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Asuinkunta	Lahti	
	
	
Hämeenlinnan	hallinto‐oikeus	
hameenlinna.hao@oikeus.fi	
	
	
VIITE	 Päijät‐Hämeen	maakuntakaavaehdotus	2014	
	 Hyväksymistä	koskeva	päätös	2016‐12‐02	§	22	
	 Allekirjoittajan	tekemä	muistutus,	asiakohta	nro	k80:	
	 vastauksen	sivu	77‐.	
	
ASIA	 Valtatien	12	linjaus	Uudessakylässä	
	
	
	 Vaadin,	että	hallinto‐oikeus	ottaa	huomioon	muistutuksessa	nro	k80	
	 esittämäni	näkökohdat	ko.	päätöksen	sisällöstä	ja	vaatii	Päijät‐Hämeen	
	 liittoa	kumoamaan	kaavaehdotuksesta	päätöksen	mukaisen	linjauksen	
	 osuudella	Uusikylä–Mankala	ja	muuttamaan	sen	sisällön	vaatimukseni	
	 mukaiseksi	Radanvarsilinjaukseksi.	
	
	 Tärkein	syy	muutosvaatimukseen	on	se,	että	ko.	tiestä	ei	ole	laadittu	
	 nykyisen	lainsäädännön	mukaista	ympäristövaikutuksten	
	 arviointiselostusta	(YVA),	minkä	vuoksi	esim.	luontoselvitys	on	tärkeiltä	
	 osin	(MAALI‐linnustoalue)	puutteellinen.	Päätöstä	§	22	tehdessään	Päijät‐
	 Hämeen	liitto	mainitsee	olevansa	tietoinen	YVAn	puutteesta,	minkä	olisi	
	 pitänyt	vaikuttaa	viranomaisten	toimintaan.	Lisäksi	tien	
	 yleissuunnitelma	ei	ollut	käytettävissä	päätöstilanteessa	joulukuussa	2016,	
	 vaan	se	julkaistiin	lausuttavaksi	vasta	tammikuussa	2017.	
	
	 Päijät‐Hämeen	liitto	siis	päätti	tielinjauksesta	hätiköidysti	puutteellisen	
	 valmistelun	pohjalta	ja	säädösten	vastaisesti.	Mainittakoon,	että	
	 vaatimuksestani	jo	edellinen	(moottori)tielinjaus	kumottiin	
	 maakuntakaavoista	(Päijät‐Häme	ja	Kymenlaakso),	minkä	olisi	luullut	
	 opettaneen	viranomaisia	malttiin	ja	varovaisuuteen	suunnittelussa.	

VALITUS	
2017‐01‐06	
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	 Erittelyn	kumoamis‐	ja	muutosvaatimuksistani	esitän	seuraavassa	
	 alkuperäisessä,	Päijät‐Hämeen	liitolle	toimittamassani	aineistossa.	
	
	 Annan	mielihyvin	lisätietoja	tarvittaessa.	
	
	
Ystävällisin	tervehdyksin	
Asiantuntijayritys	Tieokas	
Markku	Sakari	Meriluoto	
metsänhoitaja,	erityisasiantuntija,	tietokirjailija 
	

	
_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________	
Tieokas	on	itsenäinen,	riippumaton	ja	puolueeton	asiantuntijayritys	
ja	rekisteröity	tavaramerkki.	 	



Arvoisa vastaano aja,
muistutuksenne on käsitelty numerolla 50, k79 ja k80

ILMOITUS PÄIJÄT‐HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA HYVÄKSYMISESTÄ JA HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA PÄÄTÖS (MRL 67 § JA MRA 94 §)

Päijät‐Hämeen  maakuntavaltuusto  hyväksyi  kokouksessaan  2.12.2016  §  22  Päijät‐Hämeen  korjatun  maakuntakaavaehdotuksen

2014. Lähetämme tämän  kirjeen lii eenä maakuntavaltuuston  tarkistetun pöytäkirjan o een valitusosoituksineen.  Lii eenä ovat

myös  vas neet  molemmilta  ehdotuksen  nähtävillä  olokerroilta  saatuihin   lausuntoihin   ja  muistutuksiin  koo una  yhteenvetoon,

jonka maakuntahallitus hyväksyi kokonaisuudessaan 14.11.2016.

Päijät‐Hämeen   maakuntakaava   2014   on   kokonaismaakuntakaava.   Uudessa   maakuntakaavassa   on   keskity y   ratkaisemaan

maakunnan vastuullinen yhdyskuntarakenne sovi amalla maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinoelämän ratkaisut

en stä   paremmin   yhteen.   Tälle   antoi   mahdollisuuden   kaavatyön   kanssa   yhtä   aikaa   toteute u   Päijät‐Hämeen

liikennejärjestelmäsuunnitelman   laa minen.  Kaavassa  on  paneudu u  myös  pohjavesiin   lii yviin   ja  muihin   ympäristöhäiriöitä

tuo aviin maakunnallisiin maankäytön ratkaisuihin. Muilta osin nykyisen kaavan ratkaisut on siirre y uu een kaavaan, mu a niihin

on tehty viranomaisten edelly ämiä ja työn aikana esille tulleita tarpeellisia korjauksia ja päivityksiä.

Uudessa maakuntakaavassa esitetään vähi äiskaupan suuryksikköjen sijoi umisen lisäksi määräyksiä kaupan enimmäismäärille ja

seudullises  merki ävän kaupan alarajalle. Kaavassa esitetään myös alarajat merkitykseltään seudulliselle tuulivoimatuotannolle ja

rajaukset  alueille,   jotka  soveltuvat   laajami aisempaan  tuulivoiman  tuotantoon.  Seudullista  merkitystä  omaavat  ampumarata‐   ja

moo oriurheilualueet on esite y sekä uudiste u erilaiset kehi ämisen kohdealueet.

Maakuntakaava‐asiakirjat,  maakuntavaltuuston  kokouksen  pöytäkirja   ja  valitusosoitus  ovat  myös  nähtävissä  Päijät‐Hämeen   liiton

ko sivuilla osoi eessa www.paijat‐hame.fi.

Ystävällisin terveisin,

Rii a Väänänen

Aluesuunni elupäällikkö                      Manager, Regional Landuse Planning

Päijät‐Hämeen lii o                              The Regional Council of Päijät‐Häme

PL 50 (Hämeenkatu 9)

FI‐15111 LAHTI

tel.     +358 3 871 9435                          e‐mail : rii a.vaananen@paijat‐hame.fi

GSM  +358 531 7628                             internet: www.paijat‐hame.fi

Tanja Gangsö <Tanja.Gangso@paijat-hame.fi>
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 17-21,24-26

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet §§

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin  voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Hämeenlinnan oikeustalo
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA

Kunnallisvalitus Pykälät 
22-23

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus Pykälät Valitusaika
    päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja posti-
osoite

Markkinaoikeus
PL 118, Erottajankatu 1-3
00130 HELSINKI

Pykälät Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

     Liitetään pöytäkirjaan



Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoit-
tanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus-
asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

     Liitetään pöytäkirjaan
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1.	Valtatie	12	Lahti–Kouvola	(Uusikylä–Jokue)	
	
Johdanto	
	
Uusi	linjaus	valtatielle	12	Lahti–Kouvola	Uudenkylän	itäpuolella	ei	täytä	ympäristön,	
asukkaiden	eikä	oikeudellisia	vaatimuksia	ja	on	siksi	korvattava	tässä	esitettävällä	
paremmalla	vaihtoehdolla	(Radanvarsilinjaus,	kartta	s.	9).	
	
Väyläpolitiikan	muutos	Liikenneviraston	tullen	merkitsi,	että	enää	ei	suunnitella	eikä	
rakenneta	esimerkiksi	moottoritietä,	vaan	VÄYLÄ.	Sen	palvelutarkoitus	on	paljon	
monimuotoisempi	kuin	perinteisen	tienrakennuksen,	miltä	ajalta	oli	esimerkiksi	hylätty	
moottoritiesuunnitelma	Lahti–Kouvola.	Liikenneviraston	toiminta‐ajatus	on	kehittää	
koko	liikennejärjestelmää	ja	lisätä	liikennemuotojen	synergiaa.	Keskeistä	on	liikenteen	
ympäristöön	ja	ihmisiin	kohdistuvien	haittojen	vähentäminen,	mikä	tarkoittaa	mm.	eri	
maaliikennemuotojen	sijoittamista	yhteiseen	maastokäytävään.	
	

	 Nyt	voimassa	olevaan	maakuntakaavaan	2008	merkitty	tieyhteyden	Lahti‐Kouvola	
yleissuunnitelma	(moottoritie)	on	hylätty	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	muistutuksen	
mukaisesti.	Suorassa	vaikuttamisessa	silloisen	liikenneministerin	kanssa	koko	
toteutusajatus	muutettiin	uuden	valtatien	rakentamisesta	entisen	parantamiseksi.	
Tuskin	koskaan	ennen	yksityinen	asiantuntija	on	saanut	aikaan	vastaavan	mittakaavan	
muutosta	väyläpolitiikassa.	Järkyttävän	kallis	ja	ympäristövaikutuksiltaan	tuhoisa	
moottoritien	"erämaalinjaus"	Uudestakylästä	itäsuuntaan	hylättiin	kokonaan.	Osuudelta	
Uusikylä‐Jokue	tarve	selvitetään	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	esittämällä	tavalla	siltä	
pohjalta,	että	tie	ja	rautatie	kulkevat	edelleen	pääpiirtein	yhteisessä	maastokäytävässä.	
Nyt	pitää	vielä	päättää	parantaa	niitä	yhdessä	todellisen	tarpeen	mukaisesti.	

	 	
Lahti‐Kouvola	on	maassamme	harvinainen	esimerkki	yhteysvälistä,	missä	kerrankin	
rautatie	on	uudistettu	ennen	valtatietä.	Liikennevirasto	investoi	EU/TEN‐hankkeeseen	
"Palvelutason	parantaminen	Lahti–Vainikkala	2007–2013"	kaikkiaan	210	M€.	
Yhteysvälillä	Lahti–Kouvola	nopean	200	km/h	liikenteen	Pietarinrata	on	nyt	
ylivoimainen	kuljetusmuoto	henkilö‐	ja	tavarakuljetuksissa	ja	edustaa	maan	parasta	ja	
turvallisinta	rautatietekniikkaa.	Juna	lisää	yhä	suosiotaan	ylivoimaisena	
markkinajohtajana	henkilöliikenteessä	ja	avoimen	kilpailun	avulla	myös	
tavaraliikenteessä.	Tämä	kehitys	vähentää	rinnakkaisen	tierahoituksen	tarvetta	ja	on	
kaikin	tavoin	edullista	yhteiskunnalle	ja	yksilöille.	Hankkeen	aikana	mm.	perustettiin	
kansalaistaistelun	tuloksena	Uudenkylän	ja	Villähteen	henkilöasemat	uudelleen.	
	
Tämä	viitoittaa	maamme	väyläpolitiikkaa	ja	osoittaa	rautatien	ylivertaisuuden	
runkoyhteytenä,	mitä	maantie	paikallisen	tarpeen	mukaan	täydentää.	Rautateiden	
menestystä	kuvaa,	että	junamatkustajien	osuus	välillä	Lahti‐Kouvola	on	jo	kauan	ollut	
yli	puolet,	valtakunnan	kärkeä.	Matkustajat	ovat	valinneet	junan,	vaikka	nykyinenkään	
valtatie	Pietarinradan	vieressä	ei	suinkaan	ole	kehno.	Raskaan	25	tonnin	akselipainon,	
uuden	turvalaitejärjestelmän	ja	viimeksi	2013	rakennetun	Mankalan	
raiteenvaihtopaikan	ansiosta	kasvanut	ratakapasiteetti	lisää	rautatieliikenteen	
kilpailukyvyn	ylivertaiseksi	maantieliikenteeseen	verrattuna.	Tiesuunnitelmassa	
yritetään	epätoivoisesti	vähätellä	rautatien	ja	paisutella	maantien	merkitystä	
vääristellen	tosiasioita,	mitkä	ovat	helposti	tarkistettavissa.	 	
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Valtatien	12	Lahti–Kouvola	parantaminen	on	samalainen	ikuisuushanke	kuin	puoli	
vuosisataa	kestänyt	polemiikki	Lahdessa	Launeen	moottoritiestä.	Lopulta	sekin	tarpeen	
ja	varojen	puuttuessa	kutistui	tavalliseksi	valtatieksi,	mikä	toki	sinälläänkin	aiheuttaa	
riittävästi	vahinkoa	ympäristölle	ja	asukkaille,	kunhan	vielä	aikanaan	havaitaan,	miten	
huonosti	liittymistä	ja	ympäristöturvallisuudesta	riisuttu	tie	palvelee	tarkoitustaan.	
Lopultahan	kysymys	oli	vain	pakosta	saada	tie	rakenteille	millä	keinoin	tahansa.	Samoja	
virheitä	tehdään	nyt	Lahden–Kouvolan	välillä.	
	
Päiväämätön	(noin	2010)	konsultin	selvitys	tieyhteysvälin	Lahti–Kouvola	merkityksestä	
elinkeinoelämälle	on	lajissaan	yksi	ylittämättömimpiä.	Suppeahkossa	asiakirjassa	
konsultti	yrittää	todistaa	lobbaustahojen	tahdon	mukaisesti,	että	maa	sortuu	ellei	
moottoritietä	pian	rakenneta.	Tekstissä,	pylväissä	ja	piirakoissa	esitetään	suunnilleen	
puolen	Suomen	ulottuvuudelta	kaikki	vähänkin	kuviteltavissa	olevat	merkitykset	
moottoritien	tarpeelle.	Asiallisiin	tarveselvityksiin	verraten	konsultintyö	on	omassa	
naivismin	luokassaan.	Ei	siis	ihme,	että	tällaisista	lähtökohdista	hanke	polkee	
paikallaan.	Palvelutasoraportti	2014	on	samanhenkinen.	Konsultti	on	käsketty	
esittämään	asiat	siten,	että	tieliikenteen	tarpeet	korostuvat	ja	julkisen	henkilö‐	ja	
tavaraliikenteen	merkitys	saadaan	näyttämään	toisarvoiselta.	
	
Kiire	saada	aikaan	ratkaisuja	vaikka	kuinka	keskeneräisin	perustein	syntyi	2015,	kun	
varmistui,	että	Lahti	ja	Nastola	liittyvät	yhteen	Lahden	kaupungiksi	ja	hankkeen	
päälobbarilta,	silloiselta	Nastolan	kunnanjohtajalta,	katoaa	virka	2016	alusta.	Silloin	
syntyi	suppeassa	valmistelupiirissä	päätös	linjauksesta,	mikä	nyt	esitetään	Päijät‐
Hämeen	korjatussa	maakuntakaavaehdotuksessa	ja	Uudenkylän	osayleiskaavassa.	
	
Kelvottoman	ja	yksipuolisesti	tarkoitushakuisen	suunnittelun	seurauksena	jo	toisen	
kerran	on	näköpiirissä,	jos	asia	näin	etenisi,	että	maakuntakaavaan	2016	merkitty	
linjaus	havaitaan	–	tällä	kerralla	onneksi	jo	ennalta	–	pitämättömäksi	kuten	aiemmin	
moottoritiekin	ja	joudutaan	valmistelemään	uudelleen	aikaa	ja	muita	resursseja	kalliisti	
kuluttaen.	
	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	laatima	kustannustehokas	sekä	asukas‐	ja	
ympäristöystävällinen	Radanvarsilinjaus	on	alusta	alkaen	saanut	vankan	kannatuksen	
asukkailta,	maanomistajilta	ja	jopa	viranomaisilta.	Uudenkylän	Arolassa	välillä	
Uusikylä–Mankala	Radanvarsilinjaus	seuraa	Pietarinrataa	tiiviisti	eteläpuolella	samassa	
maastokäytävässä	ja	väistää	peltoviljelylle	ja	suurille	muuttolinnuille	maakunnallisesti	
arvokkaan	Arolan	Alimmaisten–Kuivannon	peltoaukean.	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	havaitsi,	että	yllättäen	tämän	MAALI‐linnustonsuojelualueen	
rajaus	oli	jätetty	pois	tiesuunnitelman	käsiteltävänä	olevasta	versiosta.	Päijät‐Hämeen	
lintutieteellinen	yhdistys	kuitenkin	kehotuksestani	ryhtyi	toimiin	rajauksen	
palauttamiseksi	entiseen	paikkaansa.	Tällaiset	"unohdukset"	kasvattavat	
epäluottamusta	tiesuunnittelun	laatuun	ja	ovat	osoitus	tietystä	tarkoitushakuisuudesta.	
Tiesuunnittelijalle	on	tietysti	kiusallista,	että	Arolan	kohdalla	linjaus	halkoo	koko	
matkaltaan	päällekkäin	sekä	arvokkaan	kulttuurimaiseman	että	maakunnallisesti	
merkittävän	linnustonsuojelualueen.	Tämä	ei	ennusta	hyvää	linjauksen	menestymiselle	
tulevassa	korkeammassa	oikeuskäsittelyssä.	 	
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Oikeudelliset	lähtökohdat	
	
Perusteluista	Radanvarsilinjauksen	puolesta	ratkaisevin	on	oikeudellinen.	Kuten	
hankkeen	YVA‐selostuksessa	2005	mainitaan,	ympäristövaikutusten	arviointi	on	tehty	
YVA‐asetuksen	(268/1999)	mukaisesti	lähtökohtina	silloin	käsillä	olleet	
yleissuunnitelma	1991	ja	tiesuunnitelma	1994	vaihtoehtoineen.	Tuolloin	hankkeesta	
vastasi	Tiehallinnon	Hämeen	tiepiiri	ja	yhteysviranomainen	oli	Hämeen	
ympäristökeskus.	Nykytilan	vertailukohtana	on	käytetty	ennustevuotta	2020.	
Ikuisuushankkeen	ennustevuoteen	on	aikaa	enää	vain	neljä	vuotta!	
	
Hankkeen	pitkän	valmistelun	aikana	vastuuviranomaiset	ovat	kokonaan	vaihtuneet,	
kun	organisaatiot	ovat	muuttuneet.	Ympäristökeskukset	ja	tiepiirit	liitettiin	
valtionhallinnon	uudistuksessa	osiksi	elinkeino‐,	liikenne‐	ja	ympäristökeskuksia.	
Hankkeen	alueellinen	vastuu	muutettiin	Hämeestä	Kaakkois‐Suomeen.	Nyt	YVA‐
yhteysviranomainen	on	Kaakkois‐Suomen	ympäristökeskus	ja	tiesuunnittelun	osalta	
Uudenmaan	elinkeino‐,	liikenne‐	ja	ympäristökeskus.	Hankkeen	toimijat	siis	vaihtuivat	
kesken	kaiken	kokonaan	toisiin,	mikä	sekavuus	ei	ole	voinut	olla	vaikuttamatta	
hallinnoinnin	tasoon,	kuten	näkyy.	
	
Ennen	kaikkea	hankkeen	oikeudellinen	perusta	on	muuttunut	ja	nykyisellään	
kestämätön.	Kaikki	tähänastinen	suunnittelu	tieosalla	Uusikylä–Jokue	nojautuu	
vanhentuneeseen	YVA‐lainsäädäntöön	ja	sen	mukaiseen	YVA‐selostukseen	eikä	
lähimainkaan	täytä	nykyisiä	vaatimuksia.	Hankkeen	huonoksi	onneksi	uudistettu	YVA‐
laki	tuli	voimaan	1	päivänä	syyskuuta	2006	eli	heti	seuraavana	vuonna	julkaistun	YVA‐
selostuksen	jälkeen.	YVA‐selostus	ei	siis	ole	ollut	voimassa	enää	kymmeneen	vuoteen,	
vaikka	suunnittelua	on	vain	jatkettu	ja	YVA‐menettelyn	vaatimukset	ovat	huomattavasti	
kiristyneet.	Nykyisen	YVA‐selostuksen	laajuus	esimerkiksi	on	vain	40	sivua.	Vertailun	
vuoksi	mainittakoon	samalle	seudulle	(tuhoisasti)	kohdistuvan	Nastolan	
kaatopaikkahankkeen	uusien	säädösten	mukaisen	YVA‐selostuksen	laajuus	liitteineen	
on	310	sivua.	
	
Viranomaisten	valmistelemien	suunnitelmien	ja	ohjelmien	ympäristövaikutusten	
arviointia	koskeva	uudistettu	lainsäädäntö	tuli	voimaan	1	päivänä	kesäkuuta	2005.	Lain	
tavoitteena	on	edistää	ympäristövaikutusten	arviointia	ja	huomioon	ottamista	
viranomaisten	suunnitelmien	ja	ohjelmien	valmistelussa	ja	hyväksymisessä,	parantaa	
yleisön	tiedonsaantia	ja	osallistumismahdollisuuksia	sekä	edistää	kestävää	kehitystä.	
	
Uudistettu	laki	sisältää	aikaisemmin	YVA‐lakiin	sisältyneen	yleisen	velvollisuuden	
selvittää	ja	arvioida	ympäristövaikutukset	sekä	tarkemmat	arvioinnin	sisältöä	ja	
menettelytapoja	koskevat	säännökset	tietyille	suunnitelmille	ja	ohjelmille.	Sovellettavat	
säädökset	ovat	Laki	viranomaisten	suunnitelmien	ja	ohjelmien	ympäristövaikutusten	
arvioinnista	(SOVA‐laki)	200/2005	(voimaan	1	päivänä	kesäkuuta	2005)	ja	sitä	
täydentävä	Valtioneuvoston	asetus	(SOVA‐asetus)	347/2005	(voimaan	1	päivänä	
kesäkuuta	2005).	 	
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Tieosalta	Jokue–Suvioja	todetaan	YVA‐selostuksessa	2007	eli	uudistetun	YVA‐
lainsäädännön	ajalta,	että	Laki	ja	asetus	ympäristövaikutusten	arvioinnista	(ns.	YVA‐
laki)	tulivat	voimaan	vuonna	1994.	Laissa	ja	asetuksessa	määritellään	millaisissa	
hankkeissa	ja	millä	menettelyllä	arviointi	tehdään,	mitä	vaikutuksia	arvioidaan	ja	mitä	
asioita	arviointi	sisältää,	miten	arviointi	otetaan	huomioon	päätöksenteossa	sekä	millä	
tavoin	kuuleminen	järjestetään.	Arvioinnin	tarpeellisuudesta	säädetään	
ympäristövaikutusten	arviointimenettelyä	koskevassa	asetuksessa	(713/2006).	
	
Valtatien	12	parantamiseen	välillä	Jokue‐Suvioja	sovelletaan	YVA‐menettelyä	
ympäristövaikutusten	arviointimenettelystä	annetun	asetuksen	9	§:n	kohtien	b	ja	c	
perusteella	(uuden	tien	rakentaminen	tai	uudelleen	tien	linjaus	tai	leventäminen	siten,	
että	näin	muodostuvan	yhtäjaksoisen	neli‐	tai	useampikaistaisen	tieosan	pituudeksi	
tulee	vähintään	10	kilometriä).	Aiempien	suunnitteluvaiheiden	yhteydessä	[myös	
Uusikylä–Jokue]	ei	ole	tehty	ympäristövaikutusten	arviointia	koskevan	lain	ja	asetuksen	
mukaista	hankkeen	arviointia	ja	vaihtoehtojen	vertailua.	
	
"Viranomaisen	suunnitelmasta	...	on	tehtävä	ympäristö[vaikutusten]	arviointi	(SOVA‐
laki	4	§),	jos	...	kyse	on	...	liikennettä	varten	laadittavasta	suunnitelmasta	...,	joka	luo	
puitteet	hankkeiden	lupa‐	tai	hyväksymispäätöksille	...";	siis	esimerkiksi	
valtatiehankkeesta	Lahti–Kouvola.	
	
"Lakia	sovelletaan	...	sellaisiin	suunnitelmiin	...,	joiden	valmistelun	vireilläolosta	on	
tiedotettu	[21	päivänä	heinäkuuta	2004	tai	sen	jälkeen]	ja	jotka	hyväksytään	21	päivän	
heinäkuuta	2006	jälkeen";	siis	esimerkiksi	valtatiehankkeeseen	Lahti–Kouvola.	
	
Valtioneuvoston	asetus	17.8.2006/713	ympäristövaikutusten	arviointimenettelystä	
(voimaan	1	päivänä	syyskuuta	2006)	sisältää	(6	§)	hankkeita,	joihin	sovelletaan	
arviointimenettelyä,	esimerkiksi	
	
9)	liikenne:	
b)	b)	neli‐	tai	useampikaistaisen,	vähintään	10	kilometrin	pituisen	yhtäjaksoisen	uuden	
tien	rakentaminen;	
c)	tien	uudelleenlinjaus	tai	leventäminen	siten,	että	näin	muodostuvan	yhtäjaksoisen	
neli‐	tai	useampikaistaisen	tieosan	pituudeksi	tulee	vähintään	10	kilometriä;	
siis	esimerkiksi	valtatiehanke	Lahti–Kouvola.	
	
Ympäristöselostuksen	sisältönä	(VNA	347	4	§)	...	on	...	esitettävä:	
	
1)	suunnitelman	...	pääasiallinen	sisältö,	päätavoitteet	sekä	suhde	muihin	asiaan	
liittyviin	suunnitelmiin	ja	ohjelmiin;	
	
2)	ympäristön	nykytila	ja	sen	todennäköinen	kehitys,	jos	suunnitelmaa	tai	ohjelmaa	ei	
toteuteta;	
	
3)	ympäristön	ominaispiirteet	sellaisilla	alueilla,	joihin	todennäköisesti	kohdistuu	
merkittäviä	vaikutuksia;	 	
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4)	suunnitelman	...	kannalta	merkitykselliset	ympäristöongelmat,	mukaan	lukien	
varsinkin	ongelmat,	jotka	koskevat	alueita,	joilla	on	erityistä	merkitystä	ympäristön‐	tai	
luonnonsuojelun	kannalta,	kuten	Natura	2000	‐verkostoon	kuuluvat	alueet	[tai	tässä	
hankkeessa	esimerkiksi	MAALI‐linnustoalue);	
	
5)	kansainvälisesti,	Euroopan	unionissa	tai	kansallisesti	vahvistetut	suunnitelman	...	
kannalta	merkitykselliset	ympäristönsuojelutavoitteet	ja	tapa,	jolla	mainitut	tavoitteet	
ja	ympäristönäkökohdat	on	otettu	valmistelussa	huomioon;	
	
6)	todennäköisesti	merkittävät	toissijaiset	ja	kertyvät	vaikutukset,	yhteisvaikutukset	
sekä	lyhyen,	keskipitkän	ja	pitkän	aikavälin	pysyvät	tai	tilapäiset	sekä	myönteiset	että	
kielteiset	vaikutukset	muun	muassa	väestöön,	ihmisten	terveyteen,	elinoloihin	ja	
viihtyvyyteen,	luonnon	monimuotoisuuteen,	eliöstöön,	kasvillisuuteen,	maaperään,	
veteen,	ilmaan,	ilmastotekijöihin,	yhdyskuntarakenteeseen,	rakennettuun	ympäristöön,	
maisemaan,	kaupunkikuvaan,	aineelliseen	omaisuuteen,	kulttuuriperintöön	mukaan	
lukien	rakennusperintö	ja	muinaisjäännökset,	luonnonvarojen	hyödyntämiseen	sekä	
edellä	mainittujen	tekijöiden	välisiin	suhteisiin;	
	
7)	suunnitellut	toimenpiteet,	joilla	aiotaan	ehkäistä,	vähentää	tai	poistaa	
mahdollisimman	kattavasti	suunnitelman	tai	ohjelman	toteuttamisesta	ympäristölle	
aiheutuvat	merkittävät	haitalliset	vaikutukset;	
	
8)	selvitys	siitä,	miksi	käsitellyt	vaihtoehdot	on	valittu	ja	miten	arviointi	on	suoritettu,	
mukaan	lukien	esimerkiksi	teknisistä	puutteista	tai	osaamisen	puutteesta	johtuvat	
vaikeudet;	
	
9)	kuvaus	suunnitelluista	toimenpiteistä,	jotka	koskevat	viranomaisten	suunnitelmien	
ja	ohjelmien	ympäristövaikutusten	arvioinnista	annetun	lain	12	§:n	mukaista	seurantaa;	
sekä	
	
10)	yleistajuinen	yhteenveto	edellä	mainituista	tiedoista.	
	
Yhteenvetona	em.	nykyisin	voimassa	olevista	oikeudellisista	vaatimuksesta	voidaan	
todeta,	että	ne	eivät	lähimainkaan	täyty	tiesuunnitelmaluonnoksessa	Uusikylä–Jokue.	
Esimerkiksi	luontoselvitystä	laadittaessa	on	otettava	huomioon	Uudenkylän	
osayleiskaavaa	varten	tehty	erinomainen	Luontoselvitys.	
	
Hankkeen	nykyvaihe	
	
Tiesuunnittelun	vastuuviranomainen	Uudenmaan	elinkeino‐,	liikenne‐	ja	
ympäristökeskus	tiedottaa	(verkkoselostus	13.1.2016),	että	
"Yleissuunnitelman	laatiminen	valtatien	12	parantamiseksi	välillä	Uusikylä–Tillola	on	
edennyt	syksyn	2015	aikana.	Lähes	valmista	yleissuunnitelmaa	esiteltiin	
yleisötilaisuuksissa	marraskuussa	2015.	Yleissuunnitelmassa	määriteltiin	tien	
likimääräinen	paikka,	tilantarve	ja	suhde	ympäröivään	maankäyttöön	sekä	tekniset	ja	
liikenteelliset	perusratkaisut.	Osana	yleissuunnitelmaa	on	esitetty	toimenpiteet	muun	
muassa	meluhaittojen	torjumiseksi	ja	ympäristövaikutusten	lieventämiseksi.	
Suunnittelun	yleispiirteisyys	merkitsee	sitä,	että	esimerkiksi	yksityistiejärjestelyt	
tarkentuvat	vielä	seuraavissa	suunnitteluvaiheissa.	 	
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Yleissuunnitelmassa	esitetään	valtatie	12	parannettavaksi	tavoitetilanteessa	
keskikaiteelliseksi	ohituskaistatieksi	välillä	Uusikylä‐Tillola.	Nopeusrajoitustavoitteena	
on	ollut	100	km/h,	ja	valtatielle	liitytään	vain	eritasoliittymien	kautta.	Valtatielle	
rakennetaan	Hiisiön,	Jokuen,	Kausalan	ja	Tillolan	eritasoliittymät	ja	nykyistä	
Uudenkylän	eritasoliittymää	parannetaan.	Valtatielle	12	on	suunniteltu	myös	
yhtenäinen	rinnakkaistie,	joka	muodostuu	pääosin	nykyisestä	sivuun	jäävästä	
valtatiestä	sekä	olemassa	olevasta	tieverkosta.	Nykyisten	kulkuyhteyksien	
säilyttämiseksi	on	tehty	rinnakkaisyhteyksiä	ja	ali‐	ja	ylikulkusiltoja	valtatien	12	poikki.	
Välillä	Uusikylä‐Haarankylä	valtatie	12	parannetaan	uudelle	linjaukselle	nykyisen	
valtatien	eteläpuolelle.	...	
	
Valtatien	12	yleissuunnitelmat	ovat	maantielain	mukaan	käsiteltäviä	suunnitelmia,	
jotka	Liikennevirasto	hyväksyy.	Uudenmaan	elinkeino‐,	liikenne‐	ja	ympäristökeskus	
pyytää	yleissuunnitelmista	lausunnot	alkuvuodesta	2016	Lahden	kaupungilta	ja	Iitin	
kunnalta	sekä	muilta	sidosryhmiltä.	Yleissuunnitelmat	asetetaan	silloin	yleisesti	
nähtäville	alueen	kunnissa	...	Nähtävilläolo	ajoittuu	alkuvuoteen	2016.	
Hyväksymispäätöksissä	päätetään	valtatien	12	parantamisen	välillä	Uusikylä‐Tillola	
liikenteelliset	ja	tekniset	periaateratkaisut	ja	ne	ovat	ohjeena	hankkeen	
jatkosuunnittelulle."	
	
Päätelmiä	
	
Valtatien	12	Uusikylä–Jokue	ja	edelleen	viranomaisvalmistelu	keskeytyi	talvella	2015–
2016.	Luvattuja	lausuntopyyntöjä	ei	ole	julkaistu	eikä	asetettu	nähtäville	vuoden	2016	
aikana,	vaan	vasta	tammikuussa	2017.	Ilmeisesti	vastuuviranomaiset	vihdoin	
huomasivat,	että	suunnittelun	jatkamisen	edellytykset	nykyisellään	puuttuvat.	Tämä	on	
tietysti	hyvä	asia	ja	antaa	mahdollisuuksia	vaikuttaa	paremmalla	ajalla	hankkeen	
pahimpiin	epäkohtiin.	
	

Epäkohdista	olennaisin	on	se,	minkä	täytyy	olla	vastuuviranomaisten	tiedossa	ja	
vaikuttanut	suunnittelun	keskeytykseen:	tieosasta	Uusikylä–Jokue	ei	ole	tehty	nykyisen	
YVA‐lainsäädännön	mukaista	arviointiselostusta	luontoselvityksineen.	Ilman	sitä	
viimeisellä	syksyn	2015	suunnitelmaversiolla	ei	ole	oikeudellista	mahdollisuutta	
menestyä.	

	
Tämä	tulee	Päijät‐Hämeen	liiton	ottaa	huomioon	maakuntakaavaehdotuksessa.	Siihen	ei	
voida	sisällyttää	tielinjausta	sellaisenaan	nykyiseltä	pohjalta.	Ainoa	vaihtoehto	on,	jos	
niin	halutaan,	merkitä	vaihtoehtoinen	/	ohjeellinen	valtatielinjaus	selvitystasoisena	
siten,	että	se	kattaa	myös	parhaan	vaihtoehdon,	Radanvarsilinjauksen.	Jos	näin	ei	tehdä,	
mikä	tahansa	kaavamerkintä	on	myöhemmissä	vaiheissa	oikeudellisesti	pätemätön.	
Maakuntakaavaluonnoksesta	onkin	valitettu.	
	
Aivan	kuin	lobbausryhmälle	myös	Päijät‐Hämeen	liitolle	tuli	tavaton	kiire	saada	uusi,	jo	
ikuisuushankkeeksi	muodostunut	maakuntakaava	vihdoin	käsiteltyä	2016	loppuun	
mennessä	ja	siihen	valtatien	12	linjaus.	Tällöin	unohdettiin	tiedossa	olleet	
laillisuusvaatimukset,	mitkä	viranomaisorganisaation	toki	olisi	pitänyt	ottaa	huomioon;	
lobbausryhmällehän	ne	eivät	merkinneet	mitään	sen	omassa	kiireessä.	 	
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Oikaisuvaatimuksen	perustelut	
	

Kuva	1.	Valtatien	Vt	12	Uusikylä–Jokue	Radanvarsilinjaus	Uudenkylän	itäosassa.	Kuva	
Tieokas.	
	
Valtatie	12	Uudessakylässä	–	Radanvarsilinjaus	
	
Lähtökohtia	
	
Valtatien	12	Lahti–Kouvola	parantamista	on	suunniteltu	vuosikymmenten	mittaan	
uuvuksiin	asti,	resursseja	tolkuttomasti	käyttäen.	Tosin	suunnittelu	on	vaaratonta	
ensimmäiseen	lapionpistoon	asti.	Suunnittelun	yhtenä	lähtökohtana	on	vuonna	1991	
valmistunut	yleissuunnitelma	“Valtatien	12	rakentaminen	moottoritieksi	välillä	
Uusikylä–Jokue”	sekä	liikenneministeriön	siitä	tekemä	hankepäätös.	
Yleissuunnitelmassa	tie	on	esitetty	osuudella	Uusikylä–Tillola	rakennettavaksi	
moottoritieksi	uuteen	maastokäytävään	nykyisen	tien	eteläpuolelle.	
Moottoritiesuunnitelma	jalostui	konsultin	kartoiksi	ja	havainnekuviksi:	

	
Kuvat	2‐3.	Hylätty	moottoritiesuunnitelma	Lahti–Kouvola.	Rieskan	ylikulkusilta	
Pietarinradan	poikki	Siperianmäessä	ja	lobbausasiakirjan	kansi:	näkymä	Sitikkalan	
ylikulkusillan	nousupenkereeltä	Sampolan	tienhaarasta	länsisuuntaan.	
	
Moottoritiesuunnitelma	päätyi	Päijät‐Hämeen	ja	Kymenlaakson	maakuntakaavoihin.	
Sen	kohtaloksi	koitui	vuoden	2011	ns.	liikennerevoluutio	ja	sen	ajatuspohjalta	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	silloiselle	liikenne‐	ja	viestintäministerille	
henkilökohtaisesti	2012‐02‐24	luovuttama	suunnitelma.	 	
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Asiantuntijayritys	Tieokkaan	vaikuttamisprosessin	seurauksena	tieosuuden	Uusikylä–
Jokue(–Tillola–Suvioja)	valmis	ja	kahteen	maakuntakaavaankin	merkitty	moottoritien	
yleissuunnitelma	hylättiin.	Maassamme	ei	ole	ennen	tapahtunut,	että	yksityisen	
kansalaisen	työn	perusteella	hylätään	kahteen	maakuntakaavaan	merkitty	valtatielinjaus	
ja	korvataan	se	kansalaisen	esittämällä	vaihtoehdolla.	
	
"Erämaalinjauksen	"	Uusikylä–Jokue	hylkäämisen	jälkeen	uutta	linjausta	tavallisena	
valtatienä	on	suunniteltu	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	esittämällä	nykyaikaisella	tavalla	
sovittamalla	valtatie	ja	Pietarinrata	aina	kun	mahdollista	yhteiseen	maastokäytävään	tai	
nykyisen	valtatien	pohjalle.	Tämän	mukaisesti	ympäristöä,	asukkaita	ja	luonnonvaroja	
säästäen	valtatie	tulee	suunnitella	myös	Uudenkylän	itäosassa	kartan	s.	8	esittämällä	
tavalla.	
	
Rinnakkaisväylät	Pietarinrata	ja	valtatie	12	
	
Toisin	kuin	em.	lobbausryhmä	esittää,	valtatiellä	12	ei	ole	erityisen	suurta	merkitystä	
maamme	liikennejärjestelmässä,	joten	siihen	ei	pidä	uhrata	niukkoja	varoja	
ylenpalttisesti,	kuten	nyt	suunnitellaan	edelleen	moottoritieluonteisesti,	vaan	tehdä	
vain	välttämättömät	korjaukset	ja	parannukset.	Vaikuttaa,	että	suunnittelijalle	on	
"jäänyt	moottoritie	päälle",	eli	viimeisinkin	ehdotus	esimerkiksi	ylimitoitettuine	
liittymäjärjestelyineen	Iitissä	ja	jatkuvine	keskikaiteineen	on	tavoitteeseen	nähden	
äärimmäisen	kallis	ja	siten	toteuttamiskelvoton.	Ilmiselvä	tarkoitus	on	esittää	
Liikennevirastolle	sekä	liikenne‐	ja	viestintäministeriölle	maksimaalinen	suunnitelma	
karsittavaksi	virastoissa	takaisin	järkevään	mittaan.	Kouvolantien	liikenteen	määrä,	
raskaan	liikenteen	osuus	sekä	kasvunäkymä	on	suhteellisen	vähäinen,	koska	vieressä	
kulkee	koko	matkan	Suomen	kansainvälinen	päärata,	Pietarinrata.	
	
Lahti–Kouvola	on	maassamme	harvinainen	esimerkki	yhteysvälistä,	missä	kerrankin	
rautatie	on	uudistettu	ennen	tietä.	Tämä	viitoittaa	tulevaa	väyläpolitiikkaa	ja	osoittaa	
rautatien	ylivertaisuuden	runkoyhteytenä,	mitä	maantie	paikallisen	tarpeen	mukaan	
täydentää.	Rautateiden	menestystä	kuvaa,	että	junamatkustajien	osuus	välillä	Lahti–
Kouvola	on	jo	pitkään	ollut	yli	puolet,	valtakunnan	kärkeä.	Matkustajat	ovat	valinneet	
junan,	vaikka	nykyinenkään	valtatie	12	Pietarinradan	vieressä	ei	suinkaan	ole	kehno.	
Raskaampi	akselipaino	ja	etenkin	uusittu	turvalaitejärjestelmä	sekä	Mankalan	
raiteenvaihtopaikka	ovat	kasvattaneet	ratakapasiteettia	ja	nostaneet	rautatieliikenteen	
kilpailukyvyn	ylivertaiseksi	maantieliikenteeseen	varrattuna.	
	
Pietarinradan	parannushanke	Lahti–Luumäki	jäi	kuitenkin	pahasti	puolitiehen	
rataosalla	Uusikylä–Kausala,	koska	useat	rataoikaisut	jäivät	rakentamatta	
rahanpuutteen	vuoksi.	Ratakapasiteetti	rajoittaa	yhä	tärkeän	taajamajunaliikenteen	
lisäämistä	ja	vaikeuttaa	tuntuvasti	eri	junatyyppien	sujuvaa	liikennöintiä	toistensa	
lomassa.	Pietarinradan	jatkoparannustyönä	tarvitaan	nopean	liikenteen	lisäraide	
Uusikylä–Kausala.	Nykyinen	kaarteinen	kaksoisraide	jäisi	kokonaan	tavanomaisen	
liikenteen	käyttöön.	Nopea	kolmas	raide,	minkä	pituus	olisi	alle	20	km,	tekisi	
mahdolliseksi	esimerkiksi	lisätä	Helsingin–Pietarin	nopeaa	Allegro‐liikennettä	
Riihimäen	kolmioraiteen	pian	valmistuessa	myös	Tampereelle,	eikä	tarvittaisi	uutta	
miljardiluokan	rannikkoratayhteyttä.	 	
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Asiantuntijayritys	Tieokas	esittää,	että	ajankohtaista	on	sekä	Pietarinradan	osan	
Uusikylä–Kausala	nopean	kolmannen	raiteen	rakentaminen	nykyisen	kaksoisraiteen	
rinnalle	geometrialla,	minkä	mitoitus	on	300	km/h	kuten	oikoradalla	Kerava‐Lahti	ja	
samanaikaisesti	valtatien	12	osuuden	Uusikylä–Tillola	parannustyö	
kustannustehokkaasti	niin,	että	kuitenkin	saavutetaan	tarpeelliset	liikenteelliset	hyödyt.	
Tieosuudelle	Lahti–Kouvola	ei	rakenneta	moottoritieosuuksia,	koska	2010	parannettu	
Pietarinrata	on	valtatien	ylivoimainen	vaihtoehto	henkilö‐	ja	tavarakuljetuksissa	
etenkin	kun	raidetavaraliikenteen	kilpailu	on	käynnistynyt.	
	
Rautatien	kolmannen	raiteen	ja	valtatien	rakennustustarve	ja	‐aikataulu	osuvat	yksiin,	
joten	yhteisen	väylärakentamisen	synergiaedut	kannattaa	aikanaan	käyttää	hyväksi.	
Sitä	varten	erillisistä	sektorihallinnoista	perustettiin	yhteinen	väyliä	kehittävä	
Liikennevirasto.	Yhteisellä	suunnittelulla	ja	rakentamisella	voidaan	saavuttaa	niin	suuri	
säästö,	että	lopputuloksen	laatu	on	selvästi	parempi	kuin	entiseen	tapaan	erillään	
toimien.	
	
Päijät‐Hämeen	maakuntatakaavassa	2016	rataosa	Uusikylä–Kausala	onkin	merkitty	
merkittävästi	parannettavaksi	rataosaksi	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	suunnitelman	
mukaisesti,	mistä	Päijät‐Hämeen	liitto	harvinaisella	tavalla	erikseen	kiitti	sujunnitelman	
laatijaa.	
	
Valtatien	12	suunnitteluperusteet	uusiksi	
	
Vaikka	moottoritietä	Lahti–Uusikylä	ei	koskaan	rakenneta,	tieosuuden	Uusikylä–Suvioja	
kustannusarvio	on	karkeasti	50	%	liian	korkea.	Tämän	verran	Liikennevirasto	ja	
liikenne‐	ja	viestintäministeriö	siis	joutuvat	karsimaan	nykyisestä	suunnitelmasta.	
Karsinta	kohdistuu	ainakin	seuraaviin	kustannustekijöihin:	
	
–	Keskikaiteellista	ohituskaistatietä	ei	rakenneta	koko	osuudelle	nykyistä	enempää	
(Marjokankaan	kohta).	Keskikaiteen	karsinnan	seurauksena	tieprofiili	kevenee	ja	sen	
sovittaminen	maastoon	on	joustavampaa,	mikä	säästää	ympäristöä	ja	luonnonvaroja	
(esim.	Radanvarsilinjaus).	Keskikaide	ei	lisää,	vaan	monessa	tapauksessa	huonontaa	
liikenneturvallisuutta	(esim.	Malagan	bussiturma	2008:	
https://fi.wikipedia.org/wiki/Benalm%C3%A1denan_linja‐autoturma).	Viime	vaiheen	tiesuunnittelussa	
keskikaidetta	on	selvästi	käytetty	tarkoituksellisesti	keppihevosena	
Radanvarsilinjauksen	vastaiselle	perustelulle.	Tämä	toisaalta	osoittaa,	miten	
varteenotettava	vaihtoehto	ja	toisaalta	uhka	suunnittelijoille	Radanvarsilinjaus	on.	
	
–	Kaikki	uudet	liittymät	ovat	raskaasti	ylimitoitettuja,	suoraa	perua	
moottoritiesuunnitelmasta.	Suorastaan	järkyttävän	massiivisia	ovat	esimerkiksi	Hiisiön	
ja	Jokuen	liittymät	vähäiselle	tai	lähes	olemattomalle	maaseutuliikenteelle.	Kausalan	
liittymää	ei	tarvita	väliin	ollenkaan,	koska	taajaman	toiseenkin	päähän	tulee	liittymä	
Tillolaan.	
	
–	Uudenkylän	Arolan–Alimmaisten	peltoaukean	harjunaluspehmeikön	pohjavesialueen	
halki	jouduttaisiin	paaluttamaan	20	metrin	paaluilla	useita	kilometrejä,	kenties	paikoin	
jopa	paalulaatalla	äärimmäisen	kalliisti	verrattuna	Radanvarsilinjauksen	koko	matkan	
kantavaan	sorapohjaan,	missä	tarvitaan	vain	maaleikkauksia	eikä	massansiirtoja	juuri	
lainkaan.	 	
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–	Meluesteet	on	suunniteltu	aivan	epätarkoituksenmukaisesti:	esimerkiksi	Mankalassa	
olemattoman	haja‐asutuksen	kohdalle	maavalleja,	mutta	Uuteenkylään	tuhansien	
asukkaiden	taajamaa	vasten	pahimmillaan	vain	melukaiteita.	Tämän	korjaaminen	
nostaa	kustannuksia,	mihin	edellä	esitettyjen	rakennesupistusten	jälkeen	on	hyvin	
varaa.	
	
–	Pohjavedensuojausta	ei	välttämättä	tarvita	Radanvarsilinjauksessa	(ks.	perustelut	
jäljempänä).	
	
Radanvarsilinjaus	
	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	esittämä	ja	laajasti	kannatettu	vaihtoehto	
Radanvarsilinjaus	erkanee	nykyisestä	Uudenkylän	osayleiskaavan	P‐palvelualueen	
kaakkoiskulmassa	Uudenkylän	pellolla	ja	seuraa	aiempaa	linjausta	metsäisen	
kallioalueen	läpi	Risalan	pellolle.	Valintaa	puoltaa	Uudenkylän	taajaman	itäosan	
asutuksen	rauhoittaminen	sietämättömältä,	yhtämittaiselta	tiemelulta,	mitä	
uudistuksessa	pitää	tehokkaasti	torjua	maavallituksin	–	kolmen	vuosikymmenen	
odotuksen	jälkeen,	kun	Nastolan	kunta	nukkui.	Nykyinen	valtatie	voidaan	liittää	
taajaman	katuverkkoon	Yhteiskouluntien	itäpäässä,	mikä	on	kunnostettu	äskettäin.	
Näin	syntyy	taajaman	sisään	uusi	kiertoyhteys	myös	kevyttä	ja	paikallista	julkista	
liikennettä	(LSL:n	bussilinja	4)	varten.	
	
Tämän	jälkeen	uusi	valtatielinjaus	liittyy	Risalan	pellolla	nykyiseen,	jolloin	peltoalueella	
muutosvaikutus	on	vähäinen.	Tie	nousee	Ensimmäisen	Salpausselän	harjanteelle	
Pietarinradan	eteläiseen	viereen,	mihin	uuden	tien	(keskikaiteeton)	profiili	sovitetaan	
nykyvaatimusten	mukaisesti	ottaen	huomioon	myös	Kotterontien	liito‐oravan	
elinympäristö	(Uudenkylän	osayleiskaavan	Luontoselvitys).	
	
Valtatielinjaus	jatkuu	Pietarinradan	maastokäytävässä	itään	kuten	nykyisinkin.	Arolan	
asutuksen	yhteyksiä	palvelee	Arolantiestä	muodostettava	kokoojakatu.	Se	yhdistää	
Arolanraitin,	Kongintien,	Mallisentien	ja	Linniläntien	Kotterontiehen,	mikä	liitetään	
alikululla	Uudenkylän	taajaman	katuverkkoon,	Uudenkyläntiehen.	Selkolantien	
liittymään	rakennetaan	ylikulkusilta	Pietarinradan	Kivisen	alikulkusillan	yhteyteen.	
Honkarouvinkallion	louhinnasta	saadaan	massoja.	Kurrin	suoralla	saavutetaan	
nykyinen	uudistettu	valtatielinjaus,	mitä	käytetään	Sitikkalan	uusittavalle	
ylikulkusillalle	asti.	
	
Suunniteltu	uusi	tieosuus	Radanvarsilinjaus	kulkee	koko	matkan	kantavalla	
harjumaalla.	Kaikki	pengerryksiin	tarvittavat	irtaimet	ja	kiinteät	(Honkarouvinkallio)	
rakennusmassat	saadaan	tielinjalta.	Maa‐aineksia	ei	jouduta	käytännössä	lainkaan	
kuljettamaan	muualta,	mikä	säästää	ympäristöä	ja	luonnonvaroja.	Esimerkiksi	jo	
vuosikymmenet	pahoin	raiskatun	Arolan	sorakuopan	ottoaluetta	ei	tarvitse	laajentaa,	
vaan	sorakuoppa	voidaan	kauttaltaan	ennallistaa	ja	Ensimmäisen	Salpausselän	arvokas	
maisema	Säyhteen	järvialueelle	palauttaa.	Tämä	on	tietysti	pettymys	Arolan	
siorakuopan	omistajalle,	joka	on	turhaan	varautunut	laajenevaan	soranottoon	
tiehankkeeseen.	 	
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Radanvarsilinjaus	on	tavattoman	kustannustehokas	ratkaisu	verrattuna	linjaukseen	
Arolan	Alimmaisten	peltojen	poikki,	mikä	vaatii	kalliit	paalutus‐,	pengerrys‐	ja	siltatyöt.	
Radanvarsilinjaus	turvaa	Arolan	ja	Haarankylän	asutuksen	paremmin	melulta	sekä	
säilyttää	elinvoimaiset	tilukset	kokonaan	ehyinä.	Arolassa	tiekäytävästä	ehkä	joudutaan	
lunastamaan	joitakin	vähäarvoisia,	purkukuntoisia	kiinteistöjä.	
	
Uudenkylän	alue,	mihin	uutta	valtatietä	suunnitellaan,	on	maisemallisesti	merkittävä	
Ensimmäisen	Salpausselän	korkea	ja	kapea	osa.	Arolan	Alimmaisten	peltoaukea	kiertää	
Salpausselän	juurelta	yhtenäisenä	"pohjanmaalaisena"	viljelymaisemana	aina	
Orimattilan	Kuivannon	kylään	asti.	Salpausselän	korkea	etelärinne	toisaalta	rajaa	ja	
myös	avaa	ehyen	peltomaiseman.	Harjun	alareunassa	Pietarinradan	juuressa	samassa	
maastokäytävässä	kulkeva	tie	on	luonnonarvojen	kannalta	paras	vaihtoehto,	mikä	
säilyttää	tielinjauksen	eteläpuoliset	maa‐ja	metsätalousalueet	yhtenäisinä.	
	
Tällä	säilyttämisellä	on	erityinen	merkitys,	sillä	koko	Arolan	Alimmaisten–Kuivannon	
peltolakeus	on	maakunnallisesti	tärkeä	(MAALI)	suurten	muuttolintujen	levähdysalue.	
Keväin	syksyin	tuhannet	kurjet,	hanhet	ja	joutsenet	ynnä	muut	harvinaisemmat	suuret	
ja	pienet	lintulajit	viipyvät	peltoaukealla	jopa	viikkoja	muuttomatkallaan.	
Lintuharrastajat	seuraavat	muuttotapahtumaa	tarkasti	(TIIRA‐havaintopalvelu),	ja	
Päijät‐Hämeen	lintutieteellinen	yhdistys	antaa	tarvittaessa	tarkempia	tietoja	
lintumääristä	lajikohtaisesti.	Tämä	vaikuttava	luonnonilmiö	on	paikkakuntalaisten	
tuntema	ja	arvostama.	Radanvarsilinjaus	väistää	koko	MAALI‐rajausalueen,	mutta	
kaavaehdotuksen	linjaus	halkaisee	pahasti	alueen	koko	pohjoisosan	ja	samalla	Arolan	
arvokkaan	kulttuurimaiseman.	
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Kuva	4.	Arolan	Alimmaisten–Kuivannon	MAALI‐rajaus	(punainen	katkoviiva)	ja	
valtatielinjaus	sen	poikki	(ylempi	kuva,	missä	myös	Radanvarsilinjaus	ylinnä).	
–	MAALI	on	maakunnallisesti	tärkeä	lintualue.	MAALI‐yleiskuvaus	ja	alueelliset	raportit	
(Päijät‐Häme)	ks.	http://www.birdlife.fi/maali/ 
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MAALI‐aluetta	ei	ole	lainkaan	otettu	huomioon	tähänastisessa	tiesuunnittelussa,	koska	
kunnollista	luontoselvitystä	nykyisellä	vaatimustasolla	ei	ole	tehty.	Kun	luontoselvitys	
on	pakko	tehdä	uuden	YVA‐arviointiselostuksen	yhteydessä,	esimerkiksi	MAALI‐alueen	
osalta	tulee	tehdä	linnuston	levähtäjälaskennat	(kevät	ja	syksy)	ja	mm.	lepakot,	lisäksi	
kunnolliset	vaikutusten	arvioinnit,	kuten	hyvään	suunnitteluun	kuuluu.	
	
Pohjavesi	virtaa	Salpausselältä	kohti	Arolan	Alimmaisten	vedenottamoa	siten,	että	
Radanvarsilinjaus	turvaa	tärkeän	pohjavesialueen	parhaiten.	Älyllisesti	epärehellisin	
esitetty	argumentti	Radanvarsilinjausta	kohtaan	on	pohjavedensuojauksen	tarve.	
Pietarinrata	on	kulkenut	nykyisessä	paikassaan	lähes	150	vuotta	ilman	minkäänlaista	
pohjavedensuojausta	koko	Suomen	osuudella.	Joka	päivä	vuoden	ympäri	Pietarinradalla	
kulkee	Vainikkalasta	(Venäjältä)	Sköldvikiin	kaksi	öljytuotejunaa,	yhteensä	9	000	
tonnia.	Jos	säiliöauto	kellahtaa	tiensivuun,	se	on	kirjaimellisesti	kuin	pisara	hiekassa	
mahdolliseen	öljytuotejunan	suistumiseen	verrattuna.	Samaa	epä‐älyllistä	perustelua	
asiantuntemattomat	esittivät	myös	Launeen	moottoritien	puolesta	suojaamattoman	
Lahden	ratapihan	kohdalla.	
	
Pohjavedensuojaus	on	toki	tehtävä	säädösten	ja	määräysten	mukaisesti,	rakennettiin	tie	
mihin	tahansa	Uudenkylän	pohjavesialueelle,	mutta	valtatien	osalta	se	tulee	suhteuttaa	
asian	todelliseen	merkitykseen.	

Kuva	5.	Hylätty	tielinjaus	Arolan	Alimmaisten	peltoaukean	pohjoisosan	
maakunnallisesti	tärkeän	lintumuuttoalueen	(MAALI)	poikki.	
	
Suunnittelusta	vastaavien	viranomaisten	ja	muiden	toimijoiden	tulee	tuoda	
Radanvarsilinjaus	laskelmineen	tasavertaisesti	nykyisen	vaihtoehtojen	rinnalle	–	
lupauksista	huolimatta	näin	ei	ole	tehty	–	ja	hankkia	siitä	asianmukaiset	lausunnot	sekä	
vaadittava	YVA‐selvitys,	ottaen	erityisesti	huomioon	Arolan	MAALI‐linnustoalueen,	
mikä	yksin	tekee	mahdottomaksi	Arolan	Alimmaisten	peltojen	kautta	kulkevan	
linjauksen.	 	
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Yleisötilaisuudessa	2015‐05‐19	Radanvarsilinjaus	sai	paikallisten	maanomistajien	ja	
muiden	asukkaiden	jakamattoman	tuen,	vaikka	se	ei	sisältynyt	järjestäjien	ohjelmaan.	
Kannattaa	ottaa	huomioon,	että	koko	tielinjaus	on	merkittävästi	muutettu	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	yksityisen	asiantuntijatyön	tuloksena	alkuperäistä	
moottoritietä	tavattomasti	kustannustehokkaammaksi,	ympäristöystävällisemmäksi	ja	
kokonaisuutena	järkevämmäksi,	etenkin	kun	ns.	Hiisiön	erämaalinjaus	Arolan	
Alimmaisten–Kuivannon	peltoaukean	halki	hylättiin	ja	tukeuduttiin	nykyiseen	
maastokäytävään	Pietarinradan	kanssa.	
	
Radanvarsilinjaus	Uusikylä–Arola–Mankala	toteuttaa	nykyaikaisen	
liikennesuunnittelun	käytäntöjä	parhaimmillaan	paikallisen	asiantuntemuksen	pohjalta	
kustannustehokkaimmalla	tavalla	koko	tieosalla	Lahti–Kouvola	ja	parantaa	
ensimmäisenä	erillistyönä	nykyisen	Arolan	rajoitusosuuden	60	km/h.	

	 Kuva	6.	Rautatie	ja	moottoritie	kulkevat	samassa	maastokäytävässä.	Oikorata	Kerava–
Lahti	ja	valtatie	Vt	4	Helsinki–Lahti	Mäntsälässä.	Samanlainen	väyläratkaisu	soveltuisi	
myös	yhteysvälille	Lahti–Kouvola,	vaikka	sinne	moottoritietä	ei	rakennetakaan.	
Kuva	Pertti	Heikkinen,	www.vaunut.org  
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Liikennevirasto	soveltaa	yhteisen	maastokäytävän	periaatetta	parhaillaan	osuudella	
Lappeenranta–Taavetti	rautatien	ja	valtatien	6	kohdalla	seuraavien	kuvien	mukaisesti.	
Lähde	ja	ilmakuvien	käyttöoikeusselostus:	http://vaunut.org/kuvat/?s=3640&p=0	
Kuvaaja:	Lentokuva	Vallas	Oy.	Lisännyt:	Jouni	Hytönen.	

	
Kuva	7.	Luumäki,	Jurvalanharju,	taustalla	Kivijärvi.	

	
Kuva	8.	Luumäki,	rautatieasema	ja	ratapiha.	 	
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2.	Pietarinradan	kolmas	raide	Uusikylä–Kausala	
	
Päijät‐Hämeen	maakuntakaavassa	2016	Pietarinradan	osuus	Lahti–Kouvola	on	
merkittävästi	parannettava	rataosa	selittämättä	kuitenkaan,	mitä	ehdotus	käytännössä	
tarkoittaa.	Asiantuntijayritys	Tieokas	avaa	selityksen	tekemäänsä	hyväksyttyyn	
kaavaehdotukseen	seuraavassa:	
	
Merkittävästi parannettava rataosa 
Rata-alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 
Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon lisäraiteiden aluetarve. Rataa suunniteltaessa on 
otettava huomioon junaliikenteen melu- ja tärinävaikutus. 
pr(k)6 Päärata Lahti-Kouvola Nopean junan rata Lahdesta Kouvolaan Lahti. 

	 	
2010‐luvun	vaihteen	Pietarinradan	EU/TEN‐parannushanke	Lahti‐Luumäki–Vainikkala	
jäi	pahasti	puolitiehen	rataosalla	Uusikylä–Kausala,	koska	sen	useat	suunnitellut	
erilliset	rataoikaisut	jäivät	rakentamatta	rahanpuutteen	vuoksi.	Vanha,	mutkainen	
raidegeometria	ei	täytä	nopean	liikenteen	vaatimuksia.	Ratakapasiteetti	rajoittaa	
tärkeän	taajamajunaliikenteen	Helsinki–Riihimäki/Lahti–Kouvola	lisäämistä	ja	
vaikeuttaa	tuntuvasti	eri	junatyyppien	sujuvaa	liikennöintiä	toistensa	lomassa.	
	
Pietarinradan	jatkoparannustyönä	tarvitaan	ratakapasiteetin	kasvattamiseksi	nopean	
liikenteen	lisäraide	Uusikylä–Kausala.	Nykyinen	kaarteinen	kaksoisraide	jäisi	rinnalle	
tavanomaisen	liikenteen	käyttöön.	Nopea	kolmas	raide,	minkä	pituus	olisi	vain	alle	20	
km,	tekisi	nykyisen	kaksoisraiteen	rinnalla	(pohjoispuolella)	mahdolliseksi	esimerkiksi	
kasvattaa	Helsingin–Pietarin	/	Lahden–Tampereen	nopeaa	Allegro‐liikennettä	
nykyisellä	reitillä	kustannustehokkaasti,	eikä	tarvittaisi	uutta	miljardiluokan	
rannikkoratayhteyttä.	
	
Siksi	Asiantuntijayritys	Tieokas	esitti	ja	sai	hyväksytyksi	maakuntakaavaan	nykyiseen	
liikennekäytävään	(pohjoispuolelle)	merkittäväksi	erillinen	nopean	liikenteen	kolmas	
raide	Uusikylä–Kausala	samassa	yhteydessä,	kun	samassa	maastokäytävässä	
parannetaan	valtatietä	Lahti–Kouvola	suurelta	osin	rautatien	vieressä.	Väyläratkaisu	on	
merkittävä	myös	Uudenkylän	osayleiskaavaan.	
	
Pietarinradan	parannustyö	Uusikylä–Kausala	käy	välttämättömäksi	vielä	
maakuntakaavan	elinkaaren	aikana.	Siksi	yhteysväli	Uusikylä–Kausala	on	yhteistyössä	
uuden	maakuntakaavan	valmistelun	aloittaneen	Kymenlaakson	liiton	kanssa	todettava	
tulevaisuudessa	merkittävästi	parannettavaksi	rataosaksi	alla	olevista	tietolähteistä	
ilmenevin	perusteluin.	Kustannustehokkain	lopputulos	saavutetaan,	jos	sekä	rautatien	
että	valtatien	parannustyö	voitaisiin	aikanaan	toteuttaa	yhdessä.	Tämä	on	mahdollista,	
koska	valtatien	parannustyöhön	ei	tule	olemaan	rahaa	lähes	mittaamattomaan	aikaan.	
Yhteisen	väylän	suunnittelutyö	voitaisiin	käynnistää	tältä	pohjalta	nopeasti.	
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Pietarinradan	pullonkaula	Uusikylä–Kausala	
	
Palvelutason	parannushankkeen	Lahti–Luumäki	valmistuttua	lopullisestik	2013	
(Mankalan	raiteenvaihtopaikka)	tarvitaan	välittömästi	Pietarinradan	jatkoparannustyö	
rataosalla	Uusikylä–Kausala,	koska	valmiiksi	suunnitellut	useat	rataoikaisut	jäivät	
toteuttamatta.	Rataoikaisut	olisivat	poistaneet	kaarrekiskojen	nopean	kulumisen	–	
minkä	vuoksi	ne	on	uusittava	10	vuoden	välein	–	ja	lukuisat	nopeusrajoitukset,	mitkä	
jäivät	haittaamaan	tavoiteltua	nopeustason	Sn200	liikennettä.	Vaarana	on	sekin,	että	
seudulle	tärkeän	taajamajunaliikenteen	kehittämiselle	jää	ratakapasiteettia	rajoittavia	
ratateknisiä	esteitä,	puhumattakaan	vielä	Hämeen	oikoradan	ja	jo	sen	ensi	vaiheen	
Riihimäen	kolmioraiteen	tuomasta	junavuorojen	lisätarjonnasta	yhteysvälillä	Kouvola–
Lahti‐Tampere.	
	
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	2013	
rakennetun	Mankalan	raiteenvaihtopaikan	lisäksi	rinnakkaisen	kolmannen	raiteen	
rakentamista	rataosalle	Uusikylä–Mankala.	Lisäraide	voisi	olla	–	kuten	tulevaisuudessa	
rataosalla	Luumäki–Vainikkala‐–nopean	liikenteen	standardien	mukainen,	jolloin	
nykyinen	kaksoisraide	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	meneillään	olevan	Uudenkylän	osayleiskaavatyön	yhteydessä.	–	Mankalan	
raiteenvaihtopaikan	lisäksi	Päijät‐Hämeen	maakuntaan	2019	siirtyvää	Iitin	kuntaa	
kiinnostanee	saada	pitkällä	aikavälillä	myös	henkilöliikennepaikka	Mankalan	kylään,	
missä	asukaspohja	ei	vielä	riitä.	Tämä	ajatus	on	esitetty	em.	Päijät‐Hämeen	liiton	ym.	
METKA–hankkeessa.	
	
Uusi	väyläratkaisu	Uusikylä–Kausala	
	
Merkittävä	mahdollisuus	on	kytkeä	yhteen	uuden	kolmannen	(nopean)	raiteen	
rakentamisen	tarve	välillä	Uusikylä–Kausala	ja	valtatien	12	parantaminen	–	ei	siis	
uudelleenrakentaminen	–	samalla	osuudella	Uusikylä–Jokue	eli	siis	Kausalan	ohitustien	
alkuun	asti.	Nykyaikaisen	väyläsuunnittelun	periaattein	voitaisiin	parantaa	rata‐	ja	
tieväylä	samanaikaisesti	yhdessä	kustannustehokkaasti	ja	ympäristöä	säästäen	yhä	
samaan	maastokäytävään,	kuten	esimerkiksi	Lahden–Helsingin	ja	parhaillaan	
Lappeenrannan–Taavetin	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	6).	 	
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Suomen	suurimpia	yhdyskuntasuunnittelun	virheitä	on	selvityksen	mukaan,	että	
Helsingin–Turun	välillä	uusi	moottoritie	rakennettiin	erilleen	rantaradasta.	Virhettä	
tosin	yritetään	nyt	korjata	moottoritietä	myötäävällä	ratahankkeella	Espoo–Lohja–Salo,	
mikä	ensi	kerran	esitettiin	jo	1970–luvulla,	mutta	torjuttiin	silloin.	
	
Aiotaanko	Lahden–Kouvolan	liikennekäytävässä	nyt	toistaa	vanhoja	virheitä	vai	
suunnata	uuteen	menestykseen?	Moottoritiesuunnitelma	Uusikylä–Jokue	eli	kokonaan	
uusi	väylä	neitseelliseen	maastoon	etäälle	nykyisestä	liikennekäytävästä	oli	
nousukasmainen,	suorastaan	brutaali	ja	ympäristölle	tuhoisa.	Tiehanke	edusti	menneen	
maailman	keskusjohtoista	suunnittelua	tiehallinnon	itsekkäistä	mieltymyksistä	
ennemmin	rakentaa	kalliilla	uutta	kuin	kustannustehokkaasti	parantaa	vanhaa.	Koska	
uuden	tieosuuden	rakentamiseen	ei	tule	olemaan	varaa,	kannaa	nöyrästi	miettiä	
yhdistettyä	väylävaihtoehtoa	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	suunnitelman	mukaisesti.	
Siinä	on	paikka	Liikenneviraston	uuden	väyläajattelun	näytön	ja	miksei	myös	päättäjien	
luovan	ajattelun	ja	realismin,	paikallisista	toimijoista	puhumattakaan.	
	
Uudenkylän–Mankalan	mutkat	pysyvät	
	
Suurensuon	mittavan	rataoikaisun	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	erillisten	rataoikaisujen	
rakentamisesta	tehtiin	aikoinaan	päätökset.	Toteutuksen	viivästyminen	luo	
mahdollisuuden	uuteen	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	
paikalle	asti,	mistä	alkaa	Kurkelanportin	suora.	Sinne	asti,	kaarteiden	taakse,	jouduttiin	
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	
tasoylikäytävän	kohdalla	vuorostaan	vasemmalle	kaarre	R=1750	ja	Haarankylän	eli	
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	Mankalan	mutkaan	R=750,	missä	oli	Sn95	ja	mikä	
loivennettiin	1960‐luvun	perusparannuksessa.	 	
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Mankalan	entinen	ratapiha,	nykyinen	raiteenvaihtopaikka,	ohitetaan	suoraa	pitkin,	
kunnes	Mankalan	alikulkusillan	jälkeen	on	oikealle	kaarre	R=1510.	Siitä	seuraa	lyhyt	
keinulautamainen	Siperianmäen	nousu	Siperianmäen	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.	
	
Siperianmäen	alamäki	jatkuu	oikealle	pitkään	kaartaen	R=1438,	sitten	lyhyt	
siirtymäsuora	ja	vasemmalle	varsinaisen	Siperianmäen	pitkä	kaarre	R=1545.	Se	
rakennettiin	1960‐luvun	perusparannuksessa	entisen	ratalinjan	pohjoispuolelle	
korkealle	penkereelle,	mikä	korvasi	alkuperäisen	Siperianmäen.	Sen	juurella	
kilometrivälillä	164+865	–	165+485	jäi	historiaan	hirmumutka	R=580	Sn85.	Rataosan	
Lahti–Kouvola	jyrkin	kaarre	jarrutti	etenkin	talvella	pahasti	raskaiden	tavarajunien	
nousua	ja	hillitsi	pikajunien	vauhdinottoa	Siperianmäkeen	kaikkine	hankaline	
seurauksineen.	
	
Yhä	juuttuu	raskas	4500	tonnin	säiliövaunujuna	silloin	tällöin	Siperianmäkeen,	jolloin	
tarvitaan	kaksi	sähköveturia	työntämään	kahden	sähköveturin	vetämä	juna	Kausalasta	
Uuteenkylään.	Siperianmäki	on	nykyisin	ns.	vauhtinousu,	missä	poikkeuksellisesti	
sallitaan	junien,	joissa	on	venäläisen	standardin	mukaisia	tavaravaunuja	(akselipaino	yli	
22,5	t),	vauhdinotto	ylämäkeen	ratakilometrillä	168,5–162,0	nopeudella	70	km/h,	kun	
normaali	rajoitus	on	60	km/h.	
	
Siperianmäen	aluksen	suoranpätkän	jälkeen	kaarteet	palautuvat	pääradalle	
normaaleihin	yli	2000–3000	metrin	lukemiin.	Liioittelua	ei	ole	mainita	Uudenkylän–
Kausalan	rataosuutta	erääksi	pääratojemme	mutkaisimmaksi,	tietysti	nykyistä	
Rantarataa	lukuun	ottamatta.	Tuntuu	merkilliseltä,	että	rataosa	aikoinaan	rakennettiin	
näin	mutkaiseksi.	Parhaimmillaan	olisi	selvitty	koko	matka	parilla	loivalla	kaarteella	
melkein	tasaista	harjunlakea	pitkin.	
	
Uudenkylän–Kausalan	suunnitellut	rataoikaisut	
	
Rataosan	Uusikylä–Mankala	parannustyössä	on	muutettu	vain	siirtymäkaaria	ja	
kallistuksia	nykyisten	ajojohdinpylväiden	välissä,	mikä	sekin	on	parantanut	
ratageometriaa,	joskin	kaarrekiskojen	nopean	kulumisen	kustannuksella.	
Kaarrekiskojen	käyttöikä	on	vain	kymmenen	vuotta	ja	uusiminen	kallista.	
	
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	
4,5	m	etelämmäs	oikaisemalla	keskellä	ratapihaa	oleva	kaarre	R=10000.	Tällöin	olisi	
jouduttu	risteämään	nykyistä	rataa.	 	
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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,	http://www.tieokas.fi/MUINAISMUISTOT.pdf	
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.	
	
Kuurinportin	ja	Arolanportin	samansuuntaiset	kaarteet	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	
(Selkolantien)	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	nykyiselle	ratalinjalle	–	muuten	olisi	heti	perään	pitänyt	
rakentaa	uusi	silta	tai	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	
muinaismeren	rantakivikkoa.	Tälle	alueelle	Korkein	hallinto‐oikeus	ei	hyväksynyt	
tarvittavaa	maa‐ainesten	ottolupaa.	
	
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	
vanha	ratageometria	salli	perinteiselle	kalustolle	140	km/h	nopeuden.	Tavarajunien	
tavoitenopeustaso	on	80‐100	km/h,	ehkä	joissakin	tapauksissa	120	km/h.	Koska	
ratageometriaa	parannettiin	kustannussyistä	vain	rajoitetusti,	korkeimpaan	
tavoitenopeuteen	ei	kaikin	paikoin	päästä,	vaan	rataosalle	jää	useita	nopeuskapeikkoja.
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Rataosan	Lahti–Kouvola	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.	
	
Ensimmäinen	paikallinen	nopeusrajoitus	on	Nastolan	seisakkeen	länsipuolella	km:llä	
145	(144+938	–	145+600):	IC:llä	160	km/h.	Uudenkylän	ratapihan	itäpäässä	km:llä	151	
kallistuvakorisen	Allegro‐	ja	Pendolino‐kaluston	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	alkaen	ensi	kerran	Helsingin	
jälkeen	todellinen	nopeusrajoitusten	syvänne	(kuva	9).	Oma	lukunsa	on	lisäksi	vaikea	
Korian	länsikaarre.	
	

	
Kuva	9.	Nopeustasot	Lahti–Kouvola	2010–12–12	alkaen.	 	

Selitykset: 
 
 
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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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,	
mitkä	ovat	epärealistista	toiveajattelua	nykyisen	tiesuunnitelman	Uusikylä–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,	
mitä	pahimmillaan	edustaa	nykyinen	tiesuunnitelma	Uusikylä–Tillola.	


