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VIITE

Päijät‐Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014
luonnosaineistosta

JOHDANTO

(maakuntakaavan luonnosaineistosta)
3.1.1 PäijätHämeen rakennetarkastelut
Ratamallin piirteisiin kuuluu asumisen voimakas keskittyminen tiiviisti
rautatieasemien läheisyyteen ja taajamien keskustaalueille.
Liikkumiskustannusten osalta henkeä kohti laskettuna edullisin vaihtoehto
kaikkien aluetyyppien osalta olisi ratamalli, ... missä on panostettu rataverkon
kehittämiseen ja uusi asutus on sijoittunut asemanseuduille sekä
joukkoliikenneyhteyksien ääreen, erityisesti ... Nastolaan. Kehitys ei voi perustua
ainoastaan uusiin ratayhteyksiin, vaan nykyisten ratayhteyksien kehittämisellä on
tärkeä rooli. Nykyiselle rataverkolle sijoittuneet uudet asemat luovat edellytyksiä
tiiviille kaupunkirakenteelle ja antavat mahdollisuuksia myös kävelyn ja pyöräilyn
kehittämiselle. Nykyisten henkilöliikenteen ratayhteyksien (Riihimäki/Mäntsälä,
Lahti, Nastola, Kouvola) kehittämisen jälkeen potentiaalisin uusi henkilöliikenteen
suunta on Lahdesta Heinolaan parhaimman väestöpotentiaalin ja Helsinkiin
suuntautuvan liikenteen matka‐ajan lyhenemisen vuoksi.
3.4 MAAKUNTAKAAVAN OHJAUSVAIKUTUKSEN TASO
Eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskevat
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joissa tavoitteita ovat mm. olemassa
olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntäminen ja kaupunkiseutujen ja taajamien
eheyttäminen. Yleinen suuntaus kaupunkiseuduilla on, että asutus pyrkii
levittäytymään taajamien läheisyyteen henkilöauton käytöstä riippuvaisille
alueille. Näin on käynyt myös Lahden kaupunkiseudulla.
3.5 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN PALVELUTASO
Päijät‐Hämeessä ... tavoitteena on ... ihmisten arjen ja elinkeinoelämän kuljetusten
sujuvuudesta huolehtiminen. Maakuntakaavalla ja muulla maankäytöllä tulee
edistää joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen tukeutuvaa
yhdyskuntarakennetta. Samalla liikennesuunnittelussa tulee edistää edellä
mainittuja tavoitteita ja tarjota ihmisille monipuoliset liikkumismahdollisuudet
maakuntakaavan mukaisessa yhdyskuntarakenteessa. Maakuntakaavan ja
liikennejärjestelmäsuunnittelun välillä on siis kaksisuuntainen vuorovaikutus.
Erilaiset liikkumiseen ja saavutettavuuteen liittyvät tavoitteet voidaan sovittaa
yhteen laajan liikennejärjestelmän palvelutasonäkökulman avulla.
3.6 KAAVAN TIEVERKON TARKKUUSTASO JA OHJAUSVAIKUTUS
HUOMAUTUS: tässä asiakohdassa ei käsitellä lainkaan rautateitä!

LAUSUNTO

Asiantuntijayritys Tieokas esittää maakuntakaavan liikennejärjestelmän
päivittämisessä ja jatkosuunnittelussa merkittäviksi em. pohjalta kaksi
asiakokonaisuutta, joissa limittyvät paikallinen, maakunnallinen ja myös
valtakunnallinen taso. Näiden pyrkimysten edistämiseksi tarvitaan välttämättä
maakunnan tason voimaa, sillä Nastolan kunnalla ei ole nykyaikaista näkemystä,
tahtoa, taitoa eikä halua edistää mitään rautatieliikenteen kehittämiseen liittyvää,
koska Nastolan kunta valitettavasti näkee moottoritien ainoana kelvollisena
liikennejärjestelmänä yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi.
1. Uudenkylän Matkakeskus
Uudenkylän Matkakeskus muodostuu kahdesta liikennepalvelujen osasta, mitkä
ovat Uudenkylän henkilöasema Uusikylä H ja sen yhteydessä sijaitseva
Uudenkylän linja‐autoliikenteen solmu pikavuoropysäkkeineen. Kansalaistyönä
aikaansaatu liikennepalvelujen kokonaisuus on tiettävästi ainutlaatuinen
Suomessa kaupunkien ulkopuolella, minkä vuoksi sitä on kutsuttu myös
nimityksellä Maaseudun matkakeskus. Paikka merkitään maakuntakaavaan
Matkakeskuksen tunnuksella:

2. Lahden seudun rautatiehenkilöliikenteen lähiliikennependeli

Rataosilla Uusikylä–Järvelä ja Heinola–Orimattila käynnistetään Lahdessa
risteävä seudullinen rautatiehenkilöliikenteen lähiliikennependeli, missä
kustannustehokkaasti kehittäen hyödynnetään edullisesti nykyistä
rataverkkoa.
Lähiliikennependelin on todettu soveltuvan erityisen hyvin Lahden seudulle ja
luovan valtakunnallisestikin uuden ympäristöarvoja korostavan mallin
yhdyskuntarakenteen kehittämiselle ja liikennepalveluille, jos pystytään
murtamaan perinteiset ennakkoluulojen muurit.
TIIVISTYS

1. Uudenkylän Matkakeskus
Uudenkylän henkilöasema Uusikylä H on otettu käyttöön 2010‐12‐12 alkaen
taajamahenkilöjunaliikenteessä suorilla yhteysväleillä Helsinki/Riihimäki–Lahti–
Kouvola vv. Uudenkylän henkilöasemalla pysähtyy päivittäin yhteensä 12
taajamajunavuoroa. Matkustajamäärä on noussut jyrkästi siten, että Uusikylä oli
jo ensimmäisen liikennevuoden jälkeen ja yhä Nastolan vilkkain
henkilöliikennepaikka (muut Nastola ja Villähde; Tieokas 2012).
Uudenkylän henkilöasema toimii myös linja‐autoliikenteen solmuna, missä
pysähtyy päivittäin 56 bussivuoroa ja niiden liityntäliikenteen vuoroja.
2012‐06‐04 alkaen Uudenkylän henkilöasemalla otettiin käyttöön kansalaistyön
tuloksena myös pikavuoropysäkit, joilla pysähtyy päivittäin 8 pikavuoroa
suunnissa Tampere/Hämeenlinna–Kotka/Hamina vv.
Uudenkylän henkilöaseman alue liikenneyhteyksineen ja ‐palveluineen sijaitsee
Uudenkylän taajaman keskustassa, minne on myös erinomaiset ylikunnalliset
yhteydet Iitin ja Orimattilan suunnista. Asemakaavassa henkilöaseman yhteyteen
on sijoitettu kaupallisten palvelujen alue, minkä huomattava laajentaminen on
mahdollista välittömästi.

Uudenkylän Matkakeskus, mille on annettu myös nimitys Maaseudun
matkakeskus, on toiminnallisesti valmis julkisen liikenteen palvelukokonaisuus,
mikä odottaa tuekseen vielä lisää asutusta ja kaupallisia palveluja. Uudenkylän
matkakeskus, mikä on saatu aikaan vahvan ja taitavan kansalaistoiminnan
tuloksena, sopii valtakunnalliseksi malliksi vastaavan palvelukokonaisuuden
kehittämisestä.
Kunta omistaa laajalti maata Pietarinradan ja valtatien 12 Uudenkylän liittymän
välisellä alueellä ja Metsähallitus erinomaista asuntorakennusmaata aivan
henkilöaseman vieressä. Alueen toiminnallinen määrittely on ajankohtaista nyt
sekä maakuntakaavan että Uudenkylän osayleiskaavan yhteydessä. Uudenkylän
taajaman lisärakentaminen ja kaupallisten palvelujen parantaminen vaatii Päijät‐
Hämeen liiton voimakasta ohjausta maakuntakaavassa, koska Nastolan kunta ei
vapaaehtoisesti ole valmis Uudenkylän kehittämiseen.
2. Lahden seudun rautatiehenkilöliikenteen lähiliikennependeli

Rataosilla Uusikylä–Järvelä ja Heinola–Orimattila suunnitellaan
maakuntakaavassa ja käynnistetään Lahdessa risteävä seudullinen
rautatielähiliikennependeli.
Pääkaupunkiseutua kevyemmin rakennettu, kustannuksiltaan edullinen
rautatiehenkilöliikenteen lähiliikennependeli on suomalainen sovellus
nykyaikaisesta rautateihin tukeutuvasta lähiliikennejärjestelmästä. Lahden
seudun lähiliikennependeli toteutetaan siten, että se soveltuu malliksi
muuallekin metropolialueen ulkopuolelle (esimerkiksi Oulu ja Kuopio).

Lahden seudun rautatiehenkilöliikenteen lähiliikennependeli voidaan
toteuttaa huomattavan pienin alkukustannuksin verrattuna vastaaviin
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, 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 kasvupotentiaalia ja maakuntasuunnitelman
aluerakenneosan valmistelussa tarkastelu koskee kaikkia maakunnan viittä
Lahdessa yhtyvää ratakäytävää.
Esimerkiksi Nastolan nauhataajamassa on loistava mahdollisuus luoda yli
kymmentätuhatta asukasta tiheästi palveleva ekotehokas
lähiliikennejärjestelmä liityntäyhteyksineen (esimerkiksi Uudenkylän
Matkakeskus). Tuloksiin pääseminen vaatii vahvaa maakunnallista
kehittämisotetta, mitä ei löydy moottoritiehenkisestä Nastolan kunnasta.

merk.

Ystävällisin tervehdyksin
Tieokas
Markku Sakari Meriluoto

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

®

– itsenäinen, riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys ja rekisteröity tavaramerkki.

Laajempi perustelu seuraavilla sivuilla.

Uudenkylän Matkakeskus

Pilottiselvitys UUSIKYLÄ - MAASEUDUN MATKAKESKUS

Nastolan kunta Esitys 2010-01-27

UUSIKYLÄ - MAASEUDUN MATKAKESKUS
NAUHATAAJAMAN JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄN PÄÄTEASEMA

Matkakeskuksen virallinen tunnus (tavaramerkki).

lähde http://www.matkakeskus.fi/download/graafinen_ilme.pdf

Liikenne- ja viestintäministeriö (hallitusneuvos Mikael Nyberg) pyysi 16. syyskuuta 2009 Nastolan kuntaa esittämään
tarjouksen teeman Uusikylä - Maaseudun matkakeskus pilottiselvityksestä.
Pilottiselvitys kohdentuu Uudenkylän henkilöliikennepaikan rakentamiseen osana rataosan Lahti-LuumäkiVainikkala palvelutason parannushanketta. Pilottiselvitys niveltyy Lahden seudun joukkoliikenteessä Nastolan
nauhataajaman joukkoliikenteen laatukäytävän kehittämiseen. Pilottiselvityksen valtakunnallinen viitekehys on
liikenne- ja viestintäministeriön Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2009-2015 ARKI PAREMMAKSI –
JOUKKOLIIKENNE TOIMIVAKSI kärkitoimenpiteet (TOPTEN) 6. Sujuvaa ja täsmällistä
joukkoliikennepalvelua sekä 7. Helposti kaukoliikenteeseen.
MIKÄ ON MATKAKESKUS?
Suomen matkakeskukset - matkustaminen on helppoa!
Matkakeskus yhdistää Suomen joukkoliikenteen toimivaksi, selkeäksi ja esteettömäksi liikkumiskokonaisuudeksi.
Matkakeskuksesta saat kaiken tarvitsemasi, matkustat sitten junalla, bussilla tai paikallisliikenteen välineillä.
Aikataulut, lipunmyynti ja muut palvelut löytyvät samasta paikasta vaivattomasti.
Matkakeskus on liikenteen palvelupaikka, mikä toimii osana sujuvaa ja turvallista matkaketjua. Matkakeskuksessa
kohtaavat valtakunnallinen ja paikallinen bussi- ja junaliikenne.
Matkakeskuksessa on
- kaikille matkustajille korkeatasoinen ja viihtyisä matkustusympäristö
- matkustuspalvelut helposti saatavilla
- vaihtaminen kulkumuodosta toiseen sujuvaa ja turvallista
- matkustamista tukevia oheispalveluja
- yhteinen ilme ja informaation esitystapa.
MIKÄ ON MAASEUDUN MATKAKESKUS?
Suomessa on valmiina tai suunnitteluvaiheessa 23 matkakeskusta, kaikki kaupungeissa, lähin Kouvolassa. Uusikylä on
maan ensimmäinen maaseututaajamaan tuleva matkakeskus. Pilottiselvityksen tarkoitus on soveltaa matkakeskuksen
peruspalvelut maaseututaajaman oloihin.
lähde: www.matkakeskus.fi
LÄHTÖKOHTA
Innovaatio Uusikylä - Maaseudun matkakeskus esitettiin 2008 Nastolan kunnan Joukkoliikennetyöryhmän laatimassa
Toteutusselvityksessä Uudenkylän ja Villähteen henkilöliikennepaikkojen perustamiseksi. Lähtökohta on Uudenkylän
henkilöliikennepaikan keskeinen sijainti Nastolan nauhataajamassa Pietarinradan taajamajunaliikenteen, kauko- ja
paikallisbussiliikenteen, ylikunnallisten käyttäjäyhteyksien sekä katu- ja kevyen liikenteen verkoston solmukohdassa.
Päijät-Hämeen maakuntakaavan ja Uudenkylän tulevan osayleiskaavan mukaan alueella on merkittäviä
mahdollisuuksia asutuksen ja palvelujen sekä liikenneyhteyksien kehittämiseen.
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NYKYVAIHE
Rahoitus- ja rakennuspäätösten mukaan Uudenkylän henkilöliikennepaikka ja sitä palveleva kuntatekniikka
rakennetaan kesän ja syksyn 2010 aikana. Rakennussuunnittelu, kaavoitus, maanhankinta ja muut asiaan kuuluvat
toimet on käynnistetty nopealla aikataululla ja etenevät rinnakkain.
Taajamajunaliikenne Uudessakylässä (ja Villähteellä) alkaa 12. joulukuuta 2010.
TAVOITE
Uusikylä - Maaseudun matkakeskus sijoittuu keskeiseen osaan taajamaa, missä on toimiva perusinfra, mutta ei vielä
palveluja. Pilottiselvitys täydentää kohdealueen varsinaisen rakennussuunnitelman (matkustajalaiturit ja
kuntatekniikka) toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Siihen kuuluu liikennesuunnittelun lisäksi viihtyisän ja turvallisen
ympäristön suunnittelu. Työssä noudatetaan soveltaen Ratahallintokeskuksen ja matkakeskushankkeen ao.
suunnittelu- ja informaationormeja.
Pilottiselvityksessä luodaan osaltaan edellytykset Maaseudun matkakeskuksen toiminnan tehokkaalle
käynnistymiselle, mutta luodataan myös joukkoliikenteen tulevaisuuden mahdollisuuksia. Nykyinen
11 päivittäisen arkijunavuoron tarjonta on tarkoitus kasvattaa 16 junavuoroon 2015 mennessä (RHK).
Uudet pikavuoropysäkit on tarkoitettu palvelemaan nauhataajaman itäosaa, etenkin Rauten teollisuuslaitosta,
rautatieyhteyksien rinnalla. Bussi- ja kutsuliikenteen tarjonta voi sisältää nauhataajaman suunnan lisäksi myös
Nastolan haja-asutusalueen sekä ylikunnallisia yhteyksiä.
Uudenkylän taajaman uusi asutus ja uudet palvelut painottuvat suunnittelualueen välittömään vaikutuspiiriin.
Valtatien ja Pietarinradan välisen palvelualueen mahdollisuudet tukea matkakeskuksen kehittämistä arvioidaan
ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti.
PILOTTISELVITYKSEN ORGANISAATIO
Pilottiselvitys tehdään nopealla, alle vuoden aikataululla kaavoituksen, rakennussuunnittelun ja rakentamisen rinnalla
asiantuntevalla mutta toiminnallisesti kevyellä miehityksellä soveltaen työssä paljolti virtuaaliyhteyksiä.
Esitys tehtäväjaoksi:
Nastolan kunta

selvityshankkeen hakija; osallistuu ohjausryhmän työskentelyyn ja tarjoaa
pilottiselvityksen kohteen ja toimintaympäristön tarvittavine oheispalveluineen:
paikkatiedot, mittaukset, tulostukset ym.

Suunnitteluryhmä

- liikennesuunnittelija
- ympäristösuunnittelija (opinnäytetyö).

Ohjausryhmä

Liikenne- ja viestintäministeriö
Nastolan kunta
- tekninen johtaja
- maankäyttöpäällikkö
- kaavoitusarkkitehti
Ratahallintokeskus (2 henkilöä)
VR Osakeyhtiö
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päijät-Hämeen liitto
Lahden seudun joukkoliikenteen kuntayhtymän joukkoliikennelogistikko
Uudenkylän asukasyhteisön edustaja, ryhmien yhteyshenkilö ja esittelijä.
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TYÖNKULKU
Pilottiselvityksen sisältö esitellään tarjouksena liikenne- ja viestintäministeriölle vuoden 2010 alussa ja pyritään
saamaan aikaan sopimus selvityksen tekemisestä mahdollisimman nopeasti. Sopimuksessa tarkennetaan
pilottiselvityksen konkreettiset tavoitteet. Sopimuksen jälkeen selvitystyö käynnistetään välittömästi selvitys- ja
ohjausryhmän koordinoituna yhteistyönä. Rakennussuunnittelun valmistumiseen maaliskuuhun 2010 mennessä
varmistetaan rakentamisen liittymäkohdat matkakeskusselvitykseen.
Matkakeskuksen liikenne- ja ympäristösuunnittelua jatketaan ja tarkennetaan rakennussuunnitelman pohjalta ja
siihen niveltyen kevään ja kesän 2010 aikana. Totetutustason ratkaisut ovat valmiit, kun rakennustyöt alkavat
kesäkuussa 2010. Rakennustyön aikana tarkennetaan matkakeskussuunnittelua tarpeen mukaan. Erityistä huomiota
kiinnitetään raskaan liikenteen (junat ja bussit) palvelujen keskinäisiin ratkaisuihin, kevyen liityntäliikenteen
(kutsutaksit, henkilöautot, polkupyörät, jalankulkijat) toimivuuteen, normitetun opastusjärjestelmän luomiseen sekä
matkakeskuksen käyttöä tukevien oheispalvelujen suunnitteluun.
SUUNNITELMAKAAVIO
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®

4030 m
Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

Nastolan kunnan Liikenneneuvottelukunta
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Lahden seudun rautatiehenkilöliikenteen
lähiliikennependeli

Uusikylä–Järvelä-Heinola–Orimattila

Ympäristön tulevaisuus

kulkee kiskoilla
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Uusikylä
Markku Sakari Meriluoto
2008-11-23

Joukkoliikenteen laatukäytävien verkko
HEINOLA
VÄÄKSY
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PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNESEMINAARI 2010-11-15

Rautateiden lähiliikennependeli Uusikylä-Järvelä
Lähtökohta: Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys 2010 ja eräät muut
innovaatiot sisältävät ajatuksen rautateiden pendelityyppisestä
lähijunaliikenteestä ratataosalla Uusikylä-Järvelä-Heinola-Orimattila
Lahden kautta.
Tämä esitys on laadittu suppeaksi pohjaksi lähiliikennependelin
kehittämiselle. Esityksen painopiste on Nastolan alueella.
• Uudenkylän ja Villähteen henkilöliikennepaikat ovat rakenteilla ja avataan
taajamajunaliikenteelle 12. joulukuuta
2010.
• Henkilöliikennepaikat rakennuttaa
Liikenneviraston Rautatieosasto.
Matkustajalaiturit ja sähköratarakenteet
rahoittaa liikenne- ja viestintäministeriö ja
palvelualueet Nastolan kunta.
• Taajamajunaliikenteen operoi
VR Osakeyhtiö liikenne- ja
viestintäministeriön hallinnoiman
kaukojunien ostoliikennesopimuksen
mukaisesti.
• Henkilöliikennepaikat rakennetaan
kansalaisaloitteen pohjalta:
http://www.tieokas.fi/Rautatieliikennepaikat_20100831.pdf

Kuva 1. Villähteen henkilöliikennepaikan pohjoislaituri rakenteilla.
Markku Sakari Meriluoto 2010-08-12.
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LUONNOS 2010-09-18

Lahden seudun rautateiden lähiliikennependeli

Seesta km 145
Seesta
Markku Sakari Meriluoto
2010-09-18

1932, 1965, 2010 ja tulevaisuudessa?
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Lähiliikennependeli Uusikylä-Järvelä
Liikennejärjestelmä Uusikylä 2010-12-12 alkaen
Liikenneviraston Rautatieosasto rakennutti Uudenkylän ratapihan kokonaan uudelleen 2010 osana
palvelutason parannushanketta Lahti-Luumäki. Rautatieliikennepaikan osa UUSIKYLÄ-TAVARA on ainoa
rautateiden kaupallisen tavaraliikenteen asema-logistiikkakeskus rataosalla Lahti-Kouvola km 150+722.
Uudenkylän ratapihaan yhdistyy 1960-luvulla rakennettu teollisuusraide Uusikylä-Nastola.
Uusi henkilöasema UUSIKYLÄ sijaitsee Uudenkylän rautatieliikennepaikalla km 149+485.
Raiteistokaavio Uusikylä 2010Lähde: Liikenneviraston Rautatieosasto / Pöyry.

Henkilöasema km 149+485
UUSIKYLÄ
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Lähiliikennependeli Uusikylä-Järvelä
Liikennejärjestelmä Uusikylä, tuleva tilanne
Uudenkylän rautatieliikennepaikan alueella sijaitsee kaksi henkilöasemaa:
• taajaman länsiosa: UUSIKYLÄ-LÄNTINEN km 149+485, kulkutie R603
km 151+015, kulkutie R603/614.
• taajaman itäosa: UUSIKYLÄ-ITÄINEN

Henkilöasema km 149+485
UUSIKYLÄ-LÄNTINEN

Henkilöasema km 151+015
UUSIKYLÄ-ITÄINEN

MAASEUDUN
MATKAKESKUS

PÄÄTEASEMA

R 602 Lahti-Järvelä
R601 Järvelä-Lahti
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Lähiliikennependeli Uusikylä-Järvelä

R614

R603

Tuleva henkilöasema UUSIKYLÄ-ITÄINEN
Raide R614 on lähijunan Uusikylä-Lahti-Järvelä tulo- ja lähtöraide, sen vieressä nykyinen laituripenger ja Kirjapolun alikulkusilta.
Taajamajunan H9662 Kouvola-Lahti-Riihimäki kulkutie Uudessakylässä on raide R603 2010-12-12 alkaen,
kuvassa poikkeusliikenne. Markku Sakari Meriluoto 2010-08-03.
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Lähiliikennependeli Uusikylä-Järvelä

R603

Henkilöasema UUSIKYLÄ (tuleva UUSIKYLÄ-LÄNTINEN)
Pohjoislaituri lähes valmis. Taajamajuna H9662 Kouvola-Lahti-Riihimäki-Helsinki raiteella R602.
Henkilöaseman valmistuttua raide R603 on taajamajunien kulkutie länteen ja tulevien lähijunien kulkutie
molempiin suuntiin. Markku Sakari Meriluoto 2010-11-02.
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Lähiliikennependeli Uusikylä-Järvelä

Lahden Seudullinen Karttapalvelu

Tuleva henkilöasema UUSIKYLÄ-LIIKEKESKUS
Taajamajuna H316 Kotkan satama-Kouvola-Lahti-Riihimäki raiteella R602 rataosalla Uusikylä-Villähde.
Henkilöaseman sijainti on km 147+425. Se on tarkoitettu vain lähijunille ja sen kohdalla sijaitsee Uudenkylän Rakokiven
liikekeskus. Paikalla ovat sijainneet Selkosaaren seisake ja tasoylikäytävä, minkä on korvannut kevytväylän alikulku.
Pääkuvassa etualalla teollisuusraide Uusikylä-Nastola. Kunnostettuna se on myös mahdollinen erillinen lähiliikenneraide,
mikä edellyttää vaihdeparin pääraiteisiin Nastolassa. Markku Sakari Meriluoto 2008-07-27.
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Lähiliikennependeli Uusikylä-Järvelä

Henkilöasema JÄRVELÄ
Henkilöjuna H9649 Riihimäki-Lahti pysähtyy raiteella 2 (vas.). Pikajuna P34 Repin Pietari-Helsinki ohittaa raidetta 1 (kesk.).
Tilattu juna H503 pysähtyy raiteella 3 (oik.). Järvelässä on pohjoislaituri (vas.) ja leveä välilaituri raiteiden 2 ja 3 välissä (kesk.).
Lähijuna Uusikylä-Lahti-Järvelä saapuisi ja lähtisi raiteelta 3 (oik.). Jussi Mäkinen 2005-09-24 (www.vaunut.org).
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Rautateiden lähiliikennependeli Uusikylä-Järvelä
Rautatieinfran vaatimukset, Järvelä ja Uusikylä
Järvelä
• terminaali nykyisellä asemalla (pääteasema)
• raiteet ja matkustajalaiturit valmiit, ei rakennustarvetta
• liityntäliikenteen palvelut suunniteltava ja rakennettava
• maanhankinnan mahdollinen tarve
Uusikylä
• henkilöliikenteen asemat taajaman molemmissa päissä:
• Uusikylä-Läntinen osaksi valmis joulukuussa 2010
- tärkeimmän pohjoislaiturin palvelut puuttuvat toistaiseksi
- kehittämistavoite Maaseudun matkakeskus, maanhankinnan tarve
- liityntäliikenteen palvelut suunniteltava ja rakennettava
• Uusikylä-Itäinen valmis rakennettavaksi, tarpeet:
- raiteen sähköistäminen tarvittaessa (250 m)
- matkustajalaiturin rakentaminen (120 m)

Liikennöinnin vaatimukset
Järvelä
• liikenteenohjaus: Kouvolan kauko-ohjauskeskus, Salpausselän kauko
• saapuvat ja lähtevät junat: raide 3, välilaituri
Uusikylä
• liikenteenohjaus: Kouvolan kauko-ohjauskeskus, Iitin kauko
• saapuvat ja lähtevät junat:
- Uusikylä-Läntinen: raide R603, pohjoislaituri
- Uusikylä-Itäinen: raide R614 (pääteasema)
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Lähiliikennependeli Heinola-Orimattila
Henkilöliikennepaikat
Lahti-Heinola 1954
Lahti-Orimattila 1965
Kumpikin rata on
Liikenneviraston luokituksessa
B1-tasoa, Sn 60 km/h. Radat
soveltuvat kohtuullisin
ratateknisin parannuksin myös
lähijunaliikenteeseen.
Matkustajalaiturit rakennetaan
esimerkiksi puusta ja
palvelualueet sorapintaisina,
jolloin kustannukset pysyvät
kohtuullisina.
Päijät-Hämeen ja Etelä-Savon
maakuntakaavoihin on merkitty
uusi nopean liikenteen rata
Lahti-Heinola-Mikkeli.

®

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNESEMINAARI 2010-11-15

Lahden seudun rautateiden lähiliikennependeli

Eurooppalainen lähiliikennejuna sopii myös Lahden seudulle
Lähijunaliikennejuna SWINOUJSCIE (SWINEMÜNDE) - valtakunnanraja Puola/Saksa – AHLBECK - PEENEMÜNDE.
Omistaja UBB Usedomer Bäderbahn GmbH, Deutsche Bahn AG:n tytäryhtiö. Sarja 646, valmistaja Stadler Bussnang AG, Sveitsi
(sama kuin Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n FLIRT-junat, sarja Sm5). 126 istuma- ja 91 seisomapaikkaa. Paino
54 t, dieselmoottorin teho 550 kW, Sn 120 km/h. Kuvassa kaksi yksikköä yhdessä. http://www.ubb-online.com/de/index.html
Sopii pendeliliikenteeseen Uusikylä-Lahti-Järvelä-Heinola-Orimattila. Markku Sakari Meriluoto SWINEMÜNDE 2009-10-22.
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Lahden seutu - kahdeksan radan risteysasema 2030
Lahti - Kouvola
Lahti - Loviisan satama
Lahti - Helsinki
Lahti - Riihimäki
Lahti - Hämeenlinna
Lahti - Heinola
- Jyväskylä
- Mikkeli
Riihimäen kolmioraide
15 M€
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