8jZjJ/Uusikyla.pd  
oli yhä 22. tammikuuta 2012 vanhentunut Uudenkylän asema‐aikataulu, mikä oli 
voimassa 6.6.–30.10.2011. Myös Villähteen asemalta on vanha aikataulu. Nastolan 
ikataulu ei auennut lainkaan, vaan tuli virheilmoitus vahingoittuneesta tiedostosta. Sen a
sijaan Kausalan ja Korian aikataulut ovat ajan tasalla. 
 
VR:n tulee pikaisesti vaihtaa Uudenkylän ja Villähteen asema‐aikataulut 31.10.2011 
oimaan tulleeseen aikatauluun ja huolehtia, että aikataulut vastedes ovat ajan tasalla. 

 on matkustajan peruspalvelu 
v
Oikea aikataulu
 
Asema kartalla 
 

ä Nastolan kunnan kanssa, että Uudenkylän ja 
ätään sivuille 

VR:n tulee pikaisesti huolehtia yhdess
Villähteen asemien ja Nastolan seisakkeen karttasijainti lis www.vr.fi 
samoin kuin esimerkiksi Kausalassa: 
http://internetsivu.yritysopas.com/vrrautatieasemakausala/sijainti/ 
 
Nastolan nauhataajamassa suunnistaminen on muutenkin toivottoman vaikeaa 
vajavaisen viitoituksen vuoksi, joten asemien karttasijainti on ehdottoman tarpeellinen. 
Suurin tarve on Nastolan seisakkeella, mikä sijaitsee keskellä ei‐mitään ja missä 
atkustajat jatkuvasti harhautuvat pimeässä hengenvaarallisesti kaikkiin mahdollisiin m

vääriin suuntiin. 

 puuttuu aseman pohjoislaiturin sijaintiosoite (Kartanontie). 
 
Villähteeltä
 
Pysäköinti 
 
Kausalan ja Korian asematiedoista ilmenee "maksuton pysäköinti aseman lähellä". Sen 
sijaan Uudenkylän ja Villähteen asemilta ei ole samaa tietoa, vaikka matkustajalaiturien 
ieressä on molemmin puolin uusi tilava, valaistu pysäköintialue, Uudessakylässä peräti 

 Molemmissa on lisäksi polkupyörien lukittava pysäköintipaikka. 
v
lähes 30 paikkaa.
 
Liityntäyhteydet 
 
Välittömästi Uudenkylän aseman vieressä Kouvolantiellä pysähtyvät kaikki 
vuorokaudessa kulkevat noin 50 bussivuoroa, pian myös pikavuorot. Muilla yhteysvälin 
Lahti–Kouvola asemilla ei ole vastaavaa bussipalvelua. Aikataulut ovat osoitteessa 
ww.matkahuolto.fiw  Tieto bussien liityntäliikenteen mahdollisuudesta on lisättävä 

eman palveluihin. Uudenkylän as
 
Muut palvelut 
 
Kausalan kohdalla esitetään "R‐kioski". Kausalan R‐kioski ei kuitenkaan sijaitse 
lähelläkään Kausalan asemaa. Informaation otsikkokuva ei ole Kausalasta. Kausalasta 
esitetään "Päivän sää". VR:n on päivitettävä sama palveluikkuna myös Uudenkylän, 
Villähteen ja Nastolan tietoihin, koska se on saatavissa. Nyt esimerkiksi Uudenkylän 
aseman tietoihin avautuu Helsingin sää, vaikka Uudestakylästä on oma säätieto. 

http://www.vr.fi/
http://www.matkahuolto.fi/
http://www.matkahuolto.fi/
http://www.matkahuolto.fi/
http://www.r-kioski.fi/Kioskihaku.kioskihaku.0.html?&no_cache=1
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Junat kartalla 
 
alvelussa ovat rataosan Riihimäki–Lahti kaikki pysähdyspaikat ja rataosan Lahti–P
Kouvola kaikki muut pysähdyspaikat PAITSI UUSIKYLÄ. 
 
Uudenkylän asema on ehdottomasti välittömästi lisättävä Junat kartalla ‐palveluun 
aikka – jos ei muu auta – poistamalla Nastola, jolloin yhteysvälin Lahti–Kouvola asemat v
esitetään jotakuinkin tasavälein. 
 
Yhteenveto korjaus‐ ja parannustarpeista 
 
VR:n tulee välittömästi tehdä edellä esitetyt korjaukset ja parannukset. Tuntuu 
käsittämättömältä, että moni em. asioista on ollut käytössä tai tiedossa jo pitkään, mutta 
on yhä väärin tai vajavaisesti toteutettu. Luottaako VR siihen, että paikallinen 
rautatieasiantuntija kyllä huomauttaa vioista? Lisäksi syntyy vaikutelma, että etenkin 
Uudenkylän aseman osalta poikkeuksellisen moni asia on korjauksen tarpeessa. 

tä Uudenkylän (ja Villähteen) asemat synnytti Ilmentääkö se kenties kaunaa siitä, et

ksas_ihme.pdf
kansalaistoiminta: 
ttp://www.tieokas.fi/Kahdeh  
eikä viranomaisohjaus? 
 
Liikenne‐ ja viestintäministeriötä pyydetään johtamaan ja valvomaan, että puutteet ja 
ääryydet korjataan nopeasti, samoin, että näistä asioista vastataan sitä ennen 
okkaalle. 

v
Tie
 
. 3
Asemien palvelujen markkinointi 
 
Millaista ostoliikenteen junayhteyksien markkinointia liikenne‐ ja viestintäministeriö 
edellyttää, jotta veronmaksajien maksukuorma jäisi mahdollisimman vähäiseksi? 
Esimerkiksi Uudessakylässä ei aseman henkilöliikenteen tilapäiseen loppumiseen 2004 
asti voinut havaita minkään osallistahon – liikenne‐ ja viestintäministeriö, 
Ratahallintokeskus, VR Osakeyhtiö, Nastolan kunta – minkäänlaisia ponnisteluja 
aajamajunien käytön puolesta – ei tosin sen jälkeenkään 2005 avatun Nastolan t
seisakkeen ja 2010 avattujen Uudenkylän ja Villähteen henkilöasemien osalta. 
 
Asemien palveluja on joka tapauksessa markkinoitava matkustajille nykyaikaisin 
keinoin. Junan valintaan kulkuvälineeksi vaikuttavat muun muassa matkustustarpeita 
vastaavat aikataulut, matkustajan tottumukset ja markkinoinnin tehokkuus. 
aajamajunaliikenteen menestyksen tärkeitä edellytyksiä kilpailussa 

 
T
henkilöautoliikenteen kanssa ovat riittävä vuorotarjonta ja liikennöinnin varmuus.
 
Toistaiseksi menestyksellisen kilpailun edellytykset rataosalla Lahti‐Kouvola ovat 
toteutuneet huonosti. Vuorotarjonta on vielä aivan riittämätön ja varsinkin 
tulevaisuudessa, vaikka kolme pysähdyspaikkaa Nastolan kunnan alueella tarjoaa 
maaseutu‐Suomessa lähes ainutlaatuiset mahdollisuudet junamatkustuksen 
lisäämiseen. Merkittävä myönteinen esimerkki lähellä on Kausala. Nyt vuorokaudessa 
rataosalla Lahti–Kouvola kulkee vaatimattomat kuusi vuoroparia lähinnä aikoihin, 
mitkä sopivat operaattorin kalustokiertoon. 
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Nastolan nauhataajaman yhteinen matkustajapotentiaali on huomattava, 
suuruusjärjestyksessä Uusikylä, Villähde ja Nastola. Nykyistä vuorotarjontaa rasittaa 
etenkin suorien Helsingin‐yhteyksien vähäisyys – yhteensä kahdestatoista vain viisi, 
muut kiertävät Riihimäen kautta. Vähin vaatimus on oikoradan Z‐junavuorojen 
ulottaminen Kouvolaan joka toinen tunti. Tällainen vaikuttaa jo 
hdyskuntarakenteeseen, kun asukkaiden asumis‐ ja työssäkäyntimahdollisuudet y
paranevat ja antavat kaavoitukseen uusia näkymiä. 
 
Nastolan kunta pitää saada kiinnostumaan etenkin uusien Uudenkylän ja Villähteen 
henkilöasemien kiinnostavuuden lisäämisestä ennen kaikkea kaavoituksen keinoin. 
Tästä ei toistaiseksi ole mitään merkkejä sitten Nastolan seisakkeen perustamisen 
005, lupauksista huolimatta. Kaikki käytännön toimet rautatieliikenteen edistämiseksi 
stolassa ovat yksityisen yritteliäisyyden (Tieokas) varassa. 

2
Na
 
. 4
Uudenkylän asemalta puuttuu turvalaite 
 
Uudenkylän aseman ratapihan tärkeimmältä sivuraiteelta R603, mitä käyttävät muun 
muassa kaikki länsisuuntaan kulkevat taajamajunat joka päivä, puuttuu turvalaite eli 
lähtöopastimen E603 toistopiste pohjoislaiturin länsipäästä. Tämä aiheuttaa 
matkustajalaituriin pysähtyneen ja siitä lähtevän (taajama)junan lähes tai täyden 
pysähtymisen vielä toisen kerran ennen raiteen R603 lähtöopastinta E603. Vaikka siinä 
olisi "vihreä" vaihteisiin, liikenteenohjauksessa raiteelle R603 pysähtyneelle junalle on 
ina "punainen" ilman ko. toistopistettä. Vasta opastimen E603 edessä sijaitseva baliisi a
toistaa lähtövärit ja junan kulku pääraiteelle vapautuu. 
 
Tällainen ylimääräinen nykiminen ja pysähtely aiheuttaa matkustajalle ja myös 
veturinkuljettajalle tarpeetonta haittaa. Tarvittaisiin siis kaksi baliisi(pari)a, jotta juna 
pääsisi R603 länsipäässä pysähtymättä vaihteisiin Sn80 värien mukaisesti, nyt edellinen 
baliisi(pari) puuttuu. Ko. baliisi(pari) maksaa 5000€ + asennus. Tällainen baliisipari on 
pääraiteella R601 pian Kanervan AKS jälkeen, joten etelälaiturissa pysähtynyt juna 
ääsee liikkeelle ja etenemään opastimelle P601 normaalisti täydessä vauhdissa. 
enneviraston tulee välittömästi korjata epäkohta. 

p
Liik
 
 . 5
Vääriä ja oikeita junakuulutuksia 
 
Väärää matkustajainformaatiota esiintyy yhä junakuulutuksissa Lahti–Kouvola vv. 
Kaikkien väliasemien matkustajalaiturien pituus on 120 m. Tämä edellyttää, että 
pitkistä ns. veturijunista (H230, H232, H231 ja H235) laskeutuvat matkustajat ovat 
kaikilla väliasemalla valmiina junan etupään vaunuissa, koska laituriin mahtuu 6–7 
aunusta vain 5 vaunua, edellyttäen, että veturi ajaan laiturin ulkopuolelle. Tarpeesta 

tööri. 
v
siirtyä junan etupään vaunuihin ilmoittaa konekuulutus ja yleensä myös konduk
 
Kuulutukset voivat kuitenkin olla ristiriitaiset. Esimerkiksi 4. tammikuuta 2012 
taajamajunassa H231 Lahdesta Kouvolaan konekuulutus pyysi Nastolan ja Korian 
matkustajia siirtymään junan etupään vaunuihin. Sen sijaan konduktööri kuulutti heti 
perään aivan oikein, että laskeutuvaa matkustajaa pyydetään siirtyä junan etupään 
vaunuihin. kaikilla väliasemilla. 



 

Nastola ja Koria konekuulutuksissa ovat muinaisjäänne ajalta jälkeen 9. tammikuuta 
2005, jolloin Nastolan seisake avattiin liikenteelle, ja ajalta ennen 12. joulukuuta 2010, 
jolloin Uudenkylän ja Villähteen henkilöasemat avattiin liikenteelle. Kun Kausalan pitkät 
atkustajalaiturit vielä olivat käytössä, Nastolan ja Korian osalta oli syytä huomauttaa 

9

m
erikseen. Lähiliikennevaunujen kuulutuksia ei siis ole päivitetty sitten 2005? 
 
Peräkkäisten kuulutusten välinen ristiriita voi aiheuttaa matkustajassa hämmennystä ja 
ahimmillaan tuottaa väärän menettelyn. Monet kerrat matkustaja on väliasemilla p
laskeutunut junan loppupään vaunuista paksuun lumihankeen. 
 
Oikeaa matkustajainformaatiota antaa moni konduktööri omasta aloiteestaan 
taajamajunissa H310 ja H9710. Nämä junat odottavat Uudessakylässä 
matkustajalaiturin raiteella R603 kuusi minuuttia, jotta perässä tuleva Pendolino‐juna 
(S70, S76) ohittaa taajamajunan. Matkustaja saattaa seurata tilannetta ja ihmetellä, 
miksi juna ei lähde, huomaamatta, että juna on saapunut laituriin kuusi minuuttia ennen 
ikatauluun merkittyä lähtöaikaa. Konduktöörin kuulutus on siis tarpeen, koska a
jokapäiväisestä tapahtumasta ei ole ohjelmoitu konekuulutusta, kuten pitäisi. 
 
Esimerkiksi 26. marraskuuta 2011 taajamajuna H9710 odotti Uudessakylässä 
Pendolinoa S76, ja konduktööti kuulutti: "Hyvät matkustajat, odottelemme tässä 
Uudessakylässä, että Pendolino menee ohi. Pysähdys on aikataulun mukainen." Kiitin 
onduktööriä esimerkillisestä matkustajainformaatiosta, minkä mukaan k
konekuulutuksenkin voisi haluttaessa toteuttaa, ja hän kiitti palautteesta. 
 
VR:n tulee välittömästi korjata junakuulutuksen epäkohdat rataosalla Lahti–Kouvola. 
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Arvoisa Ministeri, Uudenkylän asukasyhteisön valtuuttamana edustajana 
uovutan oheiset asiakirjat käyttöönne käsiteltäviksi asianomaisissa l
viranomaisissa, yrityksissä ja laitoksissa. 
 
Pyydän kohteliaimmin Teitä vaikuttamaan siten, että asiaa käsittelevä taho 
lmoittaa allekirjoittaneelle kohtuuajassa, mihin toimiin esitykset ovat i
johtaneet. 
 
Kaikki asiakirjat ovat saatavissa sähköisesti sivulta 
www.tieokas.fi/Liikenneministeri 
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LIITE  Asiakirjat 

http://www.tieokas.fi/Liikenneministeri
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Rakennetaan henkilö ja tavaraliikenteen suora yhteys Kouvola–Lahti–Tampere: 
Riihimäen kolmioraide (poikittaisliikenne) yhdistetään rataosan 

iihimäki (pitkittäisliikenne) hankesuunnitteluun. Pasila–R
 
Tavoite 
 
Hämeen oikorata Lahti–Hämeenlinna on pitkän aikavälin hanke, mikä uudistaisi 
rautateiden tavara‐ ja henkilöliikenteen Savon, Karjalan ja Kymenlaakson sekä Länsi‐
Suomen ja Pohjanmaan välillä. Riihimäen kolmioraide on valmiiksi suunniteltu, 
opeasti toteutettava, erittäin kannattava ja joka tapauksessa välttämätön osa Hämeen 

pere. 
n
oikorataa, pikaparannus, mikä jo avaisi vaihdottoman yhteyden Kouvola–Tam
 
Rataosan Pasila–Riihimäki parantaminen puolestaan sisältää mm. Riihimäen 
henkilöratapihan muutokset, mutta ei vielä Riihimäen kolmioraiteen rakentamista. 
Suunnitelmat tulisi yhdistää ja toteuttaa kokonaisuutena, missä Riihimäen 
olmioraiteen kustannus on pieni, mutta merkitys suuri. Tällöin Riihimäen solmu saisi 

uas kestävän, toimivan ja laajavaikutteisen ratkaisun. 
k
kerralla ka
 
Perustelut 
 
Viiden maakunnan yhteinen selvitys laajan metropolialueen kehityksestä (METKA) 
isälsi ajatuksen Pietarinrataan tukeutuvien kaupunkien poikittaisyhteyksien s
parantamisesta. 
 
Rautateiden poikittaisliikenne tarvitsee uudistuksia. Tavaraliikenne ruuhkautuu pahoin 
Pietarinradan ja Pohjanmaanradan välillä osuudella Kouvola–Lahti–Riihimäki–
Hämeenlinna. Tampereen–Lounais‐Suomen–Pohjanmaan ratasuunta on tärkeä 
kotimaan lisäksi myös kasvavalle kansainväliselle liikenteelle. Venäjän‐
enkilöliikenteen pitkän ajan kasvu ennustetaan jopa viisinkertaiseksi. Seuraava h
luonteva Allegro‐linja olisi Pietari–Tampere/Turku. 
 
Sujuvan vaihdottoman poikittaisyhteyden – uuden oikoradan – Itä‐ ja Länsi‐Suomen 
välillä avaisi aluksi Riihimäen kolmioraiteen nopea rakentaminen. Sen liikenteestä 
aatujen kokemusten perusteella suunniteltaisiin ja rakennettaisiin myöhemmin s
Hämeen oikorata Lahti–Hämeenlinna. 
 
Riihimäen kolmioraiteella tarkoitetaan Kouvolan ja Tampereen ratasuuntien välistä 
noin 1,5 kilometrin pituista yhdysraidetta, mikä mahdollistaa suoran tavaraliikenteen 
ilman veturin vaihtoa ja henkilöliikenteen ilman matkustajien junanvaihtoa Riihimäellä. 
Kolmioraiteen kustannusarvio on vain 15 M€ ja hyötysuhde H/K 5 ylivoimainen 
altakunnassa. Riihimäen kolmioraide on jo suunniteltu valmiiksi, ja se tarvitaan joka v
tapauksessa Hämeen oikoradan etenemisestä riippumatta. 
 
Riihimäen kolmioraide tehostaa raskaiden tavarajunien Kouvola–Tampere vv. 
liikennöintiä, alentaa liikenteenhoidon kustannuksia ja luo edellytykset myös suorille 
henkilöliikennevuoroille Kouvola–Lahti–Tampere. Riihimäen kolmioraide Hämeen 
oikoradan ensi vaiheena luo merkittävän mahdollisuuden järjestää paremmaksi 
rautateiden matkustajaliikenne koko Etelä‐Suomen poikkisuunnassa. Samalla 
viitoitettaisiin käytännössä Hämeen oikoradan Lahti–Hämeenlinna tarvetilaa. 
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Lisätiedot 
 
Riihimäen kolmioraide rakennettava pikaisesti myös henkilöliikenteen käyttöön. Jo sitä 
nnen on asetettava kokeiluluonteisesti suoria nopeita taajamajunia Kouvola–
ampere–Kouvola (suunnanvaihto Riihimäellä).  
e
T
 
Tavaraliikenne 
 
Esimerkki 1 Kouvola–Tampere: raskas tavaraliikenne. 

Uusikylä 2009‐04‐18. Kuva Markku Sakari Meriluoto. 
 
T2036 Kouvola lajittelu – Tampere tavara on pitkä ja raskas arkisin päiväaikaan kulkeva 
säännöllisen liikenteen tavarajuna, esimerkki poikittaisliikenteestä Pietarinradan ja 
Pohjanmaanradan välillä. Kotimaan vaunujen lisäksi junassa on aina myös 
kansainvälisen liikenteen vaunuja, molemmissa myös säiliövaunuja kemikaalien ja 
öljytuotteiden kuljetusta varten. Junan ajoaika on Kouvolasta Tampereelle on 7 h 15'. 
Tässä ei ole käytettävissä tietoa, kuinka kauan kestää junan suunnan vaihto Riihimäellä. 
Vilkkaaseen päiväaikaan tavarajuna tietysti väistää nopeampaa henkilöliikennettä, mikä 
hidastaa matkaa lisää huomattavasti. Joka tapauksessa matkanteko on kovin hidasta. 

 Aina syö ratakapasiteettia etenkin se, että liikenteessä on nopeustasoltaan kovin
toisistaan poikkeavia junatyyppejä. 
Hämeen oikoradan ensi vaiheen eli Riihimäen kolmioraiteen tarpeen aiheuttaa 
tavaraliikenteen välityskykyongelma Pietarinradan ja Pohjanmaanradan välillä. 
Riihimäen kolmioraide onkin valtakunnan ykköshanke tavaraliikenteessä. 
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Ratahallintokeskuksen (Etelä‐Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittäminen, 2009) 
mukaan tavaraliikenteen junamäärän kasvu vuoteen 2015 kohdistuu etupäässä 
osuudelle Kouvolasta Lahden–Riihimäen kautta Tampereelle ja edelleen pohjoiseen. 
Kaikki kasvavat tavaravirrat (raakapuu, yhdistetyt kuljetukset ja kemikaalit) 
keskitetään nykyisen kuljetusjärjestelmän mukaisesti kulkemaan pääradoilla 
Riihimäen–Tampereen kautta. Tämä varmistaa raakapuukuljetusten ohella pääratojen 
uun vilkkaan tavara‐ ja henkilöliikenteen sujumisen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn m

sekä edistää myös tieliikenteen päästöjen ja onnettomuuksien vähentämistavoitteita. 
 
Keskittäminen johtaa mm. siihen, että osuudesta Tampere–Toijala tulee junamäärässä 
valtakunnan vilkkain tavaraliikenteen rata. Lisäksi Lahden länsipuolen jo nykyisin 
vilkas tavaraliikenne lähes kaksinkertaistuu. Myös rataosan Turku–Toijala junamäärä 
kasvaa merkittävästi. Rataverkko ruuhkautuu pahoin mm. osuuksilla Hämeenlinna–
Riihimäki–Lahti sekä myös Lahti–Kouvola. Etelä‐Suomen tavaraliikenteen 
vakioaikataulurakenne sisältää 2015 rataosalla Lahti–Kouvola peräti neljä 
tavarajunaparia joka tunti. Viime aikoina on keskusteltu merkittävästi kasvaneiden 
kotimaan raakapuukuljetusten suuntaamisesta lähtöalueen Länsi‐Suomen ja 
käyttöalueen Kaakkois‐Suomen välillä. Raakapuupendelin esitetään jatkuvan 
ampereen–Riihimäen kautta. Tämän vuoksi vastikään kunnostettu rataosa 

puun kauttakuljetuksia. 
T
Savonlinna–Huutokoski näyttää jäävän vaille raaka
 
Esimerkki 2 Tampere–Kouvola: raakapuupendeli. 

 
Uusikylä 2009‐09‐14. Kuva Markku Sakari Meriluoto. 
 
Kuitupuujuna lähtöalueen Länsi‐Suomen ja käyttöalueen Kaakkois‐Suomen välillä 
rataosalla Lahti–Kouvola. Metsäteollisuuden puunhankintaa järjestelyssä StoraEnson 
hankinta‐alue laajeni Länsi‐Suomeen. Tämän seurauksena alkoi vilkas raakapuupendeli 
säännöllisin aikatauluin. Vuorokaudessa kulkee useita täysiä junia itään ja tyhjiä 
paluujunia länteen eri kuormausasemien terminaaleihin. Myös Lahden Mukkulassa ja 
Heinolassa kuormataan näitä suoria junia paikallisissa terminaaleissa. 
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Henkilöliikenne 
 
Ratahallintokeskuksen mukaan kotimaan henkilöliikennetarjonta rataosalla Lahti–
Kouvola kehittyy pitkällä aikavälillä seuraavasti (vuoroparia/vuosi): kaukoliikenne 
14/2008 – 17/2015 – 19/2030 ja taajamajunaliikenne vastaavasti 5/8/8. Lisäksi 
ulevat kansainvälisen liikenteen vuorot. Tarkastelu on tehty 2009 ennen Hämeen t
oikorataselvitystä. 
 
Hämeen oikorataselvityksessä on lisätty tarjontaa Tampereen ja Lahden välillä. 
Yhteysvälille on kuviteltu 12 junavuoroa päivässä. Junat käyttävät Riihimäen kolmiota, 
nopeaa kolmiota tai oikorataa. Junien käyttäessä Riihimäen kolmiota rataosalla Lahti–
Riihimäki on 650 000 matkustajaa vuodessa. Uudella oikoradalla olisi 750 000 
matkustajaa vuodessa. Nykyisellä rataosalla Lahti–Riihimäki on ennusteen mukaan 50 
000 matkustajaa vuodessa. Oikorata Lahti–Hämeenlinna lisää myös muuta kotimaan 
unakysyntää. Jos junat ajavat uutta oikorataa, väleillä Lahti–Kouvola ja Hämeenlinna–

ajamäärä kasvaa 100 000:lla Riihimäen kolmioon verrattuna. 
j
Tampere matkust
 
Venäjän liikenne 
 
Venäjän liikenteen kasvu vuoteen 2050 olisi Hämeen oikoradan ennusteissa jopa 
viisinkertainen. Mahdollisuudet ovatkin suuret, jos nopea liikenne saa hyvän lähdön ja 
palvelee suunnitellusti. Lentoyhteyteen verrattuna juna on vaivaton ja kohtuuhintainen 
kilpailija. Jos junaliikenteessä kaikki menee hyvin, Allegro syö pelkästään 
pääkaupunkien väliset lentomatkustajat tehokkaasti. Riskit liikenteen sujumisessa on 
kuitenkin tiedostettava, palvelukonsepti ei ole helppo. Kouvolasta muualle maahan 
haarautuvaa Venäjän‐liikennettä on jo vuosia harjoitettu tilausjunin menestyksellisesti 
pääreiteillä pohjoisinta Suomea myöten. Kysymyksessä ovat ollet makuuvaunujunat, 
joiden toinen pääteasema on ollut Moskova. Tällöin aikatauluvaatimukset ovat 
vaatimattomammat kuin nopeatempoisessa ja ankarasti täsmällisyystavoitteisessa 
päiväliikenteessä. Joka tapauksessa rautateillä on perinteisen kaluston Venäjän‐
iikenteestä vuosikymmenten menetyksellinen kokemus Allegron nopean liikenteen 
ohjaksi. 
l
p
 
Kouvola–Tampere nykyisin 
 
Nykyisen rataosan Lahti–Riihimäki henkilöliikenne on hidastempoista, kaikilla tai lähes 
kaikilla henkilöliikennepaikoilla pysähtyvää taajamajunaliikennettä tunnin vuorovälein, 
kaikkiaan 18/19 vuoroa vuorokaudessa. Tarjonta on suorastaan ylellinen 
maaseutuoloissa, mitä on koko ratavarsi pikku kylineen ja muutamine taajamineen. 
Liikennetiheys on ollut näin korkea oikoradan käyttöönotosta 2006 alkaen. Sitä voidaan 
täysin verrata metropolialueen lähiliikennetarjontaan. Paikallinen tarve ei suinkaan ole 
ynnyttänyt tällaista liikennerakennetta, vaan vaihtoyhteydet kaukoliikenteeseen s
Lahdessa ja Riihimäellä. Ne palvelevat hyvin. 
 
Tosin operaattori tarjoaa esimerkiksi yhteysvälille Kouvola–Tampere noin joka toisen 
vaihtoehdon taajamajunan ja Riihimäen‐vaihdon asemesta kokonaan nopealla (IC tai S) 
junalla Tikkurilan‐vaihdolla. Mielenkiintoista on, että eri reitti‐ ja junavaihtoehdoille 
hinta on sama, päälle tulee vain mahdollinen Pendolinon lisämaksu. Jos siis matkustaja 
on aikatauluriippumaton ja kiireetön, hän voi valita matkansa reitin ja kaluston väljissä 



 

rajoissa mieltymystensä mukaan. Junassa on hauska matkustaa, eikä Tikkurilan‐
koukkaus maksa yhtään ylimääräistä! Tämä hinnoitteluperiaate otettiin käyttöön 
ikoradan myötä eräissä muissakin vastaavissa vaihtoehdoissa. Esimerkiksi Nastolasta 
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o
voi matkustaa Kouvolaan myös Lahden kautta, ellei taajamajunan suora aikataulu sovi! 
 
Tampereen lisäksi myös Turku‐yhteys on tärkeä. Jo pitkään VR Osakeyhtiö on ohjannut 
idän matkustajat Turkuun Pasilan vaihdon lisäksi myös Toijalan kautta 
aikataulusovituksin säästääkseen pääradan ja kehnon rantaradan kuormitusta. 
Vaihtoehdot ovat nopeudeltaan samanvertaiset. Jo Riihimäen kolmio toisi myös Turun 
rautateitse ulottuville uudella tavalla. Toijalan kolmioraide pitäisi rakentaa heti 
iihimäen jälkeen. Rataosalle Toijala–Turku on joka tapauksessa tulossa parannuksia R
liikenteenvälityskykyyn rakentamalla uusia liikennepaikkoja. 
 
Hämeen oikorataselvityksen viimeisten sivujen yhteenvedossa hämmästyttää 
Riihimäen kolmion HK=5. Miksi tätä ei ole julkisesti keksitty aikaisemmin? ‐ yksityisesti 
kyllä amatööriliikennesuunnittelijan pääkopassa. Tuollaista lukua ei liene ennen nähty 
valtakunnan väylähankkeissa. Yhteenveto on painavaa puhetta myös poliitikoille, joilla 
nyt olisi tilaisuus profiloitua edistyksellisesti iskemällä Riihimäen kolmion rahat 8–12 
M€ heti 2011 budjettiin. Turha on Hämeeseen tämän jälkeen esittää oiko‐, kehä‐ tai 
oottoriteitä, joissa ainakin liikennepoliittisen selonteon mukaan HK keikkuu 

mmillaan kahden kahden puolen, aiemmin esitetyin varauksin. 
m
parhai
 
Linkit 
 

yvyn parantaminen Pasila–Riihimäki välitysk
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/suunnitteilla/pasila_riihimaki 
Riihimäen kolmioraide: 

en_kolmiohttp://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/valmistuneet/riihima
raide 
METKA‐hanke: http://www.uudenmaanliitto.fi/files/2239/Metka_suomi.pdf 
Hämeen oikorata ja poikittaisyhteys Kouvola–Tampere: 

BB691158EDC22576CD002E22AF/http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/A3529C
$file/Poikittaisrata.pdf 
Laaja: http://www.tieokas.fi/Hameen_oikorata.pdf 
Tiivis: http://www.tieokas.fi/ESS_Vierailija_Markku%20Sakari%20Meriluoto.pdf 

http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/valmistuneet/riihimaen_kolmioraide
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/valmistuneet/riihimaen_kolmioraide
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/valmistuneet/riihimaen_kolmioraide
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/2239/Metka_suomi.pdf
http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/A3529CBB691158EDC22576CD002E22AF/$file/Poikittaisrata.pdf
http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/A3529CBB691158EDC22576CD002E22AF/$file/Poikittaisrata.pdf
http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/A3529CBB691158EDC22576CD002E22AF/$file/Poikittaisrata.pdf
http://www.tieokas.fi/Hameen_oikorata.pdf
http://www.tieokas.fi/ESS_Vierailija_Markku%20Sakari%20Meriluoto.pdf
http://www.tieokas.fi/ESS_Vierailija_Markku%20Sakari%20Meriluoto.pdf
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Lahden 
 

seudulle suunnitellaan ja toteutetaan rautatielähiliikennependeli 

Tavoite 
 
ataosilla Uusikylä–Järvelä ja Heinola–Orimattila käynnistetään Lahdessa risteävä R
seudullinen rautatielähiliikennependeli. 
 
Lahden seudun lähiliikennependeli suunnitellaan ja toteutetaan siten, että malli 
soveltuu muuallekin laajan metropolialueen ulkopuolelle (esimerkiksi Oulu ja Kuopio). 
Pääkaupunkiseutua kevyemmin rakennettu, kustannuksiltaan edullinen 
ähiliikennepandeli on suomalainen sovellus nykyaikaisesta rautateihin tukeutuvasta 
aupunkiseudun lähiliikennejärjestelmästä. 
l
k
 

 
 
Perustelut 
 
Lahden seudun rautatielähiliikennependeli voidaan toteuttaa huomattavan pienin 
alkukustannuksin verrattuna vastaaviin suunniteltuihin raskaampiin hankkeisiin Turun 
ja Tampereen kaupunkiseuduilla. Järjestelmä käyttää nykyistä raiteistoa ja on siten 
riippumaton maakuntakaavoihin (Päijät‐Häme ja Etelä‐Savo) merkityn uuden 
ratayhteyden Lahti–Heinola–Mikkeli rakentamisesta kokonaan uuteen 
maastokäytävään. Hanke vahvistaa nykyisin vain tavaraliikenteeseen käytetyn rataosan 
Heinola–Lahti–Loviisa liikenteellistä merkitystä ja suuntautuu pelkästä ylläpidosta 
tulevaisuuden kehittämiseen. 



 

Päijät‐Hämeen liitto on esittänyt asiasta, että hanke on ajankohtainen ja perusteltu. 
Yhdyskuntarakenteen kehittämisen raideliikenteen varaan on todettu METKA‐
selvityksessä parhaiten toteuttavan laajan metropolialueen kestävää kehitystä. 
Raideliikenteen kehittäminen kytkeytyy vahvasti asemien ympäristön maankäyttöön. 
METKA‐työssä tarkasteltiin karkeasti nykyisten henkilöliikenneratojen asemien 
asvupotentiaalia ja maakuntasuunnitelman aluerakenneosan valmistelussa tarkastelua 

taa koskemaan kaikkia maakunnan viittä Lahdessa yhtyvää ratakäytävää. 
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k
tulee laajen
 
Lisätiedot 

a_suomi.pdf
 
METKA‐hanke: http://www.uudenmaanliitto.fi/files/2239/Metk  
Uusikylä–Järvelä: http://www.tieokas.fi/Liikenneseminaari.pdf 

http://www.tieokas.fi/Liikenneseminaari.pdf
http://www.tieokas.fi/Liikenneseminaari.pdf
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SIA  Valtatien 12 ja Pietarinradan parantaminen, Lahti, Nastola ja Iitti 
 
A
 
 
ähetän kohteliaimmin käsittelyynne seuraavan asiaa koskevan lausunnon L
valmistelussa huomioon otettavaksi: 
 
Vaadin, että Lahdessa hylätään Launeen moottoritievaihtoehto ja linjaus suunnitellaan 
ykyistä väylää parantaen osaksi tunneliratkaisuna rautatieaseman / matkakeskuksen n
kautta. 
 
Vaadin, että nykyinen yleissuunnitelma hylätään Nastolassa ja Iitissä osuudelta 
Uusikylä–Jokue ja selvitetään tieyhteyden Lahti–Kouvola tarve siltä pohjalta, että tie ja 
Pietarinrata kulkevat samassa maastokäytävässä kuin nykyisin. Esitän, että 
määrärahojen niukkuuden ja tarvetilan selkeän muuttumisen vuoksi yhteysvälillä 
Lahti–Kouvola toteutetaan valtatiellä 12 vain Kausalan ohitustie, tarpeen mukaan 
parannetaan eräitä osia nykyisestä tiestä ja että Pietarinradan jatkoparannustyönä 
ataosalle Uusikylä–Kausala) rakennetaan kolmas (nopea) raide samaan 
aastokäytävään valtatien kanssa. 

r
m
 

stävällisin tervehdyksin ja lisätiedot 
 
Y
 
 

erk. 
  Tieokas 
m Markku Sakari Meriluoto 
  metsänhoitaja, tietokirjailija ja asiantuntijayrittäjä 
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Valtatien 12 parantaminen, Lahti 
 
Edellinen liikenneministeri linjasi: Suomeen ei enää rakenneta yhtään moottoritietä, 
paitsi valmiiksi Vaalimaan rajalle. Lahdessa kuitenkin johtavat virkamiehet ajavat 
itkeästi Launeen moottoritietä valtatien 12 osana laajasta vastustavasta s
kansalaismielipiteestä piittaamatta. Julkisessa keskustelussa vaihtoehdot on vaiettu. 
 
Pohjaveden suojelu Launeen moottoritien eräänä pääperusteluna on lievästi sanoen 
älyllistä epärehellisyyttä. Moottoritievaikuttajat eivät tiedä, että jokunen säiliörekka 
Lahden liikenteessä on kirjaimellisesti kuin pisara meressä siinä todellisuudessa, että 
joka päivä Pietarinrataa kulkee Vainikkalasta Lahden kautta klo 03.24 Sköldvikiin 
kahden sähköveturin vetämä superraskas 4500 tonnin tavarajuna T2090 kuormana 
enäläistä öljyä, viikolla muutama pönttöjuna lisää. Pietarinradalla ei ole metriäkään v
pohjaveden suojausta. 
 
Launeen moottoritietä ajavien täytyy ymmärtää väyläpolitiikan muutos uuden 
Liikenneviraston tullen. Uusi väyläpolitiikka merkitsee sitä, että enää ei suunnitella eikä 
rakenneta moottoritietä, vaan VÄYLÄ, minkä palvelutarkoitus on paljon 
monimuotoisempi kuin siirtää liituraitabemarimiestä maksiminopeudella. 
Liikenneviraston toiminta–ajatus on kehittää koko liikennejärjestelmää ja lisätä 
iikennemuotojen synergiaa. Keskeistä on liikenteen ympäristöön ja ihmisiin 

dulla? 
l
kohdistuvien haittavaikutusten vähentäminen. Mitä tämä merkitsee Lahden seu
 
äijät–Hämeen liitto teki 2005 aikaansa edellä olleen selvityksen "Valtatien 12 
ehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla", linkki: 
P
k
 
http://www.paijat–hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/ph_liitto/maka/tiedostot/vt12nollaplus.pdf 

 
Tämä selvitys tulee ottaa lähtökohdaksi, kun Launeen moottoritielle suunnitellaan 
parempi vaihtoehto. Launeen moottoritie merkittiin nykyiseen Päijät–Hämeen 
aakuntakaavaan poliittisen prosessin tuloksena, minkä oikaiseminen ei ole koskaan m

myöhäistä. 
 

Selvityksen mukaan valtatien 12 linjaus Asemacityn kautta tarkoittaa seuraavaa: Tie 
parannetaan nykyiselle hyvälle paikalleen Salpakankaalta alkaen. Mytäjäisistä 
Pekanmäkeen tie rakennetaan nykyisen alle tunneliin tai katettuun kaukaloon. 
Rautatieaseman alueelle tien ja rautatien yhteyteen rakennetaan matkakeskus 
bussiterminaaleineen. Siinä perusajatus, minkä toteuttaminen ei maksa lähellekään 
Launeen moottoritien kuudesosa miljardia. 
 

Kun valtatie katoaa Radiomäen alta maan alle ja tarpeeton tavararatapiha 
Sopenkorpeen, syntyy Mannerheiminkadun pituudelta uusi laaja rakennusalue, 
Asemacity. Maanmyyntituloilla katetaan rakennuskustannuksia, kuten nyt 
Hämeenlinnassa moottoritiekuilun kannen liikekeskuksessa. Launeen moottoritie ei 
tuota yhdyskunnallista lisärvoa, haittaa vain. Asemacity luo Lahteen liikenteen ja 
kaupunkirakenteen tulevaisuuden ratkaisun. Parhaillaan on käynnissä Lahden 
kaupungin johdolla ko. Mytäjäisten ja rautatieaseman alueen kaavasuunnittelu 
asukkaille suunnattuine ideahaasteineen. 
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Liikenneteknisesti Asemacity–väylä on eri planeetalta kuin Launeen moottoritie. 
Asemacityssä yhdistyvät kaikki maaliikennemuodot rautatiestä kevytväyliin. 
Asemacity–innovaatio on valtakunnallisesti vahvoilla liikennepoliittiseen selontekoon, 
toisin kuin kullankallis Launeen kylämoottoritie. Poikittaisliikenne ei siirry 
kiertelemään Lahden ohi pitkin Launeen peltoja, se hakee suoran reitin. Launeen 
moottoritie tuhoaa, mutta Asemacity–väylä parantaa ympäristöä. Esimerkiksi 
kohinamelu katoaa ja pohjaveden suojauskaukalo syntyy tiehen muun rakentamisen 
ohessa koko Salpausselän pituudelta. 
 

 
 
Valtatie 12 tunneli‐ ja kaukaloratkaisuna Lahden rautatieaseman alueella tieosuudella 
Mytäjäinen–Pekanmäki. Lähde: Päijät‐Hämeen liitto, kuva Tieokas. 
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Mielipide

Anna mielipiteesi kuulua! 
Voit toimittaa mielipiteesi julkaistavaksi seuraavilla tavoilla: 
1. Sähköpostilla osoitteeseen toimitus@uusilahti.fi. 

2. Nettisivulla www.uusilahti.fi (kohdassa palaute, valitse vaihtoehto yleisön-
osastokirjoitus)
3. Kirjepostilla osoitteeseen Uusi Lahti/ mielipidekirjoitukset 
Hämeenkatu 5 A 4, 15110 Lahti.

4. Tuomalla kirjoitus henkilökohtaisesti toimitukseen arkisin kello 8.30-16.30. 
Osoite Hämeenkatu 5 A 4.
Etusijan saavat omalla nimellään kirjoittavat. Jos jokin kirjoitus on julkaistu 
jossakin muualla, emme julkaise sitä enää Uudessa Lahdessa. Toimitukseem-
me lähetettyjä kirjoituksia ei palauteta eikä säilytetä. 

Vastauksia ja tarkennuksia
Marjo Liukkosen artikkeliin kehätiestä
Kirjoitin edunvalvonnan on-
gelmasta Lahden kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja-
na, en yksityishenkilönä. Siksi 
heittelyt ”Viljasen valtatiestä” 
jätän omaan arvooni, vaikka 
mielellään senkin ansiottoman 
kunnian ottaisin itselleni.

Myös Osuuskauppa Hä-
meenmaan sotkeminen asi-
aan on outoa, koska hei eivät 
ole mitenkään puuttuneet asi-
aan. Kun Ympäristöministeriö 
11.3.2008 vahvisti maakunta-
kaavan, hanke eteni yksimie-
lisesti niin, että vaalipiirin is-
tuvat kansanedustajat tukivat 
myös hanketta täysillä.

2008 kunnallisvaaleissa lah-
telaisista ehdokkaista hank-
keen takana oli vaalikoneiden 
mukaan yli 90 prosenttia vas-
tanneista.

Liukkonen toteaa, että hän 
ei ole päässyt äänestämään 
hankkeesta. Toteamus kertoo, 
että hänen käsityksensä demo-
kratiasta on jotain muuta kuin 
suomalainen malli.

Meillä kunnallisdemokratia 
toteutuu kunnallisvaaleissa an-
tamalla äänensä sellaiselle eh-
dokkaalle, joka parhaiten ajaa 
niitä arvoja ja asioita, joita ää-
nestäjä kannattaa. Käsitykse-
ni mukaan Liukkonen itse oli 

ehdokkaana 2008 ja sai demo-
kraattisesti reilut 50 ääntä. Sa-
linkallion koulun 1. äänestys-
alueelta 2 ääntä ja toiselta 20 
ääntä. Äänimäärä tuskin pi-
tää sisällään kaikkia launelai-
sia lapsiperheitä?

Asuin aikanaan pienten las-
ten vanhempana Launeella Va-
namontiellä, missä tontiltam-
me oli matkaa tielinjauksel-
le vajaa sata metriä ja äänestin 
sen puolesta. Liukkosen pihas-
ta matkaa on lähes kilometri.

Edelleen on paljon eteläi-
sessä Lahdessa niitä, jotka nä-
kevät tien vain mahdollisuu-
tena. Siksi yleistäminen ja ih-
misryhmien leimaaminen yh-
teen koriin on tehtävä harki-
tusti. En myöskään ymmär-
rä, mikä on se koulutie, jonka 
varteen myrkkyrekat Launeel-
la tulisivat? Tänään ne kylläkin 
ovat Salpausselän ja Kärpäsen 
koulun arkea.

Launeen omakotialueiden 
välissä kehätie kulkee noin 500 
m pitkässä betonirakenteisessa 
tunnelissa. Tunnelin päällä voi 
nykyiseen tapaan olla virkistys-
alue tai sen päälle voidaan to-
teuttaa myös muuta maankäyt-
töä. Nykytekniikalla tunnelit 
ovat erinomaisia ratkaisuja ja 
niiden turvallisuus on huippu-

luokkaa. Liukkonen on aiheel-
lisesti huolissaan Launeen läh-
teistä. Häneltä jää kertomatta, 
että Launeen lähteiden pohja-
vedet muodostuvat aivan muu-
alla kuin Launeella.

Valtatie 12 kulkee koko mat-
kan (n.8km) kaupungissa suo-
jaamattomalla pohjavesialu-
eella. Kaupungin käyttövedes-
tä otetaan noin puolet tien vai-
kutusalueella olevista kaivois-
ta. Launeen linjaus osuisi Soke-
ritopan mäen kohdalla pohja-
veden muodostumisalueeseen 
n. 50 metrin matkalla, missä tie 
toteutetaan vesitiiviinä kauka-
lorakenteena. Etäisyys Launeen 
vedenottamoon, joka tällä het-
kellä ei ole käytössä, mutta 
otettaneen lähivuosina takai-
sin käyttöön, on n.950 m.

Launeen vaihtoehdon ra-
kentaminen vähentäisi liiken-
nettä pohjaveden muodostu-
misalueella 28 prosenttia, kun 
Renkomäen vaihtoehto puo-
lestaan 9 prosenttia.

Liukkonen ihmettelee, että 
miksi liikennettä ei ohjata pa-
rilla liikennemerkillä Renko-
mäen teollisuusalueen kautta? 
Lahti teki aikoinaan tiepiiril-
le esityksen, että raskas liiken-
ne ohjataan kulkemaan Renko-
mäen kautta. Tiepiiri totesi vas-

tauksessaan, että valtatien lii-
kennettä ei voi lain mukaan ra-
joittaa ja siirtää alempiasteisel-
le tieosuudelle. Sen sijaan tie-
piiri suostui asettamaan Hol-
lolaan ns. Pulla-Poikien liitty-
män länsipuolelle ja Joutjärven 
liittymän itäpuolelle opasteet, 
jotka suosittelevat vaarallisten 
aineiden kuljettajia kiertämään 
Renkomäen kautta.

Olennaisinta on se, että ym-
päristöarvoistaan tiukkana 
ministeriönä tunnettu Ym-
päristöministeriö ei ole suos-
tunut vahvistamaan sellaista 
seutukaavaa (maakuntakaa-
vaa), mikä olisi rakentunut 
Renkomäen vaihtoehdon va-
raan. Ympäristöministeriö jät-
ti 8.2.1999 vahvistamatta seu-
tukaavan siltä osin kuin sillä oli 
tarkoitus kumota ns. Launeen 
linjaus, joka siis jäi voimaan 
jo 8.11.1984 vahvistetun seu-
tukaavan mukaisesti. Edelleen 
20.2.2006 hyväksyttiin päivi-
tetty Päijät-Hämeen maakun-
takaava Launeen linjauksen 
mukaan ja mikä olennaisinta, 
myös sen Ympäristöministeriö 
vahvisti 11.3.2008

Ilkka Viljanen
Lahden 

kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja

Eteläisen kehätien linjausta Launeella tiehallinnon laatimassa virtuaalimallissa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilkka 
Viljanen kertoo asuneensa sadan metrin päässä linjauksesta äänestäessään sen puolesta.

Väyläpolitiikan
kulisseissa kuhisee
Talvi kylmenee, mutta liikennelobbaus kuumenee. Lahdes-
ta ministeriöön on kovat piipussa: ilman Launeen mootto-
ritietä kaupunki kuihtuu ja markettihelvetti sortuu. Edelli-
nen liikenneministeri linjasi, ettei enää yhtään uutta moot-
toritietä. Nykyinen liikenneministeri tulee pian Lahteen, ja 
rautatieasiat kiinnostaisivat.

Täällä kuitenkin odottaa oma tarjous: Launeen moot-
toritie kehätien pehmokääreessä. Salpausselän pohjaveden 
suojelu Launeen moottoritien eräänä pääperusteluna on 
kuin öljypisara meressä siinä todellisuudessa, että joka päi-
vä valtatien 12 vieressä kulkee Pietarinrataa pitkin Vainik-
kalasta Lahden kautta klo 03.24 Sköldvikiin kahden sähkö-
veturin vetämä superraskas 4500 tonnin tavarajuna T2090 
kuormana venäläistä öljyä.

Pietarinradalla ei ole metriäkään pohjaveden suojausta, 
joten nukkukaa rauhassa, lahtelaiset. Siis katse eteenpäin! 
Kun Päijät-Häme taas menettää mahdollisuutensa yhdeksi 
hallituskaudeksi, mitä tarjotaan seuraavalle? Märkiä moot-
toritieunia näkevien lobbarienkin pitää ymmärtää väyläpo-
litiikan muutos. Kauan sitten sanoi Hämeen piirin tiejoh-
taja, Jumalasta seuraava, että moottoritien pitää kulkeman 
Launeen vehreässä laaksossa ryskyen halki poikki läpi pel-
tojen jokien kallioiden.

Kuntajohtajat virkapolvesta toiseen syöttivät ja juottivat 
tieherraa, vaan ei tullut tietä, tuli toinen aika. Enää ei ra-
kenneta moottoritietä, vaan VÄYLÄ, minkä palvelutarkoi-
tus on paljon monimuotoisempi kuin siirtää liituraitabe-
marimiestä maksiminopeudella.

Liikennevirasto kehittää koko liikennejärjestelmää, lisää 
liikennemuotojen synergiaa ja vähentää liikenteen haittoja 
ympäristölle ja ihmisille. Mitä tämä merkitsee Lahden seu-
dulla? Launeen moottoritiehöppöilyn siirtää kerralla histo-
riaan Päijät-Hämeen liiton ansiokas selvitys ”Valtatien 12 
kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kau-
punkiseudulla”.

Valtatien 12 linjaus Asemacityn kautta tarkoittaa, että 
tie parannetaan nykyiselle paikalleen Salpakankaalta al-
kaen. Mytäjäisistä Pekanmäkeen tie rakennetaan tunne-
liin tai katettuun kaukaloon. Rautatieaseman alueelle tu-
lee maanalainen matkakeskus bussiterminaaleineen, ku-
ten on suunniteltu.

Siinä perusajatus, konsultit vain suunnittelemaan. Ase-
macity luo tulevaisuuden liikenneratkaisun. Kun valtatie 
katoaa Radiomäen alta maan alle ja tavararatapiha Sopen-
korpeen, Mannerheiminkadun pituudelta syntyy uusi laa-
ja rakennusalue, Asemacity.

Myyntituloilla katetaan rakennuskustannuksia, kuten 
Hämeenlinnassa moottoritiekuilun kannen liikekeskuk-
sessa. Kohinamelu katoaa ja pohjaveden suojaus syntyy. 
Eikä maksa lähellekään kuudesosa miljardia, kuten Lau-
neen moottoritie. Asemacityssä yhdistyvät kaikki maalii-
kennemuodot rautatiestä kevytväyliin. Innovaatio on vah-
voilla liikennepoliittiseen ohjelmaan, toisin kuin kullan-
kallis Launeen kylämoottoritie. Se poistetaan maakunta-
kaavasta ja korvataan Päijät-Hämeen liiton Asemacityllä, 
ja kaupungissa on taas kaikki hyvin.

Markku Sakari Meriluoto

Eläkeikä
Eiköhän jo lopeteta ne turhat jorinat eläkeiän nostosta. 
Täällä on reservissä nuoria ihmisiä, jotka olisivat töitä vail-
la, mutta eihän niitä paikkoja niin vaan avaudu, jos vanhat 
papat ja mammat istuu siellä lähes seitsemänkymppisiin.

Tämä nykyinen on ihan hyvä ikä eläkkeelle lähtöön ja 
siinä voi vielä nauttia vapaana olosta, ennen kuin tulee se 
päätös, mikä se sitten onkin. Onko mitään järkeä ajaa ih-
mistä ihan loppuun?

Miksi tämä asia ei meillä toimi? Kysymys ei ole ainakaan 
työvoiman puutteesta. Nuoria on tulossa vakansseihin ja 
ulkomaistakin työvoimaa on saatavana.

Miksi tätä eläkeiän nostoa pidetään jatkuvasti vireillä?
Iita
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Valtatien 12 ja Pietarinradan parantaminen, Nastola ja Iitti 
 
Johdantoperustelut 
 
Vaadin, että osuudella Uusikylä–Jokue selvitetään tieyhteyden Lahti–Kouvola tarve siltä 
pohjalta, että tie ja Pietarinrata kulkevat edelleen nykyisessä yhteisessä 
maastokäytävässä ja niitä parannetaan yhdessä todellisen tarpeen ja jäljempänä 
sitettävien perustelujen mukaisesti. Teknisiä esteitä yhteiselle e
väylänparannusratkaisulle ei ole. 
 
Vaadin, että määrärahojen pysyvän niukkuuden ja liikennetarpeen selkeän 
muuttumisen vuoksi yhteysvälillä Lahti–Kouvola toteutetaan vain Kausalan ohitustie, 
parannetaan eräitä osia nykyisestä tiestä ja että rataosalle Uusikylä–Kausala) 
rakennetaan kolmas (nopea) raide Pietarinradan ratakapasiteetin lisäämiseksi siitä, 
mihin se syksyllä 2010 valmistuneen palvelutason parannushankkeen jälkeen 
alitettavasti rahanpuutteessa jäi. Kotimaan sekä Suomen ja Venäjän yhteyksien v
parantamisessa asti rautatieliikenteellä on etusija. 
 
Nykyaikaisen suunnittelun periaatteiden mukainen yhteinen väyläratkaisu säästää 
luontoa ja luonnonvaroja, turvaa paikallisia elinkeinoja ja on huomattavasti 
kustannustehokkaampi kuin kokonaan uuden tien rakentaminen osuudelle Uusikylä–
okue. Pitkänä suunnitteluaikana Pietarinrata on kehittynyt ja käytännössä poistanut J
uuden tien tarpeen. 
 
Liikennevirasto siirtyy vuoden 2011 alusta perinteisestä liikennemuotokohtaisesta 
organisaatiosta liikennejärjestelmänäkökulman mukaiseen toimialakohtaiseen 
organisaatioon, tarkoituksena hyödyntää synergioita ja lisätä yhteistyötä eri 
liikennemuotojen välillä, ottaen huomioon koko liikennejärjestelmän toimivuus ja 
palvelukyky. Tähän tavoitteeseen soveltuu erinomaisesti se, että väyläratkaisu Lahti–
Kouvola tutkitaan ja rakennetaan em. vaatimuksen mukaisesti vain todellisen eikä 
entiseen tapaan sektorihallinnon yksipuolisesti näkemän tarpeen mukaisesti. Tosiasia 
on myös, että koko tieosuuden Lahti–Kouvola suunniteltuun rakentamiseen 
oottoritieksi uusine väylänosineen (Uusikylä–Jokue) ei riitä tarvittavaa 120–150 M€ m

rahoitusta. 
 
Lisäksi Lahden–Kouvolan tiellekin – vaikka miten rakentaen – aikaa myöten tuleva 
yleinen nopeusrajoitustaso 80 km/h ei salli noin suurta taloudellista uhrausta, kun 
vieressä joka tapauksessa kulkee uudistettu, nykyaikainen Pietarinrata 200 km/h 
nopeustasoineen ja 25 tonnin akselipainoineen. Lahden–Kouvolan tien liikennettä on jo 
siirtynyt ja yhä siirtyy rautateille niin, että jättiläisinvestointi tiehen on taloudellisesti ja 
liikennepoliittisesti järjetön. Lahti–Kouvola on maassamme harvinainen esimerkki 
yhteysvälistä, missä kerrankin samassa maastokäytävässä sijaitseva rautatie on 
uudistettu ennen tietä. Tämä voisi viitoittaa tulevaa väyläpolitiikkaa ja osoittaa 
rautatien ylivertaisuuden runkoyhteytenä, mitä maantie paikallisen tarpeen mukaan 
täydentää. 
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Uudistetun Pietarinradan merkitys 
 
Euroopassa ja myös Suomessa elinvoimaiset keskukset – nauhakaupungit – sijaitsevat 
yhdistetyssä liikennekäytävässä esimerkiksi Helsingistä Tampereelle. Myös Mäntsälän 
keskustan ja Orimattilan tulevan Hennan kaupunginosan sijainti on suotuisa Helsingin–
Lahden käytävässä. Suuri yhdyskuntasuunnittelun virhe ovat asiantuntijoiden mukaan 
Helsingin–Turun erilliset liikennekäytävät. Suunnitteilla oleva oikorata Espoo–Lohja–
alo tuo korjauksen. Lahden–Kouvolan välillä ei ole tarpeen eikä varaa enää toistaa S
vanhoja virheitä, joita edustaa tiesuunnitelma Uusikylä–Jokue. 
 
Pietarinradan menestystä kuvaa, että junamatkustajien osuus välillä Lahti–Kouvola on 
valtakunnan kärkeä, jo yli puolet kaikista. Matkustajat ovat valinneet junan, vaikka 
valtatie 12 Pietarinradan vieressä ei suinkaan ole kehno: Lahdesta lähtien se on 
moottoriliikennetie, puolivälissä on uutta keskikaidegiljotiinia lisäkaistoin ja 
eveänsujuva Kausalasta Kouvolaan. Kausalan ohitustie tarvitaan, mutta ennen kaikkea l
kaivataan uutta väyläpolitiikkaa. 
 
Pietarinradan palvelutason parannushanke Lahti–Luumäki jäi 2010 puolitiehen 
rataosalla Uusikylä–Kausala, koska Mankalan raiteenvaihtopaikka ja mutkaisen 
rataosan rataoikaisut jäivät rakentamatta rahanpuutteen vuoksi. Ratakapasiteetti 
rajoittaa nopeaa Allegro– ja Pendolino–liikennettä sekä Nastolalle ja Iitille tärkeän 
aajamajunaliikenteen lisääämistä kahdeksaan vuoropariin päivässä. Pietarinradan t
jatkoparannustyö tarvitaan välittömästi, ei suinkaan moottoritietä. 
 
Viiden maakunnan yhteinen selvitys laajan metropolialueen kehityksestä METKA; 
Metropolialueen kestävä aluerakenne, linkki: 
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/2239/Metka_suomi.pdf 

sisältää ajatuksen Pietarinrataan tukeutuvien kaupunkien poikittaisyhteyksien 
parantamisesta. Suunniteltu Hämeen oikorata Lahti–Hämeenlinna avaisi vaihdottoman 
hteyden Kouvola–Tampere ja uudistaisi rautateiden henkilöliikenteen Savon, Karjalan 

 Länsi–Suomeen ja Pohjanmaalle. 
y
ja Kymenlaakson radoilta
 
Hämeen oikorataselvitys 
http://www.paijat‐hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/ph_liitto/tiedottaa/lopullinen_kehys–
suomen_poikittaisrata_3.3kaikki.pdf 

todistaa, että rautateiden poikittaisliikenne tarvitsee pikaisia uudistuksia Pietarinradan 
ja Pohjanmaanradan välillä osuudella Kouvola–Lahti–Riihimäki–Hämeenlinna. 
Valmiiksi suunniteltu ja pian rakennettava Riihimäen kolmioraide onkin tehokas 
pikaparannus: kustannus vain 8–12 M€ ja hyötysuhde 5 ylivoimainen valtakunnassa. 
Ratauudistusten toteuduttua nykyinen valtatie 12/10 Kouvola–Lahti–Hämeenlinna jäisi 
ähes paikallistyyppiseksi, niin voimakas olisi henkilö‐ ja tavaraliikenteen siirtymä l
rautateille. Tätä kehitystä ei ole lainkaan otettu huomioon tiesuunnitelmassa. 
 
Kotimaan henkilöliikenteessä Hämeen oikorata kasvattaisi rajusti junamatkustamisen 
kysyntää välillä Kouvola–Lahti–Hämeenlinna–Tampere sekä laajemminkin itään ja 
pohjoiseen. Venäjän liikenteen pitkän ajan kasvu ennustetaan jopa viisinkertaiseksi. 
Seuraava luonteva Allegro‐linja olisi Pietari–Tampere Hämeen oikorataa pitkin. Nopea 
juna kaappaa lento‐ ja automatkustajat. 
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Rautateiden menestystä kuvaa, että junamatkustajien osuus välillä Lahti–Kouvola on 
tällä hetkellä, palvelutason parannushankkeen Lahti–Luumäki valmistuttua, 
valtakunnan kärkeä, yli puolet kaikista. Matkustajat ovat valinneet junan nopean 
Pietarinradan valmistuttua, vaikka valtatie 12 Pietarinradan vieressä ei suinkaan ole 
kehno. Raskaampi akselipaino ja etenkin uuden turvalaitejärjestelmän ansiosta 
asvanut ratakapasiteetti lisäävät rautateiden tavaraliikenteen kilpailukykyä k
ylivertaiseksi maantieliikenteeseen varrattuna. 
 
Parannushanke Lahti–Luumäki jäi kuitenkin pahasti puolitiehen rataosalla Uusikylä–
Kausala, koska sen rataoikaisut ja Mankalan raiteenvaihtopaikka jäivät rakentamatta 
rahanpuutteen vuoksi. Ratakapasiteetti rajoittaa Nastolalle ja Iitille tärkeän 
taajamajunaliikenteen lisäämistä lähiaikana tavoiteltuun kahdeksaan vuoropariin 
päivässä ja eri junatyyppien sujuvaa liikennöintiä toistensa lomassa. Pietarinradan 
jatkoparannustyö tarvitaan välittömästi, ei suinkaan uusia korpiteitä. 
 
Pietarinradan uusi kauko‐ohjattu turvalaitejärjestelmä toki helpottaa hitaiden ja 
nopeiden junien sovittamista toistensa lomaan. Ratakapasiteetin kasvattamiseksi 
tarvitaan kuitenkin pian nopean liikenteen lisäraide Uusikylä–Kausala. Nykyinen 
mutkainen kaksoisraide jäisi kokonaan tavanomaisen liikenteen käyttöön. Mankala saisi 
amalla henkilöliikennepaikan METKAn periaatteiden mukaisesti. Ratkaisu on s
kustannustehokas, mutta Salpausselän luonnon‐ ja kulttuuriarvot tulee turvata. 
 
Uudenkylän–Kausalan maastokäytävään tulee siis rakentaa Pietarinradan nopea 
lisäraide nykyisen kaksoisraiteen yhteyteen, rinnalla parantaa valtatie 12 tarvittavilta 
osin Jokueen asti ja toteuttaa Kausalan ohitustie suunnitelman mukaisesti Tillolaan. 
Tiesuunnitelma Uusikylä–Jokue eli kokonaan uusi väylä etäälle entisestä 
maastokäytävästä edustaa tiehallinnon itsekästä, ympäristölle tuhoisaa mieltymystä 
ennemmin rakentaa kalliisti uutta kuin järkevästi korjata vanhaa. Koska uuteen tiehen 
i ole tarvetta eikä varaa, hankkeet kannattaa yhdistää – siitä käytännössä huolehtikoon e
Liikennevirasto. 
 
Valtatie 12 Lahti–Kouvola 
 
Nykyinen tieyhteys on paljon parempi kuin annetaan ymmärtää ja epätoivoisesti 
todistaa kuntien amatöörimäisillä, tarkoitushakuisilla selvityksillä (SELVITYS LAHTI–
KOUVOLA VT 12 YHTEYSVÄLIN MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE 24.5.2006 
LAHDEN SEUTU, KOUVOLAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ, IITIN KUNTA, NASTOLAN 
KUNTA, STRAFICA OY). Parantamisen tarvetta on paikoin, mutta ei läheskään siinä 
itassa, kuin esimerkiksi kokonaan uuden tien Uusikylä–Jokue suunnitelmasta voisi m

päätellä. 
 
Liikenneturvallisuuteen vetoaminen on suoranaista huijausta: liikennesääntöjä 
noudattaen ajavalle tie on nykyisellään erittäin turvallinen. Muutamat viime vuosien 
kuolonkolarit Nastolassa ovat olleet selviä itsemurhia, muuten itsetuhoista kaahaavaa 
käyttäytymistä tai rattiin nukahtamisia, joita sattuu missä vain tiellä. Näistä todellisista, 
tiestä riippumattomista kuolemansyistä kuitenkin visusti vaietaan. 
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Moottoriliikennetiellä Lahti–Uusikylä on vain yksi ongelma, mikä kesäaikaan riivaa 
ohitushakuisten kuljettajien korvien välissä. Talvella 80 km/h rajoituksen vallitessa 
ongelmia ei ole, koska ohittaa ei kannata sekuntien aikavoiton vuoksi. Muutama 
eltipoliisi lisää ja kauttavuotinen rajoitus poistaisi ongelmat, mitkä nyt pakottavat osan p
käyttämään vanhaa tietä kautta vuoden turvallisella 60 km/h nopeudella. 
 
Moottoritien korvikkeeksi suunniteltu "köyhän miehen moottoritie" eli keskikaidetie 
vasta vaarallinen onkin suomalais‐slaavilaisessa ajokulttuurissa ja tulee siirtämään lisää 
liikennettä vanhalle tielle. Yksin Malagan bussionnettomuus, holtittoman kaahaajan 
tuhotyö, osoitti, että keskikaide ei lisää vaan vähentää liikenneturvallisuutta. Tiehallinto 
on tässä onnistunut kääntämään mustan valkoiseksi liikenneministeriötä myöten vain 
saadakseen lisää suunnittelutyötä ja kallista rakennettavaa. Joka tapauksessa 
eskikaidetienkin nopeudeksi tulee ennen pitkää yleinen 80 km/h, mikä romuttaa k
investoinnin hyödyt muuten kuin tiehallinnon työllistymisen osalta. 
 
Uudenkylän–Mankalan välillä nykyinen tie osin 60 km/h rajoituksineen on erittäin 
turvallinen. Arolan peltipoliisit pitävät nopeuden tehokkaasti kurissa. Säyhteen 
tienhaaraosuus on jo uudistettu. Juuri tällä välillä on mahdollista kustannustehokkaasti 
edelleen parantaa tiegeometriaa ja rakentaa yhteinen väylä Pietarinradan kanssa 
amaan maastokäytävään nopean lisäraiteen kanssa, tie välittömästi Pietarinradan s
eteläpuolelle kuten nytkin ja lisäraide pohjoispuolelle. 
 
Mankalan kylän ohittava nykyinen tie on suora ja leveä eikä tarvitse kuin 
piennarlevityksen. Sitikkalan ylikulkusillan kohta korjautuu uudella rinnakkaisella 
sillalla tavoitetasoon 80 km/h. Marjokankaan vanha tie on niiden käytettävissä, jotka 
eivät halua ajaa pitkin uutta, vastenmielistä ja hengenvaarallista keskikaidegiljotiinitietä 
Jokueen. Matkakeitaan suoran jälkeen siirryttäisiinkin jo Kausalan ohitustielle. 
illolankankaalta Kouvolaan tie on nykyisellään erinomainen, eikä erityisiä parannuksia 

 valtateiden yleisrajoitus 80 km/h. 
T
tarvita, ottaen huomioon tuleva
 
Lahti–Kouvola kärkiesimerkki 
 
Hämeen oikorataselvityksessä tarkastellaan pääasiassa moottoritiekäytäviä ja vastaavia 
rautateihin vertailukelpoisia väyliä, joilla ei esiintyne paljon ”sisäistä liikennettä”. 
Tiehallinnon tavanomaisia arviointiperusteita näin oikaisten havaitaan, että rautateiden 
merkitys on jopa yllättävän suuri. Maaliikenteessä rautateiden osuus matkoista on 
erityisen suuri alkuperäisen Pietarinradan suunnassa, mutta vain osalla matkaa. 
Liikennemuodon valinnassa matkustajilla on perusteensa: nopeus ja vaivattomuus 
atkaisevat. Yhteysvälillä Lahti–Kouvola rautatiematkustajien osuus on peräti yli puolet r
kaikista. Luku on ylivoimainen, varmasti valtakunnan kärkeä. Miksi? 
 
Pietarinradan vieressä kulkeva valtatie 12 ei suinkaan ole kehno, toisin kuin 
edunvalvojat antavat ymmärtää. Mutta eipä ole moottoritietä, kuten joidenkin mielestä 
pitäisi. Kausalan ohitustie tarvitaan, mutta muilta osin löytyy vaihtoehtoja toteuttaa 
uudenlaista liikennepolitiikkaa. 
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Lahden–Kouvolan 62 km:n välillä juna siis kiitää ylivoimaisena yhteytenä 
tieliikenteeseen verrattuna. Tätä on kuitenkin kummallisen vaikea myöntää. 
Esimerkiksi Iitin kunta mainostaa matkaa Lahdesta Kausalaan, että autolla pääsee 
nopeasti, mutta junalla vieläkin nopeammin! 12. joulukuuta 2010 sallittu nopeus nousi 
asolle Sn200. Pikavuorobussin ajoaika on 70' ja vakiovuoron Kuusankosken kautta 90'. t
Henkilöautokin jää junan kanssa kirkkaasti toiseksi. 
 
Näin ylivoimainen juna on meillä vain harvalla rinnakkaisella yhteysvälillä, ja näin 
selittyy suuri matkustajaosuus. Toisella puolen Lahtea Riihimäen‐käytävässä 
rautatiematkustajien osuus on vain 19% ja Hämeenlinnan‐välillä vaivaiset 4 %. 
Riihimäen‐vaihto rassaa rautatieyhteyttä pohjoiseen, vaikka aikataulut kuinka 
äsmäisivät. Parannuksen tuo Hämeen oikorata kaikissa esitetyissä muodoissaan, aluksi t
Riihimäen kolmioraiteena. 
 
Pietarinradan pullonkaula Uusikylä–Kausala 
 
Palvelutason parannushankkeen Lahti–Luumäki jälkeen tarvitaan välittömästi 
Pietarinradan jatkoparannustyö rataosalla Uusikylä–Kausala, koska valmiiksi 
suunnitellut useat rataoikaisut ja Mankalan raiteenvaihtopaikka jäivät toteuttamatta. 
Rataoikaisut olisivat poistaneet kaarrekiskojen nopean kulumisen ja lukuisat 
nopeusrajoitukset, mitkä jäivät haittaamaan tavoiteltua nopeustason Sn200 liikennettä. 
Vaarana on sekin, että Nastolan ja Iitin kunnille tärkeän taajamajunaliikenteen 
ehittämiselle jää ratakapasiteettia rajoittavia ratateknisiä esteitä, puhumattakaan vielä k
Hämeen oikoradan tuomasta junavuorojen lisätarjonnasta. 
 
Pietarinradan palvelutason parannustyön jälkeen on nähty, että syntynyt noin 22 km 
vaihteeton rataosa Uusikylä–Niinimäki (Kausalan itäpuolella) on paha liikenteenhoidon 
pullonkaula, mikä olennaisesti rajoittaa ratakapasiteettia, sijaitseehan tällä välillä myös 
vaikea Sitikkalanmäki, kansainvälisen pääradan vaikein nousu. Uuden 
turvalaitejärjestelmän kasvattaman ratakapasiteetin tavoiteltu hyödyntäminen ja 
tehokas liikenteenhoito vaativat heti rakentamaan Mankalan raiteenvaihtopaikan. 
ahoitusta – vaivaiset 3–4 M€ – ei toistaiseksi ole, mutta liikennepaikkavaraus on R
olemassa. 
 
Aikataulusimuloinneissa on todettu tarve, rautatieliikenteen kaiken aikaa voimakkaasti 
kasvaessa, järjestää Uudenkylän itäpuolella rataosalla Uusikylä–Kausala eli suunnilleen 
Lahden–Kouvolan puolivälissä tavarajunien ja nopeiden junien "rullaavia" ohituksia, 
kummankaan junan tarvitsematta pysähtyä liikennepaikalla. Tämä edellyttäisi 
Mankalan raiteenvaihtopaikan lisäksi rinnakkaisen kolmannen raiteen rakentamista 
rataosalle Uusikylä–Mankala. Lisäraide voisi olla – kuten tulevaisuudessa Vainikkalan‐
suudellakin –nopean liikenteen standardien mukainen, jolloin nykyinen kaksoisraide o
jäisi ennalleen tavanomaisen liikenteen käyttöön. 
 
Uusi kolmas raide Uusikylä–Kausala olisi kustannustehokas ratkaisu, koska 
sähköistetyn kaksoisraidelinjauksen siirtäminen on kallista – sen takiahan suunnitellut 
rataoikaisut jäivät toteuttamatta. Toisaalta maisemallisesti herkän harjualueen 
luonnon‐ ja kulttuuriarvot tulee ottaa tarkoin huomioon. Tarkempia suunnitelmia 
tarvitaan jo Uudenkylän osayleiskaavatyön alkaessa 2012. – Mankalan 
raiteenvaihtopaikan lisäksi Päijät‐Hämeen maakuntaan suuntautuvaa Iitin kuntaa 



10 

kiinnostanee saada pitkällä aikavälillä myös henkilöliikennepaikka Mankalan kylään, 
issä asukaspohja ei vielä riitä. Tämä ajatus on esitetty em. Päijät‐Hämeen liiton ym. m

METKA–hankkeessa. 
 
Uusi väyläratkaisu Uusikylä–Kausala 
 
Merkittävä mahdollisuus on kytkeä yhteen uuden kolmannen (nopean) raiteen 
rakentamisen tarve Uudenkylän–Kausalan välillä ja valtatien 12 parantaminen – ei siis 
uudelleenrakentaminen – samalla osuudella Uusikylä–Jokue eli siis Kausalan ohitustien 
alkuun asti. Nykyaikaisen väyläsuunnittelun periaattein voitaisiin parantaa rata‐ ja 
ieväylä samanaikaisesti yhdessä kustannustehokkaasti ja ympäristöä säästäen yhä t
samaan maastokäytävään, kuten esimerkiksi Lahden–Helsingin välillä. 
 
Päijät–Hämeen Uusi Kunta –selvityksessä korostetaan, että elinvoimaiset 
nauhakaupungit sijaitsevat liikennekäytävässä, missä on sekä valtatie että rautatie. 
Tällaisesta on esimerkkinä Helsingin–Tampereen liikennekäytävä. Myös Mäntsälän 
keskustalla ja Orimattilan Henna‐hankkeella on hyvät tulevaisuudennäkymät 
Helsingin–Lahden liikennekäytävässä (kuva 1). Suomen suurimpia 
yhdyskuntasuunnittelun virheitä on selvityksen mukaan, että Helsingin–Turun välillä 
uusi moottoritie rakennettiin erilleen rantaradasta. Virhettä tosin yritetään nyt korjata 
oottoritietä myötäävällä ratahankkeella Espoo–Lohja–Salo, mikä ensi kerran esitettiin 
o 1970–luvulla, mutta mikä torjuttiin silloin. 
m
j
 

 
Kuva 1. Rautatie ja moottoritie samassa maastokäytävässä: Oikorata Kerava–Lahti ja 
moottoritie Helsinki–Lahti, Mäntsälä. Kuva Pertti Heikkinen, lähde www.vaunut.org. 

http://vaunut.org/kayttaja/441
http://www.vaunut.org/
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Aiotaanko Lahden–Kouvolan liikennekäytävässä nyt toistaa vanhoja virheitä vai 
suunnata uuteen menestykseen? Nykyinen tiesuunnitelma Uusikylä–Jokue eli kokonaan 
uusi väylä neitseelliseen maastoon etäälle nykyisestä liikennekäytävästä on 
nousukasmainen, suorastaan brutaali ja ympäristölle tuhoisa. Tiehanke, mikä tähän asti 
on edennyt lähes kritiikittä, edustaa menneen maailman keskusjohtoista suunnittelua 
tiehallinnon itsekkäistä mieltymyksistä ennemmin rakentaa kalliilla uutta kuin 
kustannustehokkaasti parantaa vanhaa. Koska uuden tieosuuden rakentamiseen ei tule 
olemaan varaa, kannattaisi kiireesti alkaa miettiä yhdistettyä väylävaihtoehtoa. Siinä on 
aikka Liikenneviraston uuden väyläajattelun näytön ja miksei myös kansanedustajien 

ta toimijoista puhumattakaan. 
p
luovan ajattelun ja realismin, paikallisis
 
Uudenkylän–Mankalan mutkat pysyvät 
 
Suurisuon oikaisun valmistuttua rataosalle Kausala–Koria 2010 Pietarinradan 
ongelmallisimmaksi huonon ratageometrian osuudeksi – myöhemmin parannettavaa 
väliä Luumäki–Vainikkala lukuun ottamatta – jää Uusikylä–Kausala, minne 
suunniteltujen kolmen rataoikaisun toteuttamiseen rahoitus ei riittänyt. Suunnitelmilla 
on kuitenkin oma mielenkiintonsa, koska rataoikaisujen rakentamisesta tehtiin 
ikoinaan päätökset. Toteutuksen viivästyminen luo mahdollisuuden uuteen a
väyläratkaisuun yhdessä tienparannuksen kanssa. 
 
Uudenkylän–Kausalan rataosa on yhtä mutkaa ja siis pysyy sellaisena toistaiseksi. 
Uudenkylän itäpuolella on kolme silminnähden melkoista kaarretta: välittömästi 
ratapihan tulovaihteelta V626 Kouvolaan päin katsoen vasemmalle kaarre R=1460, 
sitten ilman siirtymäsuoraa oikealle kaarre R=1189 entisen pääopastimen paikan ja 
Kivismäenportin ohi. Risalan penkereen parinsadan metrin pituisen suoran jälkeen 
seuraa vasemmalle kaarre R=1670 matalassa maaleikkauksessa entisen esiopastimen 
aikalle asti, mistä alkaa Kurkelanportin suora. Sinne asti, kaarteiden taakse, jouduttiin p
parannustyössä sijoittamaan Uudenkylän itäinen tulovaihde (km 152+766 – 152+896). 
 
Kurkelanportin suora vaihtuu pitkään Kuurinportin kaarteeseen oikealle R=1795 km:n 
154 kahden puolen. Lyhyen suoran siirtymän jälkeen seuraa edelleen oikealle yhtä lyhyt 
Arolan kaarre R=2194. Suoralla Salpausselällä rata ei suoristu kuin hetkeksi, sitten on 
taas vasemmalle pitkä kaarre R=1470 Selkolantien haaraan asti. Jälleen lyhyt suora, 
kunnes seuraavat peräjälkeen Kivisenportin–Haarankylän mutkat. Ensin on Kivisen 
alikulkusillan kohdalla tiukasti oikealle kaarre R=1254, entisen Kivisen seisakkeen ja 
asoylikäytävän kohdalla vuorostaan vasemmalle kaarre R=1750 ja Haarankylän eli t
Honkarouvinkallion kohdalla oikealle kaarre R=1449. 
 
Runsaat puoli kilometriä seuraa suoraa kuten valtatielläkin, kunnes Nastolan ja Iitin 
kuntien rajalta lähtee jyrkästi oikealle kaarre R=1170. Ilman siirtymäsuoraa seuraa 
vasemmalle kilometrin mittainen Mankalan läntinen tulokaarre R=1195. Se ei ole 
mitään verrattuna entiseen Manakalan mutkaan R=750, missä oli Sn95 ja mikä 
loivennettiin 1960‐luvun perusparannuksessa. Mankalan entinen ratapiha ohitetaan 
suoraa pitkin, kunnes Mankalan alikulkusillan jälkeen on oikealle kaarre R=1510. Siitä 
seuraa lyhyt keinulautamainen Siperianmäen nousu Sitikkalanmäen harjalle. Alaspäin 
on alkajaisiksi oikealle kaarre R=1439. Ohitetaan km:llä 161+775 alkuperäinen 
Sitikkalan seisake ja saavutetaan Kouvolantien ylikulkusilta. Sen jälkeen on lyhyt suora 
Sitikkalan seisakkeen viime vaiheen sijaintipaikan ohi. 
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Sitikkalan alamäki jatkuu oikealle pitkään kaartaen R=1438, sitten lyhyt siirtymäsuora 
ja vasemmalle varsinaisen Sitikkalanmäen pitkä kaarre R=1545. Se rakennettiin 1960–
luvun perusparannuksessa entisen ratalinjan pohjoispuolelle korkealle penkereelle, 
mikä korvasi alkuperäisen Sitikkalanmäen. Sen juurella kilometrivälillä 164+865 – 
165+485 jäi historiaan hirmumutka R=580 Sn85. Lahden–Kouvolan rataosan jyrkin 
aarre jarrutti etenkin talvella pahasti raskaiden tavarajunien nousua ja hillitsi k
pikajunien vauhdinottoa Sitikkalanmäkeen kaikkine hankaline seurauksineen. 
 
Yhä juuttuu raskas 4500 tonnin öljyjuna silloin tällöin mäkeen, jolloin tarvitaan kaksi 
sähköveturia työntämään kahden sähköveturin vetämä juna Kausalasta Uuteenkylään. 
Sitikkalanmäki on nykyisin ns. vauhtinousu, missä poikkeuksellisesti sallitaan junien, 
joissa on venäläisen standardin mukaisia tavaravaunuja (akselipaino yli 22,5 t), 
auhdinotto ylämäkeen ratakilometrillä 168,5–162,0 nopeudella 70 km/h, kun v
normaali rajoitus on 60 km/. 
 
Sitikkalanmäen aluksen suoranpätkän jälkeen kaarteet palautuvat pääradalle 
normaaleihin yli 2000–3000 metrin lukemiin. Liioittelua ei ole mainita Uudenkylän–
Kausalan rataosuutta erääksi pääratojemme mutkaisimmaksi, tietysti Rantarataa 
lukuun ottamatta. Tuntuu merkilliseltä, että rataosa on aikoinaan rakennettu näin 
utkaiseksi. Parhaimmillaan olisi selvitty koko matka parilla loivalla kaarteella melkein m

tasaista harjunlakea pitkin. 
 
Uudenkylän–Kausalan suunnitellut rataoikaisut 
 
Uudenkylän–Mankalan välillä on parannustyössä muutettu vain siirtymäkaaria ja 
kallistuksia nykyisten ajojohdinpylväiden välissä, mikä sekin on parantanut 
ratageometriaa, joskin kaarrekiskojen nopean kulumisen kustannuksella. Jos 
suunnitellut rataoikaisut olisi toteutettu, ensimmäinen olisi tullut välittömästi 
Uudenkylän ratapihan itäpuolelle, missä edellä kuvattu kaarrejakso rajoittaa nopeuden 
tasolle 140 km/h (perinteinen kalusto) / 190 km/h (kallistuvakorinen kalusto). 
Suunnittelun lähtökohtia olivat säilyttää Uudenkylän ratapiha – mikä uudistettiin täysin 
2010 – nykyisellä paikalla eikä muuttaa vaihdejärjestelyjä sekä välttää risteämistä 
nykyisen radan kanssa. Tutkittiin myös mahdollisuutta siirtää ratapihan itäpäätä noin 
,5 m etelämmäs oikaisemalla keskellä ratapihaa oleva kaarre R=10000. Tällöin olisi 4
jouduttu risteämään nykyistä rataa. 
 
Vaihtoehdoista valitun suunnitelman mukaan olisi rakennettu Uudenkylän ratapihan 
tulovaihteelta km:lle 153 asti uusi kaarteita loiventava – ei siis suora – linja nykyisen 
tuntumaan enimmillään noin 30 metriä pohjoisemmas. Maisema olisi muuttunut melko 
vähän. Uuden linjan alta säästyvät nyt radanvarren historiallinen kiviaita 
(TOPPAROIKKA 2003 s. 18–19) ja geologian perusteella suojeltu harjualue sekä yksi 
omakotitalo entisen Kivismäenportin tasoylikäytävän luona. Talon silloinen asukas 
Lasse Saari olisi saanut radan kotiportaidensa viereen. Hän totesi suunnitelmasta 
leikkisästi, että ”eihän se junan tulo häiritse, jos se pysähtyy sitten tässä oven kohdalla 
ja ottaa kyytiin” (Nastola‐lehti 1995). Rata sijaitsee Salpausselän pohjavesialueella, 
minkä vuoksi kaikkiin oikaisuihin olisi tehty pohjavesisuojaus. 
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Kuurin ja Arolan samansuuntaiset mutkat olisivat jääneet ennalleen. Seuraava oikaisu 
olisi tullut vasta Kivisenportin–Haarankylän kohdalle. Se olisi poistanut kaksi 
vastakkaissuuntaista kaarretta, joista toinen rajoittaa nopeuden tasolle 155/205 km/h. 
Radanrakentajien kalmiston luota vähän ennen km 156 loiva kaarre oikealle olisi 
rakennettu korkealle penkereelle enimmillään 50 metriä nykyisen radan eteläpuolelle. 
Se olisi ulottunut suunnilleen km:n 157 eli entisen Säyhteen tienhaaran kohdalle. 
Massoja olisi tarvittu paljon. Oikaisun alle olisi jäänyt yksityisessä kesäkäytössä ollut 
entinen rautateiden asuintalo, mikä tosin purettiin 2005 valtatien muutostöiden alta. 
Oikaisuvaihtoehdosta luopumista enteili, että Kivisen alikulkusilta rakennettiin 2005 
ykyiselle ratalinjalle – muuten olisi heti perään pitänyt rakentaa uusi silta tai n
todennäköisimmin siirtää nykyinen uuteen paikkaan. 
 
Mankalan länsipuolen kaarre olisi jo toisen kerran rakennettu todennäköisesti nykyisen 
ratalinjan pohjoispuolelle, kuten myös 1960‐luvun perusparannuksessa. Nyt tavoite oli 
mahdollisimman suora linjaus. Suurisäteiseen itäkaarteeseen päättyvän linjan 
toteuttamisen estivät Mankalan entinen liikennepaikka‐alue ja siellä sijaitseva 
sähköradan välikytkinasema. Vaihtoehdoksi jäi loiva kaarre vasemmalle, melkein suora 
kuten Kiviselläkin. Se olisi alkanut jo historiallisen Punaisenportin luota kunnanrajan 
länsipuolelta ja päättynyt nykyisen Mankalan alikulkusillan kohdalle. Alle olisi jäänyt 
koko entinen Mankalan liikennepaikka‐alue, missä vielä käytetään yhtä historiallisesti 
merkittävää entistä rautateiden asuinrakennusta kesäasuntona ja on jäljellä 
alkuperäinen kivinen kuormauslaituri. Linja olisi leikannut Salpausselän 
reunamuodostuman lakea seitsemän metrin syvyyteen ja siinä geologisesti arvokasta 
uinaismeren rantakivikkoa. Tälle alueelle Korkein hallinto‐oikeus ei hyväksynyt 

esten ottolupaa. 
m
tarvittavaa maa‐ain
 
Nopeusrajoitukset 
 
Pietarinradan parannustyön eräs tarkoitus oli saada sovitettua entistä paremmin 
toistensa lomaan eri nopeuksilla liikkuvat junatyypit: Allegrot ja Pendolinot, IC‐junat, 
pikajunat, taajamajunat ja tavarajunat. Kallistuvakoristen Allegron ja Pendolinon ja 
perinteisen kaluston tavoitenopeustaso Lahden–Kouvolan rataosalla on 200 km/h, kun 
nykyinen ratageometria sallii perinteiselle kalustolle 140 km/h nopeuden. Tavarajunien 
tavoitenopeustaso on 80–100 km/h, ehkä joissakin tapauksissa 120 km/h. Koska 
atageometriaa parannettiin kustannussyistä vain rajoitetusti, korkeimpaan 

kkoja. 
r
tavoitenopeuteen ei kaikin paikoin päästä, vaan rataosalle jää useita nopeuskapei
 
Lahden–Kouvolan rataosan nopeusrajoitus ennen parannustyötä – nimenomaan 
vanhentuneen ratageometrian ja turvalaitejärjestelmän vuoksi – oli 140 km/h pienin 
paikallisin poikkeamin. Esimerkiksi Kausalan Kaivomäen kohdalla rajoitus oli 130 
km/h, samoin Korian länsipäässä. Suunnitellut oikaisut olisivat sallineet Allegro‐ ja 
Pendolino‐kaluston täyden nopeuden 220 km/h kuten oikoradalla Kerava–Lahti. Nyt 
siis Lahden–Kouvolan välillä tyydytään Allegrolla ja Pendolinolla nopeustasoon 200 
km/h, mikä alkaa Lahden suunnasta välittömästi Kujalan ylikulkusiltojen jälkeen. Sen 
jälkeen taival Kouvolaan onkin pelkkää tökkimistä ennen kaikkea välillä Uusikylä–
Kausala). 
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Ensimmäinen paikallinen nopeusrajoitus tulee Nastolan seisakkeen länsipuolelle km:lle 
145 (144+938 – 145+600): IC:llä 160 km/h. Uudenkylän ratapihan itäpäässä km:llä 151 
Allegron ja Pendolinon nopeus putoaa ratageometrian vuoksi 190:een km/h ja IC:n 
nopeus jää 150:een km/h. Kivismäenportin jälkeen Allegron ja Pendolinon nopeus 
palautuu takaisin, mutta IC jatkaa 170 km/h km:lle 155 Arolaan, mistä alkaa 150 km/h 
rajoitus. Mankalan länsipuolella Allegro ja Pendolino hidastavat toisen kerran 190:een 
km/h ja IC putoaa 140 km/h kuoppaan kuten Uudessakylässäkin. Mankalan jälkeen 
Allegro ja Pendolino jatkavat 200 km/h Kausalaa kohti ja IC 160 km/h, Sitikkalan 
jälkeen 170 km/h. Uudenkylän–Mankalan–Sitikkalan mutkat vaikuttavat 
tulevaisuudessakin junien nopeuksiin selvästi: rataosalle tulee 12. joulukuuta 2010 
lkaen ensi kerran Helsingin jälkeen todellinen nopeusrajoitusten syvänne (kuva 2). a
Oma lukunsa on lisäksi vaikea Korian länsikaarre. 
 
Kuva 2. Nopeustasot Lahti–Kouvola 2010–12–12 alkaen. 

 

Selitykset: 
 

 
Yhdistetty parannustyö käyntiin 
 
Tulevaisuuteen tähtäävää nykyaikaista väyläajattelua on sovittaa Pietarinradan 
kiireellinen jatkoparannustyö Uusikylä–Kausala ja tiesuunnitelma Uusikylä–Jokue 
samaan eli nykyiseen maastokäytävään kohtuuhintaisena yhdistettynä hankkeena. Sille 
olisi yhdessä Kausalan ohitustien kanssa saatavissa myös poliittinen tuki ja rahoitus, 
itkä ovat epärealistista toiveajattelua nykyisen, hylättävän tiesuunnitelman Uusikylä–m

Jokue osalta jo tuhoisien ympäristövaikutustenkin vuoksi. 
 
Väyläratkaisun ohjaamisessa esitettyyn suuntaan liikennepoliittisessa selonteossa 2012 
on suuri vastuu liikenne‐ ja viestintäministeriöllä ja Liikennevirastolla. Sitä vastuuta ei 
saa hämärtää paikallinen yksisilmäinen, menneisyyteen ankkuroitunut vauhtisokeus. 

 
Kaikki junat 
 
 
Tavanomaiset junat (IC/IC2) 
 
 
Kallistuvakoriset junat (Pendolino) 
 
Lähde: 
 
Rataverkon tavoitettavuus ja välityskyky pitkällä aikavälillä. 
Oy VR–Rata Ab Rautatiesuunnittelu 2010. 
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