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Liikennealueiden	dynaaminen	strategia	–	Uudenkylän	osayleiskaavaehdostus	2015	
	

Raideliikenteeseen	tukeutuva	kehittäminen	
	
Johdanto	
	
Uudenkylän	osayleiskaavan	sisältö	otsikon	asiassa	on	pitkänä	laadinta‐aikana	
kehittynyt	Tieokkaan	vaikutuksesta,	mutta	ei	ole	vieläkään	tyydyttävä	eikä	vastaa	
tarjolla	olevia	mahdollisuuksia.	Niitä	Tieokas	seuraavassa	vaatii	ottamaan	huomioon	
sillä	tavoin,	että	kaavassa	nähdään	Uudenkylän	kehitystarpeet	nykyisestä	ahtaasta	
ajasta	parhaimmillaan	vuosikymmenten	päähän.	
	
Kaavaehdotuksessa	toistuu	sama	valuvika	kuin	kuntastrategiassa:	strateginen	näkemys	
tärkeistä	kokonaisuuksista	puuttuu.	Molemmat	asiakirjat	on	palasteltu	tasapaksusti	lukuisiin	
pääotsikoihin	ja	niiden	kymmeniin	alakohtiin.	Kuntastrategia	on	kamreerinen	kuin	kunnan	
tilinpäätös;	raha‐arvot	vain	on	korvattu	niiden	sanallisella	sisällöllä.	Kaavaehdotus	sisältää	
tunnollisesti	kymmeniä	lyhyitä	lukukappaleita	monotonisessa	järjestyksessä.	Mistään	ei	käy	
selville	yksi	tai	muutama	raskas	kärki	tai,	mikä	suunnataan	painopisteeseen	ja	millä	menestys	
saavutetaan.	Menestys	ei	löydy	kaukaa	Immilästä,	vaan	Uudenkylän	taajaman	kehittämisestä.	
	
Kuvattu	palapeli	ei	synnytä	kokonaisnäkemystä	mistään	osa‐alueesta,	kun	mittarit	vielä	ovat	
epärelevantit	ja	osin	tarkoitushakuiset.	Esimerkiksi	"Puhdas	luonto	ja	viihtyisä	elinympäristö"	
sisältää	kyllä	vesistöasiat,	mutta	ei	esimerkiksi	muun	luonnonympäristön	laatua.	Liikenteessä,	
puhumattakaan	rautatie‐	ja	muusta	joukkoliikenteestä,	heijastuu	Nastolan	kunnan	ikiaikainen	
viehtymys	moottoriteihin	–	ikuisuusasiaa	valtatien	linjausta	märehditään	sivukaupalla,	mutta	
vähälle	jää	aina	ajankohtainen	asukasläheinen	arkinen	joukkoliikenne.	 	



	

Valtakunnalliset	ja	maakunnalliset	yleistavoitteet	kyllä	luetellaan	asiakirjassa	Tavoitteet	ja	
mitoitus.	Niiden	soveltaminen	kohdealueeseen	kuitenkin	uuvahtaa	pahasti.	MRL:n	nojalla	
"Nastolan	kunta	on	ryhtynyt	kaavoitustyöhön	muun	muassa	parantaakseen	Uudenkylän	asemaa	
osana	Nastolan	nauhataajamaa,	vahvistaakseen	Rakokiven	roolia	kunnan	kaupallisena	
keskuksena	ja	ohjatakseen	ranta‐alueiden	rakentamista.	Kaavaan	merkittävästi	vaikuttavia	
asioita	ovat	valtatie	12	linjaus	ja	Uudenkylän	uusi	rautatien	henkilöasema."	
	
Ao.	konsultistako	johtunee,	että	rantarakentamisen	ruotimiseen	uhrataan	todella	runsaasti	
tilaa,	jotta	todella	harvat	maanomistajat,	joita	asia	koskee,	vakuuttuvat	rantatonttien	
sijoitustieteen	saloista.	Ohjausryhmän	pitäisi	olla	iskevä	nyrkki,	mikä	lopullisesti	osoittaa	
suuret	suuntaviivat	paikallisella	tietämyksellään.	Jo	ryhmän	koostumus	herätti	osittaisia	
epäilyksiä,	joten	ei	yllättänyt,	että	aikaansaatu	asialuettelo	on	järeydessään	kuin	varpusen	
varpaanjälki.	Niin	hentoa	ajatuspiiperrystä	ei	olisi	pitänyt	päästää	asiakirjaan,	minkä	sentään	
pitäisi	ohjata	yli	4000	asukkaan	elämää	jopa	seuraavan	sukupolven	ajan.	
	
Kuitenkin	kuntastrategian	nelikentän	kohdassa	"Mahdollisuudet"	ensimmäisenä	mainitaan	
"Rautatieyhteydet".	Strategisessa	päämäärässä	"Yritystoiminnan	kriittiset	menestystekijät"	
mainitaan"	Liikenneyhteyksien	toimivuus",	mittareina	/	seurattavina	asioina	"Matka‐ajat:	
Hki–Vantaa	lentokenttä,	Vuosaaren	satama,	itäraja	sekä	joukkoliikenteen	vuorotiheys	ja	
matkustajamäärät"	–	ei	muuta!	Kaavatyön	ohjausryhmän	(yhteensä	9)	viisi	tuntematonta	
jäsentä	arvotti	kaavan	tavoitteista	korkeimmalle	"Raideliikenteeseen	tukeutuvien	
asuinalueiden	osoittaminen".	Kaavaselostuksessa	todetaan	valtakunnallisten	alueidenkäytön	
tavoitteiden	toteutumisesta,	että	"Aluerakenne	perustuu	Helsingin,	Kouvolan	ja	Pietarin	
kaupunkikeskusten	välisiin	raideliikenneyhteyksiin."	
	
Otsikoiden	sisältö	kummastuttaa	asiantuntijaa.	Yleisestikö	ei	siis	kiinnosta	matka‐aika	
muualle	pääkaupunkiseudulle	kuin	lentokentälle	(teollisuussatraapit!),	puhumattakaan	
asukkaille	läheisiin	Lahteen	tai	Kouvolaan,	joihin	rautatieyhteys	on	ylivoimainen,	kuten	
Tampereellekin	Riihimäen	kolmioraiteen	valmistuttua.	Vuosaaren	satama	on	tässä	outo,	ja	
kenellä	on	kiire	itärajalle?	–	sen	sijaan	Pietariin	Allegro‐juna	kiidättää	kansalaiset	kahtasataa,	
miksi	se	ei	kiinnosta?	Todella	huomaa,	että	määrittelijöinä	ovat	olleet	moottoritie‐	ja	
formulamiehet,	joiden	tietämysnäkökulman	liikenteeseen	avaa	ainoastaan	bemarin	tuulilasi.	
	
Ehdotusvaiheen	viime	hetkillä,	vasta	syksyllä	2015,	monopolikonsultilta	tilattiin	kaavaa	
varten	Liikenneselvitys.	Tilaus	herätti	toiveita,	että	kunta	on	kiinnostunut	Uudenkylän	
liikenneasioiden	asiallisesta	ja	monipuolisesta	kehittämisestä	järjestelmänä	eikä	vain	
valtatien	maastoviivoista.	Ei	sinne	päinkään!	Kysymykseeni	nopeasti	valmistuneen	
Liikenneselvityksen	sisällöstä	sain	vastauksen,	että	se	"ei	sisällä	rautatieliikennettä,	koska	
siihen	ei	kohdistu	muutoksia	osayleiskaavatyössä.	Tarjouksesta	käy	ilmi,	että	työ	käsittää	vain	
autoliikenteen	verkoston.	Tämän	vuoksi	selvityksessä	ei	siis	tule	näkymään	rautatieliikenne."	
	
Selvityksessä	ei	siis	näy	rautatieliikenne,	minkä	kehittämisen	sentään	ohjausryhmäkin	–	
kaikista	vajavuuksistaan	huolimatta	–	arvotti	tärkeimmäksi	uusien	asuinalueiden	
osoittamisen	perusteeksi."	Kunta	ei	halunnut	maksaa	R‐konsultille	raideliikenteen	
kehittämisen	selvittämisestä,	koska	1)	R‐konsultilla	ei	ole	työhön	tarvittavaa	substanssia	ja	
2)	talkookonsultti	Tieokas	oli	jo	tehnyt	monipuolisen	selvitystyön	sekä	henkilö‐	että	
tavaraliikenteen	osalta	sillä	tavoin	tuloksellisesti,	että	Tieokkaan	Dynaaminen	
liikennestrategia	toteutuu	lyhyellä	ja	pitkällä	aikavälillä.	 	



	

Uudenkylän	osayleiskaavan	järeä	strateginen	kulmakivi,	mikä	kaavatyön	aikana	tuli	
Tieokkaan	avuksi,	on	Lahden	ja	Nastolan	yhdistymissopimus.	Seuraavassa	tiivistyksessä	
korostukset	ovat	Tieokkaan:	
	

Koko	aluetta	kehitetään	tasapuolisesti.	Tämä	mahdollistaa	sekä	elinkeinojen	että	
asumisen	tasapainoisen	kehittymisen	...	Vahva	aluerakenne	mahdollistaa	verkoston,	jolla	
turvataan	julkisten	ja	yksityisten	palvelujen	saavutettavuus	alueen	eri	osissa.	
Verkoston	osakeskusten	välille	järjestetään	toimiva	julkinen	liikenne.	Tähän	luo	
erityisen	hyvän	mahdollisuuden	Lahti–Uusikylä	‐rataosa	ja	sen	junaliikenne.	
	
Uuden	Lahden	yhdyskuntarakenteen	runkona	on	...	Lahden	kautta	kulkeva	rautatie	
Pietarista	Helsinkiin	ja	Tampereelle	[Riihimäen	kolmioraiteen	kautta].	Uuden	
Lahden	sisäinen	liikenneverkko	sekä	elinkeino‐	ja	asuinalueet	on	hyvä	rakentaa	
nykyistä	selkeämmin	Pietarinradan	varaan	ja	hyödyntää	se	näin	täysimääräisesti.	
Nastolan	nauhataajamien	yhdistäminen	ja	elinvoiman	lisääminen	onkin	uuden	
Lahden	kehityksen	avainkysymys	ja	mahdollisuus.	
	
Yhdyskuntarakenteen	sosiaalisesti,	taloudellisesti	ja	ympäristöllisesti	kestävä	
kehittäminen	...	luo	pohjan	yritystoiminnan	edellytyksille	sekä	asukkaiden	
viihtyisälle	elinympäristölle.	
	
Huomautus:	
	
Näin	ei	olisi	voitu	kirjoittaa	eikä	sopia,	ellei	kymmenen	vuoden	kansalaistaistelu	olisi	
saanut	aikaan	–	Nastolan	kunnan	vastahangasta	huolimatta	–	Uudenkylän	(ja	samalla	
Villähteen)	henkilöasemia	2010,	Uudenkylän	koko	yhdyskunnan	rakenteen	ja	liikenteen	
kehittämissuunnitelmaa	Asemakeskus	–	Logistiikkakeskus	ja	Tieokkaan	suunnitelmasta	
käynnistynyttä	lähiliikennependelin	Uusikylä–Lahti–Järvelä	toteutusselvitystä	(Päijät‐
Hämeen	liitto).	

	
Vain	kaavatavoitteiden	ylin	asiakohta	"Raideliikenteeseen	tukeutuvien	asuinalueiden	
osoittaminen"	on	oikeassa	paikassaan,	mutta	se	jäi	lopulta	vaille	sisältöä	kellumaan	kuin	kuu	
avaruudessa	tyhjää	ympärillä.	Näistä	syistä	Tieokas	yrittää	talkootyönä	kohtuullisella	
vaivannäöllä	paikata	aukkoa,	minkä	korkeapalkkainen	virkaväki	on	jättänyt,	kuitenkin	
varmana	siitä,	että	vaikka	kompetenssia	ei	ole,	substanssia	ja	referessejä	riittää	jakaa	
seuraavilla	sivuilla.	
	
Työ	Uudenkylän	liikennealueiden	dynaaminen	strategia	on	tehty	pohjaksi	tulevalle	Uudenkylän	
liikennealueiden	asemakaavalle,	minkä	aikanaan	laatii	Lahden	kaupunki.	Nastolan	kunnan	on	
kuitenkin	nyt	luotava	Tieokkaan	esittämä	perusta	kaikkine	mahdollisuuksineen,	joita	
Nastolan	kunta	ei	osannut	/	halunnut	käyttää.	Ja	luvattiinhan	jopa,	että	asemakaavoja	voidaan	
alkaa	laatia	jo	osayleiskaavan	rinnalla,	kuten	seuraavassa	tullaankin	esittämään.	
	
‐‐‐	
Vertailun	vuoksi:	Hollola	on	alkanut	laatia	kunnan	strategista	osayleiskaavaa.	Tässä	vaiheessa	
suosittelen	keskustelua	ao.	vastuuhenkilön	(Nastolasta	lähtöisin!)	kanssa	opiksi.	



	

Uudenkylän	osayleiskaavaehdotus	2015	
Dynaamisen	strategian	osa‐alue:	Raideliikenteeseen	tukeutuva	kehittäminen	
	
Raideliikenne	on	Uudenkylän	kehittämisen	keskeinen	ylivoimatekijä	tulevaisuuteen,	
kunhan	se	vain	halutaan	nähdä	toisin	kuin	"vanhassa	Nastolassa".	
	
Olen	valinnut	strategisen	kärjen	ja	muokannut	sen	sisällön	asiantuntemukseni	mukaan	
selkeäksi	ja	ymmärrettäväksi	kokonaisuudeksi,	mikä	avautuu	parhaiten	kaaviota	tarkastellen	
ja	sen	sisältöä	seuraavasta	tarkemmin	tutkien.	Tähän	kannattaa	paneutua	vaikka	hampaita	
kiristellen,	koska	jo	liitossopimuksen	perusteella	asian	aika	tulee	vielä,	piankin,	vaikka	sitä	ei	
nyt	haluttaisikaan	tunnustaa.	
	
Joissakin	osa‐alueissa	esiintyy	välttämätöntä	limittäisyyttä,	koska	asiat	liittyvät	toisiinsa.	
Sisäinen	esitysjärjestys	hieman	poikkeilee	syystä,	että	aineisto	on	syntynyt	pitkähkön	ajan	
kuluessa.	Olen	jakanut	sisällön	kahteen	osa‐alueeseen	–	Henkilöliikenne	ja	Tavaraliikenne	–	ja	
niiden	sisällä	osaksi	yhteisiin	asiakohtiin.	
	
Edellytän,	että	tämä	asiantuntijatyö,	mitä	kukaan	ei	ole	tilannut	eikä	maksanut,	sisällytetään	
kaavaselostukseen	ja	liitetään	Uudenkylän	osayleiskaavan	lähdeaineistoon	kuten	muutkin	
selvitykset.	
	
Henkilöliikenne	
	
Kirjapolun	AKS	
	
Kirjapolun	kevytväylän	AKS:n	paikassa	Uudenkylän	ratapihan	itäpäässä	sijaitsi	1980‐luvun	
alkupuolelle	asti	Heinolantien	tasoylikäytävä.	Se	suljettiin	ajoneuvoliikenteeltä	vain	siksi,	että	
Uudenkylän,	Säyhteen,	Immilän,	Metsäkylän,	Ruuhijärven,	Vuolenkosken	jne.	asukkaat	
kulkisivat	kaupoille	ns.	Rakokiveen.	Siitä	alkoi	Uudenkylän	asemanseudun	taajaman	
kuoleminen,	syynä	Nastolan	kunnan	yksipuolinen	tahto	ja	myöhemmin	virheelliseksi	
osoittautunut	näkemys.	
	
Toisessa	lausunnossa	(http://www.tieokas.fi/Liikekeskus.pdf)	käsittelen	sitä,	miksi	tavoite	
elinvoimaisesta	ja	kehittyvästä	liikekeskuksesta	karkasi	käsistä	kunnan	omien	toimien	
seurauksesena	niin,	että	jäljellä	on	nykyinen	kaupallisesti	kaiken	aikaa	köyhtyvä	
"kirpputorikeskus".	Yhä	se	toki	palvelee	uusikyläläisten	tarpeita,	jotka	sitä	joka	päivä	
elättävät,	mutta	ei	enää	pitkään	aikaan	ole	vastannut	tavoitetta,	minkä	kunta	kolmekymmentä	
vuotta	sitten	kovakouraisesti	pakottaen	asetti.	
	
Ensimmäinen	tehtävä	pyrkimyksessä	palauttaa	kuusisataavuotiaan	Uudenkylän	
asemanseudun	taajaman	elinvoima	on	rakentaa	takaisin	historiallinen	yhteys	Salpausselän	
kummankin	puolen	asutuksen	välille.	Kirjapolun	alikulkusilta	jää	Pietarinradalle,	mutta	sillan	
toinen	puolisko	tulee	poistaa	Uudenkyläntieltä,	mikä	samalla	palautetaan	suunnilleen	
entiseen	tasoonsa	Asemantien	risteyksen	ja	myllyn	väliseltä	matkalta.	 	
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Kirjapolun AKS

 Muutos henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle
 Pääteaseman Uusikylä-Itäinen liityntäliikenne
 Logistiikkakeskuksen raskaan liikenteen yhteys Heinolantien kautta
 Uudenkylänkadun rakentaminen



	

Kirjapolun	AKS:n	muutos	henkilöauto‐ja	kevyelle	liikenteelle	poistaa	brutaalin	
betonirakentamisen	monumentin	taajaman	keskustasta,	kun	jäljelle	jää	vain	rautatien	alitus.	
Nykyinen	rinnakkainen	siltamassiivi	on	samaa	sukua	kuin	liikekeskuksen	vastaavat	rakenteet	
samalta	ajalta,	minkä	ihannetta	ne	kuvastavat.	Uudenkylän	asemanseudun	yhä	arvokkaassa	
kulttuurimiljöössä	ne	yhdessä	ovat	kuitenkin	tämän	hetken	pahin	kauhistus.	
	
Muutoksen	yhteydessä	syntyy	samalla	merkittävä	liityntäliikenteen	järjestely	taajaman	
itäosaan,	kun	ratapihan	itäpäähän	Kirjapolun	AKS:n	viereen	aikanaan	rakennetaan	Tieokkaan	
alun	perin	suunnitteleman	lähiliikennependelin	Uusikylä–Lahti–Järvelä	liikenteenhoidollinen	
pääteasema	Uusikylä–Itäinen.	Muutokseen	sisältyy	myös	Tieokkaan	ehdottama	ja	nyt	kaavaan	
merkitty	logistiikkakeskuksen	raskaan	kuorma‐autoliikenteen	uusi	yhteys	Heinolantielle	
ratapihan	itäpään	kautta.	Ensiksi	toteutettava	henkilöautoliikenteen	kulku	Kirjapolun	AKS:n	
kautta	onnistuu	valo‐ohjauksin	ja	vähäisin	tiejärjestelyin	lähes	nykyisillä	väylillä.	
	
Kokonaisuuteen	sisältyy	asemanseudun	taajaman	pääväylän	Uudenkylänkadun	rakentaminen	
koko	pituudeltaan	Kouvolantien	läntisestä	liittymästä	nykyisen	henkilöaseman	ja	vanhan	
aseman	(tavara‐aseman)	kautta	entistä	valtatien	pohjaa	pitkin	Kouvolantien	(valtatien	12)	
itäiseen	liittymään	asti.	Kaavavalmistelussa	toivottu	katualueiden	kehittäminen	toimivaksi	
liikenneverkoksi	saa	luonnollisen	ratkaisun,	kun	taajama	ei	enää	ole	vain	yhden	kadun	
varassa,	vaan	Uudenkylänkatu	ja	Heinolantie	liittyvät	toisiinsa	nykyaikaisiksi	taajamaväyliksi.	
Ohjausryhmässä	tämä	vaatii	asennemuutoksen	Uudenkylänkadun	hyväksi,	mikä	on	kunnan	
omassa	vallassa	toisin	kuin	valtion	Heinolantien	kohdalla.	
	
Uudenkylänkadun	rakentaminen	korjaa	ennalleen	asemanseudun	keskustan	
rakennushistoriallisesti	hienoimman	paikan	Yhteiskouluntien	risteyksessä.	Sekä	Meriluodon	
että	Säästöpankin	komeat	liike‐	ja	asuintalot,	1920‐luvun	ja	1960‐luvun	julkisen	
rakentamisen	parhaat	näytteet,	palautuvat	entiselle	sijalleen	ja	risteysalueen	turvallisuus	
paranee	olennaisesti.	Ylimääräinen	tiemaa	päätyy	edullisesti	valtatien	varteen	meluvalliksi,	
minkä	rakentamisen	kunta	aikoinaan	jätti	kesken	ja	päästi	sietämättömän	taukoamattoman	
tiemelun	tunkeutumaan	keskelle	asemanseudun	asutusta.	
	
VAATIMUKSET	OSAYLEISKAAVAAN	
	
Asemakaavassa	osoitetaan	osayleiskaavan	pohjalta	tämän	suunnitelman	mukaisesti	
Kirjapolun	AKS:n	muutos	kevyelle	ja	henkilöautoliikenteelle	liityntäyhteyksineen	
Heinolantielle,	pääteasemalle	Uusikylä–Itäinen	ja	Uudenkylän	ratapihan	
logistiikkakeskuksen	uuteen	raskaan	liikenteen	yhteyteen	Heinolantieltä.	
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Uusikylä - Kirjapolun alikulkusilta

Muutos henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle 

®

KIRJAPOLUN 
AKS

KM 151+118

Kirjapolun alikulkusilta rakennettiin 1980-luvun alkupuoliskolla Heinolantien 
tasoylikäytävän tilalle. Samalla sulkeutui liikenneväylä Uudenkylän keskustan pohjois- 
ja eteläosan välillä. Tämän seurauksena Uudenkylän asemanseudun kaupalliset 
palvelut loppuivat täydellisesti ja siirtyivät Uudenkylän Rakokiveen. Muutosta johti 
Nastolan kunta, joka tietoisesti tuhosi Nastolan vireän ja elinvoimaisen keskuskylän. 
Uudenkylän osayleiskaavatyössä 2011 suunnitellaan Kirjapolun alikulkusillan 
rakentaminen henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle. Lisäksi suunnitellaan Varastotien 
kevytväylä alikulkusiltoineen ja bussiliikennettä varten Kivismäen alikulkusilta.

Lahden Seudullinen Karttapalvelu

http://www.tieokas.fi/
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Uusikylä – liikennepalvelujen kehittäminen 

 
 Kouvolantien AKS Kivismäen AKS 
 km 149+615 km 151+605 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läntinen tulovaihde  Ratapihan pituus 4031 m Itäinen tulovaihde 
km 148+865  (uudistetaan 2009-2010) km 152+896 

Teollisuusraide 
Uusikylä-Nastola 

Henkilöliikenne 
Maaseudun matkakeskus 
km 149+495 

Varastotien AKS 
km 150+280 

Rautatieasema 
km 150+722 

Kirjapolun AKS 
km 151+118 

Rautatieliikenne 

Tavaraliikenne 
Ratapiha 
Kuormausalue 

Valtatie 12 
Uudenkylän liittymä 

Ajoneuvoliikenne 

Kevyt liikenne 

Pörssiyhtiöt 
Uponor ja Raute 



2

Uudenkyläntie – maaleikkaus ja profiili myllyltä länsisuuntaan.

®

Uusikylä - Kirjapolun alikulkusilta

Muutos henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle 

TONTTILIITTYMÄ 

 

KATU  

 

JALKAKÄYTÄVÄ 

 

MELUAITA

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

LUONNOS

 

2011-08-01

http://www.tieokas.fi/
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Uudenkyläntie – maaleikkaus ja profiili -3,5 m ylikulkusillalta länsisuuntaan.

®

Uusikylä - Kirjapolun alikulkusilta

Muutos henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle 

TONTTILIITTYMÄ 

 

KATU  

 

JALKAKÄYTÄVÄ 

 

MELUAITA

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

LUONNOS

 

2011-08-01

http://www.tieokas.fi/
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Uudenkyläntie – maaleikkaus ja profiili länsisuunnasta myllylle.

®

Uusikylä - Kirjapolun alikulkusilta

Muutos henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle 

MELUAITA  JALKAKÄYTÄVÄ 

 

KATU TONTTILIITTYMÄ

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

LUONNOS

 

2011-08-01

http://www.tieokas.fi/
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Uudenkyläntie – maaleikkaus ja profiili -3,5 m länsisuunnasta ylikulkusillalle.

®

Uusikylä - Kirjapolun alikulkusilta

Muutos henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle 

MELUAITA  JALKAKÄYTÄVÄ 

 

KATU TONTTILIITTYMÄ

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

LUONNOS

 

2011-08-01

http://www.tieokas.fi/
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Kirjapolun alikulkusillat Yhteiskouluntien puolelta: Uudenkyläntie ja Pietarinrata.

®

Uusikylä - Kirjapolun alikulkusilta

Muutos henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle 

UUDENKYLÄNTIEN SILTA PURETAAN JA TIE LASKETAAN TASOON -3,5 M.

UUDENKYLÄNTIEN-YHTEISKOULUNTIEN RISTEYKSEEN T-LIITTYMÄ.

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

LUONNOS

 

2011-08-01

http://www.tieokas.fi/


7

Yhteiskouluntien liittymä Uudenkyläntielle rakennetaan T-liittymäksi alikulkusillalle 
tasoon -3,5 m.

®

Uusikylä - Kirjapolun alikulkusilta

Muutos henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle 

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

LUONNOS

 

2011-08-01

http://www.tieokas.fi/
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Heinolantien liittymä Uudenkyläntielle. Kirjapolku ennallaan. Oikealta ajotie 
alikulkusillalle, pääteasemalle UUSIKYLÄ-ITÄINEN ja raskaan liikenteen 
yhdystie logistiikka-alueen kautta Heinolantielle.

®

Uusikylä - Kirjapolun alikulkusilta

Muutos henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle 

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

LUONNOS

 

2011-08-01

http://www.tieokas.fi/
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Uusikylä - Kirjapolun alikulkusilta

Muutos henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle 

Heinolantien liittymä Uudenkyläntielle. Kirjapolku ennallaan. Pietarinradan 
puolelta ajotie alikulkusillalle. Tunnistava valo-ohjaus sillan molemmin puolin.

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

LUONNOS

 

2011-08-01

http://www.tieokas.fi/
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Uusikylä - Kirjapolun alikulkusilta

Muutos henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle 

Uudenkyläntien leikkausmassojen ajo meluvalliksi Hedelmätien ja valtatien 12 
väliin nykyisen meluvallin jatkeeksi ja suojapuuston istutus.

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

LUONNOS

 

2011-08-01

http://www.tieokas.fi/
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Uusikylä - Kirjapolun alikulkusilta

Muutos henkilöauto- ja kevyelle liikenteelle 

1 Heinolantien liittymä Uudenkyläntielle. 
2 Logistiikka-alueen yhdystie. 
3 Yhteiskouluntien T-risteys. 
4 Pääteasema UUSIKYLÄ-ITÄINEN. 

1

2

3

4

2

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

LUONNOS

 

2011-08-01

http://www.tieokas.fi/


Liikennealueiden dynaaminen strategia – Uudenkylän osayleiskaava 2015 ®

Henkilöasema
Uusikylä-Itäinen

 Tieokkaan suunnitelma ja Päijät-Hämeen liiton selvitys
 Lähiliikennependeli Uusikylä-Lahti-Järvelä
 Tiheä asema- ja vuoroväli, myöh. kolmas raide Uusikylä-Lahti



	

Henkilöasema	Uusikylä‐Itäinen	
	
Uudenkylän	henkilöliikenteen	toinen	keskeinen	tekijä	on	henkilöasema	Uusikylä‐Itäinen.	
Se	tulee	Tieokkaan	alkuperäisen,	1990‐luvulla	esitetyn	ja	tarkennetun	suunnitelman	ja	Päijät‐
Hämeen	liiton	selvityksen	mukaisesti	lähiliikennependelin	Uusikylä–Lahti–Järvelä	
liikenteenhoidolliseksi	pääteasemaksi	ratapihan	itäpäähän	Kirjapolun	luoteispuolelle.	
	
Tarkemmassa	suunnittelussa	nykyinen	turvaraide	soveltuu	pendelijunan	kääntö‐	ja	
odotuspaikaksi,	sillä	valmis	laituripenger	odottaa	vain	päällysrakennetta.	Turvalaitekin	–	
raideopastin	T614	–	on	valmiina,	joten	uusia	asennuksia	ei	tarvita.	Pääteasemalta	on	kaavaan	
merkitty	uusi	kulkuyhteys	Heinolantielle	ja	Kirjapolun	AKS:n	kautta	Uudenkylänkadulle.	
Heinolantien	uuden	liittymän	luo	järjestetään	liityntäliikenteen	palvelualue.	
	
Uudenkylän	asemanseudun	taajaman	ja	koko	nykyisen	Nastolan	liikenneoloissa	merkitsee	
mullistusta,	että	taajaman	molemmissa	päissä,	noin	puolentoista	kilometrin	päässä	toisistaan,	
tulee	olemaan	kaksi	rautateiden	henkilöasemaa	aivan	kuin	tiheimmällä	pääkaupunkiseudulla.		
Lisäksi	pääteaseman	liikennealueella	Uudenkylänkadun	puolella	palvelee	myös	Lahden	
seudun	bussilähiliikenteen	päätepysäkki.	Tiheä	asemaverkosto	sekä	juna‐	ja	bussiliikenteen	
tunnin	vuoroväli	koko	nauhataajaman	pituudelta	Lahteen	ovat	aikanaan	todellisuutta,	
myöhemmin	kolmatta	raidetta	Uusikylä–Lahti	puolen	tunnin	välein.	Uuteenkylään	
Selkosaaren	kohdalle	tulee	vielä	kolmas	asema,	Uusikylä–Liikekeskus.	
	
Kaavaselostus	2015	5.1.11	Joukkoliikenne;	lainaus:	
	
"Luonnosvaiheen	palautteen	johdosta	pääteasema	poistettiin	kartalta,	mutta	jätettiin	radan	
kehittämistä	osoittava	merkintä,	joka	tulevaisuudessa	mahdollistaa	lisäraiteen	ja	pääteaseman	
tarkemman	suunnittelun."	
	
"Päijät‐Hämeen	maakuntakaavaa	varten	on	tehty	esiselvitys,	jossa	yhtenä	
rakennemallivaihtoehtona	on	ratoihin	tukeutuva	maankäyttö.	Päijät‐Hämeen	lähijunaliikenteen	
edellytykset	‐esiselvityksessä	(Sito	2013)	on	tarkasteltu	rataosuuksien	ja	asemapaikkojen	
nykytilannetta	sekä	kunnostustarvetta.	Selvityksen	johtopäätöksenä	oli,	että	lähijunaliikenteen	
käynnistäminen	Päijät‐Hämeessä	vaikuttaa	kannattavimmalta	Uusikylä–Lahti–Järvelä‐
ratakäytävällä,	jossa	on	jo	nykyisin	taajama‐	ja	lähijunaliikennettä.	
	
Maankäytön	kehittyessä	ratakäytävässä	voidaan	kehittää	junaliikennettä	lisäämällä	uusia	
asemia	ja	tihentämällä	vuoroväliä	selvityksessä	esitetyn	mallin	mukaisesti.	Lahden	ja	
Uudenkylän	välillä	nykyinen	kaksoisraide	on	riittävä	60	minuutin	vuorovälillä	kulkevalle	
lähijunaliikenteelle.	Kun	vuoroväli	tihennetään	30	minuuttiin,	Lahti–Uusikylä‐välille	tarvitaan	
yksi	lisäraide	kokonaisjunamäärän	noustessa.	Junamäärän	kasvamisen	myötä	on	
häiriöherkkyyden	ja	tasavuorovälisyyden	kannalta	perusteltua	rakentaa	välille	lisäraide.	
Tarvittaessa	Uudenkylän–Nastolan	teollisuusraidetta	voi	käyttää	lisäraiteen	pohjana,	mikä	
vähentää	kustannuksia.	Selvityksen	pohjalta	osayleiskaavaluonnokseen	oli	merkitty	lisäraide	ja	
uusi	henkilöliikenteen	pääteasema."	
	 	



	

Luonnosvaiheen	palautetta	antoivat	Päijät‐Hämeen	liitto	ja	Liikennevirasto.	
	
Päijät‐Hämeen	liitto	lausui:	
	

	
Päijät‐Hämeen	liiton	esiselvityksessä	käsiteltiin	pääteasemaa	Uusikylä–Itäinen	ainoastaan	
mainiten,	että	Uudenkylän	nykyiselle	liikennepaikalle	on	lisäksi	investointikustannuksiin	
laskettu	kääntöpaikka,	jonka	kustannusarvio	ilman	tarkempaa	suunnittelua	on	1,5	M€.	
Nykyisestä	Uudenkylän	henkilöasemasta	tehtiin	Asemakortti	(ks.	Uudenkylän	Asemakeskus).	
	
Päijät‐Hämeen	liitto	katsoi	lausunnossaan	siis	mahdolliseksi	uuden	henkilöliikenneaseman	
Uusikylä–Itäinen	perustamisen	pidemmällä	aikavälillä,	jos	alueelle	kaavatavoitteiden	
mukaisesti	kehitetään	uutta	raideliikenteeseen	tukeutuvaa	maankäyttöä.	Lausunto	ei	
kuitenkaan	ota	huomioon	pääteaseman	liikenteenhoidollista	tarvetta	kuten	Tieokas.	Missään	
tapauksessa	Päijät‐Hämeen	liitto	ei	vaatinut	pääteaseman	Uusikylä–Itäinen	poistamista	
kaavaluonnoksesta.	
	
Pendelilähiliikenteen	kääntöpaikan	kohtaa	Uudenkylän	liikennepaikalla	ei	esiselvityksessä	
määritelty	tarkemmin,	koska	se	liittyy	myöhempään	ratasuunnitteluun.	Uudenkylän	
rautatieliikennepaikka	on	kokonaisuus,	mikä	Pietarinradan	parannustyön	valmistuttua	2011	
ulottuu	läntiseltä	pääopastimelta	(km	148+160,	Upo)	itäiselle	pääopastimelle	(km	153+470,	
Kuurinportti).	Liikennepaikan	alueen	pituus	on	siis	peräti	5310	m	ja	tulovaihteiden	väli	4031	
m.	Uudenkylän	liikennepaikan	alue	on	todella	pitkä,	pidempi	kuin	esimerkiksi	Lahden.	Tämä	
johtuu	etenkin	raidegeometrian	vaatimuksista	tulovaihteiden	sijoittelussa.	
	
Liikennevirasto	lausui:	
	
Uudenkylän	nykyinen,	vuonna	2010	valmistunut	henkilöliikennepaikka	sijaitsee	rautatien	ja	
Nastolantien	[po.	Kouvolantien]	risteyskohdassa	noin	1,5	kilometriä	kaavaluonnoksessa	
osoitetusta	uudesta	liikennepaikasta	länteen.	Kaava‐aineistosta	ei	käy	ilmi,	mihin	uuden	
liikennepaikan	tarve	sekä	kaavassa	osoitettu	sijainti	perustuvat.	Liikenneviraston	
suunnitelmissa	ei	ole	tehdä	muutoksia	Uudenkylän	liikennepaikalle.	
	
Uudenkylän	liikennepaikan	henkilö‐	että	tavararatapihan	(logistiikkakeskuksen)	raiteistot	
uusittiin	täysin	Pietarinradan	Lahti–Luumäki	(–Vainikkala)	parannustyössä	2007–2011,	ja	
niiden	rakenne	ja	turvalaitteet	ovat	täysin	nykyaikaiset.	Siksi	muutoksiin	ei	ole	tarvetta,	
elleivät	liikennöintitarpeet	muutu;	sellainen	muutos	olisi	pendelilähiliikenteen	
käynnistyminen.	
	
Mielenkiintoista,	että	Liikennevirastolle	(eikä	Päijät‐Hämeen	liitolle)	ei	lausunnosta	päätellen	
toimitettu	Tieokkaan	laatimaa	perusteellista	pääteaseman	Uusikylä–Itäinen	(tätä)	rakenne‐	ja	
liikennöintiselvitystä	vuodelta	2010,	mikä	sisältyi	jo	kaavan	luonnosvaiheen	aineistoon.	
Ilmeisesti	kunnanjohto	esti	aineiston	toimittamisen	ja	käytön,	koska	se	olisi	korostanut	liiaksi	
raideliikenteen	kehittämistä.	Nyt	tämä	aineisto	on	ehdottomasti	liitettävä	kaava‐asiakirjoihin.



	

Tieokas	esitti	Päijät‐Hämeen	liiton	tilauksesta	Sibeliustalon	Liikenneseminaarissa	2010	–	
kuukautta	ennen	Uudenkylän	uuden	henkilöaseman	avaamista	–	täydellisen	suunnitelmansa	
pendelilähiliikenteen	järjestämisestä	yhteysväleillä	Uusikylä–Lahti–Järvelä	/	Heinola–Lahti–
Orimattila.	Suunnitelma	muodosti	pohjan	Päijät‐Hämeen	liiton	selvitykselle	2013.	Olennainen	
osa	suunnitelmaa	oli	pääteaseman	Uusikylä–Itäinen	toteutus,	mikä	tässä	esitetään	–	jälleen	
kerran	–	ajatuksella,	että	kaavasuunnittelu	on	parhaimmillaan	pitkän	ajan	toimintaa,	missä	
tähtäin	voi	olla	vuosikymmenten	päässä.	Toisaalta	maali	voi	tulla	lähelle	yllättävänkin	pian,	
kuten	liitossopimuksen	raideliikennetavoitteet	osoittavat,	siksi	varautuminen	on	viisautta.	
	
Ajatukseni	Lahden	seudun	pendelilähiliikenteestä	esitin	jo	1990‐luvun	alussa.	Ajatus	on	
toteutunut	Päijät‐Hämeen	liiton	laatiman	selvityksen	osalta,	mikä	on	merkittävää,	samoin	
kuin	kaavassa	Pietarinradan	merkitseminen	kehitettäväksi	ratayhteydeksi.	Tuleva	
maakuntahallinto	luo	mahdollisuuden	–	Ruotsissa	jo	kauan	toimineella	ja	Tampereen	seudulla	
parhaillaan	toteutettavalla	tavalla	–	järjestää	seudullista	paikallisliikennettä	myös	rautateillä.	
Kehitystä	tukee	liitossopimuksen	voimakkaasti	raideliikennettä	painottava	sisältö.	
	
Pääteaseman	Uusikylä‐Itäinen	kohdalla	on	molemmilla	lausujatahoilla	väärinkäsitys,	mikä	
ainakin	osaksi	johtuu	Tieokkaan	em.	aineiston	salaamisesta.	Tieokkaan	suunnitelmassa	
pääteaseman	Uusikylä–Itäinen	tarpeen	sanelee	liikenteenhoito:	Pendelijunan	on	päästävä	
pääraiteilta	(tuloraide	lännestä	Uudenkylän	henkilöaseman	raide	R601	itään	ja	lähtöraide	
R603	länteen)	sivuun	ratapihalle	kulkusuunnan	vaihdon	vaatimaa	aikatauluntasausta	ja	
muun	junaliikenteen	sivuutuksia	varten,	sillä	ohittavan	liikenteen	vaihtuvien	tarpeiden	vuoksi	
raidetta	R603	ei	voi	varata	jatkuvasti	pitkiksi	ajoiksi	paikalliselle	liikenteelle	(kaavio	alla).	
Samalla	tietysti	pystytään	palvelemaan	Uudenkylän	asemanseudun	taajaman	asukkaita,	mikä	
kuitenkin	on	vain	liikenteenhoidon	tarpeiden	tuottama	lisähyöty,	ei	pääasia,	kuten	
lausunnonantaja	(Päijät‐Hämeen	liitto)	on	puutteellisen	tiedon	vuoksi	käsittänyt.	

	



	

Oman	näkemykseni	mukaan	pendelähiliikenteen	Uusikylä–Lahti–Järvelä	toteuttamisen	aika	
tulee,	kun	ensin	Kärkölän	kunta	ja	sen	jälkeen	Hollolan	kunta	ovat	tehneet	konkurssin	tässä	
järjestyksessä	ja	liitetty	Lahden	kaupunkiin,	minkä	alue	sen	jälkeen	kattaa	koko	rataosan	
Uusikylä–Järvelä.	On	siis	kysymys	arvaamattoman	pitkästä	(tai	lyhyestä)	ajasta.	
	
Iitti	liitettäneen	toivomuksensa	mukaisesti	Päijät‐Hämeeseen	ja	jatkanee	vielä	jonkin	aikaa	
itsenäisenä,	kunnes	metsänhakkuurahat	loppuvat	ja	Iitistäkin	tulee	osa	Lahtea,	ei	Kouvolaa.	
Jos	pendelilähiliikenne	ulotettaisiin	Uudestakylästä	itään	–	mitä	en	usko	–	vastaava	
liikenteenhoidollinen	pääteasema	voi	olla	Niinimäen	liikennepaikka	(raiteenvaihtopaikka)	
Kausalan	itäpuolella	"keskellä	ei	mitään";	Kausalan	seisakkeellahan	ei	ole	vaihteita	eikä	
ratapihaa	toisin	kuin	Uudessakylässä	keskellä	taajama‐asutusta,	minkä	lisämatkustuksen	
tuoma	hyöty	pääteasemalta	Uusikylä–Itäinen	jäisi	saamatta	Niinimäessä.	
	
Uudenkylän	julkisen	henkilöliikenteen	yhteydet	ovat	jo	nyt	paremmat	kuin	missään	muualla	
nauhataajamassa.	Nyt	kuitenkin	päästään	Nastolan	kunnan	nihkeästä,	raideliikennettä	
vieroksuvasta	suhtautumisesta	kiinni	tässä	lausunnossa	ja	myös	liitossopimuksessa	
esitettyihin	mahdollisuuksiin.	Tulevalla	Lahden	kaupunkialueella	tilanne	toki	muuttuu	
neutraaliksi,	pelkästään	tosiasioihin	perustuvaksi.	
	
VAATIMUKSET	OSAYLEISKAAVAAN	
	
Pääteasema	Uusikylä–Itäinen	liityntäliikennejärjestelyineen	merkitään	
asemakaavoitusta	varten	osayleiskaavaan	pitkän	ajan	tavoitteeksi.	 	
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Liikennejärjestely Uusikylä, tuleva tilanne

Uudenkylän rautatieliikennepaikan alueella sijaitsee kaksi henkilöasemaa:
• taajaman länsiosassa UUSIKYLÄ-LÄNTINEN km 149+485, kulkutie R603
• taajaman itäosassa UUSIKYLÄ-ITÄINEN km 151+015, kulkutie R603/614.  

Henkilöliikenne km 149+485 
UUSIKYLÄ-LÄNTINEN

MAASEUDUN 
MATKAKESKUS

R 602 Lahti-Järvelä 

R601  Järvelä-Lahti

Henkilöliikenne km 151+015 
UUSIKYLÄ-ITÄINEN

PÄÄTEASEMA

®

Rautateiden lähiliikennependeli Uusikylä-Järvelä

Raiteistokaavio Uusikylä 2010-

Lähde: Liikenneviraston Rautatieosasto / Pöyry

Lahden Seudullinen Karttapalvelu

KIRJAPOLUN 
AKS 
KM 151+118

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

LUONNOS

 

2010-09-18

http://www.tieokas.fi/
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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 henkilö- 
liikennepaikat 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.

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi
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http://www.tieokas.fi/Rautatieliikennepaikat_20100831.pdf
http://www.tieokas.fi/
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LAHDEN SEUDUN PENDELILÄHILIIKENNE – PÄÄTEASEMA UUSIKYLÄ–ITÄINEN 
 

 
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 
ääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n FLIRT‐junatyyppi sarja Sm5, mitä on ehdotettu 

ös Lahden seudun lähiliikennependeliin. Kuva tekijän. 
P
soveliaimmaksi my
 
Otteita julkaisusta: 
äijät‐Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset. Esiselvitys. Sito Oy ja Päijät‐Hämeen 
iitto. Versio 1.0 30.8.2013,: 
P
l
 
Teknisiä määrittelyjä 
 
Liikennöinnissä on tarkasteltu yhteysvälejä Järvelä–Lahti–Uusikylä ja Orimattila–Lahti–
Heinola. Tarkastelussa on käytetty lähtökohtina sekä 60 minuutin että 30 minuutin 
vuorovälejä. Junatarjontaa on verrattu nykyisiin junavuoroihin graafisten aikataulujen 
a raiteistokaavioiden avulla. Lähijunien maksiminopeudeksi määriteltiin 120 j
kilometriä tunnissa. 
 
Uusien henkilöliikennepaikkojen laatutason tulisi olla Lahti–Kouvola ‐rataosalla sijait‐
sevan nykyisen Uudenkylän aseman mukainen. Uudenkylän nykyiselle liikennepaikalle 
[UUSIKYLÄ] on lisäksi investointikustannuksiin laskettu kääntöpaikka [UUSIKYLÄ–
ITÄINEN], jonka kustannusarvio ilman tarkempaa suunnittelua on 1,5 M€. 
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Lahden–Uudenkylän välillä nykyinen kaksoisraide riittää 60 minuutin vuorovälillä 
ulkevalle lähijunaliikenteelle. Kun vuoroväli tihennetään 30 minuuttiin, Lahti–k
Uusikylä‐välille tarvitaan yksi lisäraide kokonaisjunamäärän noustessa. 
 
Nykyisin Lahti–Uusikylä‐välillä liikkuu 85 junavuoroa, joista 13 on taajamajunia. 30 
minuutin vuorovälillä junavuorojen lisäys on noin 27 vuoroa. Tämä tarkoittaa, että 
vuorokaudessa lähijunavuorojen määrä on noin 40 vuoroa. Lisäksi rataosalla Lahti–
Kouvola Liikenneviraston julkaiseman ennusteen mukaan tavaraliikenteen vuoromäärä 
ousee nykyisestä ainakin 5 junalla. Kokonaisjunamäärä nousee lähijuna‐ ja n
tavaraliikenne‐ennuste huomioiden noin 120 vuoroon vuorokaudessa. 
 
Junamäärän kasvamisen myötä on häiriöherkkyyden ja tasavuorovälisyyden kannalta 
ainakin osittainen lisäraide perusteltu. Jos koko rataosalle Lahti‐Uusikylä rakennetaan 
lisäraide, vähän yli 20 km pituisen lisäraiteen kustannus olisi noin 92 M€. Tarvittaessa 
udenkylän‐Nastolan teollisuusraidetta voi käyttää lisäraiteen pohjana, mikä vähentää U

kustannuksia. 
 
Liikennöinti edellyttää, että sekä Järvelässä että Uudessakylässä lähijunien kääntyminen 
linjalla tai pistoraiteella onnistuu. Tämä saattaa edellyttää turvalaitesuunnitelmien 
tarkistamista ja tarvittaessa turvalaitteiden lisäämistä. Vähimmäisvaatimus 
turvalaitteiden osalta on, että asemien Lahden puoleiset päät ovat suojastettu siten, että 
unien ja infran junakulunvalvontalaitteet (JKV) ymmärtävät turvallisen kääntymisen 
semalla. Pistoraide on välttämätön, jos halutaan junille yli 10 minuutin kääntymisaika. 
j
a
 

 
Potentiaalisin uuden kaluston tyyppi on Flirt‐juna (Sm5) erilaisissa muodoissaan 
diesel‐, sähkö‐ tai duoversiona. 
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Kaavallisia määrittelyjä 
 
Uudenkylän osayleiskaavassa (luonnos 23.5.2013) väestömäärän on oletettu kasvavan 
noin 0,5 % vuodessa. Väestömäärä osayleiskaavan alueella vuonna 2012 on 4040 
asukasta. Väestömäärä 0,5 % kasvulla vuonna 2015 on noin 4100 ja vuonna 2025 noin 
4300 asukasta. Osayleiskaava mahdollistaa kuitenkin isommankin väestönkasvun 
nykyisiä asuinalueita tiivistämällä sekä uusilla alueilla. Kilometrin säteelle Uudenkylän 
semasta voisi sijoittua noin 400 asukasta ja kolmen kilometrin säteelle nykyisiä alueita a
tiivistäen ja kaavan reservialueita käyttäen noin 1000 asukasta. 
 
Kaavoittamalla maankäyttöä nimenomaisesti asemien yhteyteen ja tekemällä junalii‐
kenteestä toimiva vaihtoehto jo ennen aseman ympäristön täyttä asuttamista voidaan 
tukea joukkoliikenteen asemaa liikennejärjestelmässä. Jos alueelle muuttavat asukkaat 
voivat luottaa hyvän joukkoliikenneyhteyden olemassaoloon tai alueelle jopa 
muutetaan nimenomaan sen vuoksi, henkilöauton käyttö voi jäädä alun perinkin 
vähäisemmäksi kuin ei‐radanvarsialueella. Kehitystä tukee asemanseutujen 
rakentaminen riittävän suuriksi, jotta ne pystyvät kannattamaan omia lähipalveluita. 
Asemien ympäristön maan arvon nousu voi olla kunnalle merkittävä tulonlähde. 
leisesti yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on kestävän kehityksen mukaista ja 

naispäästöjä. 
Y
junaliikenteen kulkumuoto‐osuuden kasvaminen vähentää liikenteen koko
 
Rautateiden henkilöliikenteen avautuessa kilpailulle vuonna 2025 on tälle 
rataosuudelle mahdollista kilpailuttaa liikennöijä. Kilpailutilanteesta riippuen on tällöin 
mahdollista hankkia erikseen tunnin välein kulkevat Riihimäki–Lahti–Kouvola‐
junavuorot ja niitä täydentävät tunnin välein kulkevat Järvelä–Lahti–Uusikylä‐
junavuorot, jolloin lähiliikennealueella olisi yhdistettynä puolen tunnin vuoroväli. VR:n 
yksinoikeuden jatkaminen antaa lisäaikaa myös investointien tekoon, joten teoriassa 
äysimittainen lähijunaliikenne voisi olla mahdollista jo vuonna 2025 VR:n 
ksinoikeuden päättyessä. 
t
y
 
Yhteenveto 
 
Lähijunaliikenteen käynnistäminen Päijät‐Hämeessä vaikuttaa kannattavimmalta 
Järvelä–Lahti–Uusikylä‐ratakäytävällä, missä on jo nykyisin taajama‐ ja 
lähijunaliikennettä, Lahden länsipuolella tunnin vuorovälein ja Lahden itäpuolella 
keskimäärin noin kolmen tunnin välein. Junaliikenteen yhdistäminen seudulliseen 
joukkoliikennejärjestelmään tapahtuu yksinkertaisimmillaan luomalla yhteinen 
lipputuote juna‐ ja bussiliikenteeseen. Etenkin Nastolan suunnalla jo nykyinen 
maankäyttö antaa hyvän pohjan junaliikenteen kehittämiselle. Maankäytön kehittyessä 
ratakäytävällä voidaan myös kehittää junaliikennettä lisäämällä uusia asemia ja 
tihentämällä vuoroväliä selvityksessä esitetyn mallin mukaisesti. 
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Pendeliliikenteen pääteasema UUSIKYLÄ–ITÄINEN itäsuuntaan, taust. Kirjapolun AKS 
älillä Heinolantie–Uudenkyläntie. Raidetta R603 käyttää Uudenkylän henkilöasemalla 
änsisuuntaan pysähtyvä kaukohenkilöliikenne. 
v
l
 

 
Pendeliliikenteen pääteasema UUSIKYLÄ–ITÄINEN länsisuuntaan Uudenkylän 
ratapihalle ja tavara‐asemalle päin. Vas. pääraiteet ja H9669 Helsinki–Riihimäki–Lahti–
Kouvola–Kotkan satama on lähtenyt Uudenkylän henkilöasemalta. Kesk. turvaraide 
R614, mikä soveltuu pendelijunan kääntö‐ ja odotuspaikaksi, oik. valmis laituripenger, 
mistä on kulkuyhteys Heinolantielle ja Kirjapolun AKS kautta Uudenkyläntielle. Oik. 
Heinolantien varteen järjestetään liityntäliikenteen palvelualue. 
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HUOM. kuvassa nykyinen Uudenkylän henkilöasema vielä rakenteilla 2010. 

 



®

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).

Lähiliikennependeli Uusikylä-Järvelä

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNESEMINAARI

 

2010-11-15

http://www.tieokas.fi/
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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)

Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

 

LUONNOS

 

2010-09-18
®

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) 

Rautateiden lähiliikennependeli Uusikylä-Järvelä

http://www.tieokas.fi/


Liikennealueiden dynaaminen strategia – Uudenkylän osayleiskaava 2015 ®

Uudenkylän Asemakeskus

 Nimitys po. Uudenkylän Asemakeskus (Matkakeskus )
 Matkakeskusta vastaavat palvelut valmiina
 Palvelut ja liityntäliikenne organisoitava
 Ympäristö rakennettava tukemaan palveluja  

®



	

Uudenkylän	Asemakeskus	

	
Uudenkylän	Asemakortti.	Lähde:	Päijät‐Hämeen	lähijunaliikenteen	edellytykset	Esiselvitys.	
2013.	Päijät‐Hämeen	liitto	ja	SITO.	 Liityntäpysäköinti:	Etelälaiturin	P‐alue	10+2	(inva),	

P‐laiturin	P‐alue	27+2(inva).



	

Julkisen	henkilöliikenteen	kivijalka	Uudessakylässä	tulee	olemaan	Asemakeskus	
(Matkakeskus),	mikä	käytännössä	on	liikennepalvelujen	organisointia	vaille	valmis.	Suurin	
ensi	vaiheen	tehtävä	on	niveltää	juna‐	ja	liityntäliikenne	toimivaksi	kokonaisuudeksi.	
Ympäristöä	on	vielä	rakennettava	tukemaan	liikennepalveluja	ja	tekemään	alue	
houkuttelevaksi	yrityksille	sijoittua	asemakaava‐alueelle.	
	
Koska	Matkakeskus,	mikä	nimitys	aineistossa	vielä	esiintyy,	on	rekisteröity	tavaramerkki	
oikeussäännöksineen,	käytetään	vastedes	nimitystä	Uudenkylän	Asemakeskus,	minkä	osalta	
ei	ole	rajoituksia.	Tampereellekin	suunnitellaan	Asemakeskusta.	Suomessa	on	valmiina	tai	
suunnitteluvaiheessa	24	matkakeskusta,	kaikki	kaupungeissa,	lähin	ja	ensimmäinen	
Kouvolassa	ja	rakenteillä	25.	Lahdessa.	
	
Uusikylä	on	ensimmäinen	paikka,	missä	matkakeskuksen	peruspalvelut	sovelletaan	
maaseututaajaman	oloihin.	Erinomaisen	pohjan	kehitystyölle	rakensi	Tieokas	toteuttaessaan	
2009	liikenne‐	ja	viestintäministeriön	pyynnön	laatia	suunnitelma	Maaseudun	
Matkakeskuksen	toteuttamiseksi	Uudenkylän	henkilöasemalle,	minkä	rakentamisen	
ministeriö	oli	juuri	päättänyt.	Huomattakoon,	että	Tieokas	teki	pilottisuunnitelmansa	omasta	
aloitteestaan	lähes	vuosi	ennen	kuin	Uudenkylän	henkilöaseman	liikenne	alkoi.	
	
Kysymyksessä	on	laajavaikutteinen	joukkoliikennettä	uudistava	innovaatio.	Uudenkylän	
Asemakeskus	on	käytännön	pilotti,	minkä	toteuttamisesta	liikenne‐	ja	viestintäministeriö	jo	
kertaalleen	kiinnostui,	mutta	minkä	Nastolan	kunnan	haluttomuus	ja	henkilökohtaiset	
arvovaltasyyt	toistaiseksi	tärvelivät.	Uudessa	hallintorakenteessa	ajatuksen	toteuttaminen	
toki	saa	paremmat	lähtökohdat	ja	työ	voi	jatkua	Lahden	kaupungin	johdolla,	mutta	Nastolan	
kunnan	on	nyt	luotava	uudistuksen	edellytykset	kaavoituksessa.	
	
Pilottiselvitys	niveltyy	Lahden	seudun	joukkoliikenteessä	tavoitteeseen	kehittää	Nastolan	
nauhataajaman	joukkoliikenteen	laatukäytävä.	Siitä	innovaation	esitti	Tieokas	jo	2008	
laatimassaan	Nastolan	kunnan	Joukkoliikennetyöryhmän	Toteutusselvityksessä	Uudenkylän	
ja	Villähteen	henkilöliikennepaikkojen	perustamiseksi.	Laatukäytävän	lähtökohta	on	
Uudenkylän	henkilöaseman	keskeinen	sijainti	Nastolan	nauhataajamassa	Pietarinradan	
taajamajunaliikenteen,	kauko‐,	pikavuoro‐	ja	paikallisbussiliikenteen,	ylikunnallisten	
käyttäjäyhteyksien	sekä	katu‐	ja	kevyen	liikenteen	verkoston	vilkkaassa	solmukohdassa.	
Päijät‐Hämeen	maakuntakaavan	mukaan	alueella	on	merkittäviä	mahdollisuuksia	asutuksen	
ja	palvelujen	sekä	liikenneyhteyksien	kehittämiseen,	ja	saman	vahvistaa	nyt	Uudenkylän	
osayleiskaavaehdotus.	
	
Asemakeskuksessa	voitaisiin	jos	haluttaisiin	jo	nyt	kiinnittää	huomiota	raskaan	
henkilöliikenteen	(junat	ja	bussit)	palvelujen	keskinäisiin	liityntäratkaisuihin,	kevyen	
liityntäliikenteen	(kutsutaksit,	henkilöautot,	polkupyörät,	jalankulkijat)	toimivuuteen,	
normitetun	opastusjärjestelmän	(Liikennevirasto)	luomiseen	sekä	Asemakeskuksen	käyttöä	
tukevien	oheispalvelujen	(myyntipalvelut	ja	Matkahuolto)	suunnitteluun.	Henkilöaseman	
asemakaavassa	varattiin	liiketontti	pohjoislaiturin	viereen.	Kaupallisten	palvelujen	
kehittämistä	tukee	Asemakeskuksen	sijainti	ylikunnallisten	käyttäjäsuuntien	perinteisessä	
risteyskohdassa	(Säyhtee,	Vuolenkoski,	Mankala,	Kuivanto,	Arjärvi).	 	



	

	
Uudenkylän	henkilöaseman	kolmas	pikavuoropysäkki	pohjoislaiturin	vieressä	on	ollut	
rakennussuunnitelman	mukaisella	paikallaan	marraskuusta	2011	alkaen.	Kaksi	muuta	
pikavuoropyusäkkiä	sijaitsee	Kouvolantien	varressa.	Asemalle	saapuu	taajamajuna	H9669	
Helsingistä	Riihimäen	kautta	Kouvolaan.	Kuva	2011‐11‐15	Markku	Sakari	Meriluoto.	
Tulevaisuuden	liikepaikka	
	
Toimeliasta	yrittäjää	odottaa	jättipotti	keskellä	Uudenkylän	henkilöaseman	Asemakeskuksen	
aluetta.	Asemakaavatontille	voi	rakentaa	300	m2	liiketilaa	esimerkiksi	myymäläksi	ja	uudeksi	
Matkahuolloksi	loistavalle	liikennepaikalle,	minne	bussien	on	helppo	poiketa.	Nastolan	
nykyinen	Matkahuolto	sijaitsee	toivottomassa	paikassa	etäällä	bussilinjoista	Kauppakaaren	
liittymähelvetin	perukassa	Neste‐huoltoasemalla,	mihin	vuorobussit	joutuvat	pujottelemaan	
kujia	pitkin	niin,	että	rahtipalvelukäynti	Matkahuollossa	lisää	ajoaikaa	keskimäärin	10	
minuuttia.	Uudessakylässä	Matkahuolto	olisi	vilkkaan	liikenneristeyksen	vieressä	
Asemakeskuksessa,	missä	kaiken	lisäksi	sijaitsee	oma	vakio‐	ja	pikavuoropysäkki	(kuva).	
Uudenkylän	uusi	liike‐elämä	keskittyy	Pietarinradan	ja	maanteiden	laajan	liittymän	alueelle,	
mihin	Uudenkylän	osayleiskaavassa	muodostuu	maakuntakaavan	mukainen	asutuksen	ja	

palvelujen	keskus.	Jo	nyt	julkisen	liikenteen	
hyvät	yhteydet	vetävät	käyttäjiä	myös	
Orimattilan	ja	Iitin	puolelta.	
Tärkeä	täydennys	Uudenkylän	Asema‐
keskuksen	palveluihin	on	Tieokkaan	
alkuperäisen	asemasuunnitelman	mukainen	
Ellentien	/	Varastotien	jatkeen	ylikulkusilta	
(vas.)	Uudenkylän	henkilöaseman	
pohjoisenpuoleiselta	asuinalueelta	
Kouvolantien	yli	pohjoislaiturille	(punainen	
viiva).	Uudenkylän	henkilöaseman	
Toteutussuunnitelma.	2008.	Tieokas	/	
Osayleiskaavaehdotus	2015.	



	

Uudenkylän	henkilöaseman	matkustajamäärä	on	noussut	siten,	että	Uusikylä	oli	jo	
ensimmäisen	täyden	liikennevuoden	2011	jälkeen	ja	on	yhä	Nastolan	vilkkain	henkilöasema	
(muut	Nastola	ja	Villähde),	vaikka	kunta	sitä	ennen	onnistui	katkaisemaan	liikenteen	2005–
2010.	Uudenkylän	henkilöasema	toimii	myös	linja‐autoliikenteen	solmuna,	missä	pysähtyy	

päivittäin	56	bussivuoroa	ja	niiden	liityntäliikenteen	
vuoroja.	Kesän	2012	alussa	Uudenkylän	henkilöasemalla	
otettiin	käyttöön	kansalaistyön	tuloksena	myös	
pikavuoropysäkit,	joilla	pysähtyy	päivittäin	8	pikavuoroa	
suunnissa	Tampere/Hämeenlinna–Kotka/Hamina	vv.	
	
Yhteenvetona	Uudenkylän	Asemakeskus	on	
rakenteellisesti	ja	toiminnallisesti	jo	olemassa	
kansalaistyön	tuloksena,	ilman	juuri	mitään	
lisäinvestointeja.	Tarvitaan	enää	hallinnollinen	ratkaisu	
kaavoituksessa	ja	lisää	innovaatioita,	miten	tuloksesta	
saadaan	paras	valtakunnallinen	esimerkki	kymmeniin	
muihin	vastaaviin	taajamiin.	Liikenne‐	ja	
viestintäministeriö	on	jo	näyttänyt	kiinnostuksensa.	Nyt	
odotetaan,	että	myös	Nastolan	kunta	kiinnostuu	edes	sen	
verran,	että	luo	kaavoituksessa	tulevaisuuden	
mahdollisuudet	–	tai	ei	ainakaan	enää	toista	kertaa	tuhoa	
niitä.	



	

Jo	nykyisellään	Uudenkylän	Asemakeskus	palvelee	taajamahenkilöjunaliikenteessä	suorilla	
yhteysväleillä	Helsinki/Riihimäki–Lahti–Kouvola	vv.	Uudenkylän	henkilöasemalla	pysähtyy	
arkisin	yhteensä	12	taajamajunavuoroa,	maaliskuusta	2016	alkaen	14	vuoroa.	Vaikka	muualla	
maassa	junavuoroja	vähennetään,	rataosalla	Lahti–Kouvola	vv.	vuoroja	lisätään:	

	
ESS	2015‐12‐11.	
	
Liittymissopimus	luo	vahvaa	uskoa	Uudenkylän	Asemakeskuksen	toteutumiseen	Lahden	
johdolla.	
	
VAATIMUKSET	OSAYLEISKAAVAAN	
	
Uudenkylän	Asemakeskus	palvelu‐	ja	liityntäliikennejärjestelyineen	merkitään	
osayleiskaavaan	asemakaavoitusta	varten.	 	



Villähde                Nastola                   Uusikylä

Metropoliin                                        - ja nauhataajamaan takaisin 

Uusikylä – Maaseudun matkakeskus

Taajamajuna Sm5 ”FLIRT”. Tilaaja Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, valmistaja Stadler Bussnang AG, 
Sveitsi. 32 nelivaunuista junaa YTV-liikenteeseen 2009-2014. 
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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-Luumäki-
Vainikkala 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. 

http://www.matkakeskus.fi/
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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 
 

 

Markku Sakari Meriluoto    www.tieokas.fi 2009-12-06

®

 



Pilottiselvitys UUSIKYLÄ - MAASEUDUN MATKAKESKUS Nastolan kunta Esitys 2010-01-27 

VIITEKEHYS           LÄHDE: LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 19/2009 
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UUDENKYLÄN MATKAKESKUS 

 
Uudenkylän matkakeskuksessa palvelevat lähellä toisiaan taajamajunat, bussit, 
palvelulinja, taksiliikenne ja ennen kaikkea kevyt liikenne. Kaupunkiliikenteen linjan 4B 
bussi Lahti–Uusikylä Heinolantieltä Kouvolantielle ja 16.51 pysähtyvä taajamajuna H 
9719 Kotkan satama–Kouvola–Uusikylä–Lahti–Riihimäki–Helsinki kohtaavat 
Uudenkylän matkakeskuksessa. Tienviitan oikealla puolen näkyy Kouvolan suunnan 
pikavuoropysäkki, Lahden suunnan on risteyksen oikealla puolen ja vielä kolmas 
eservissä P‐alueella junan vieressä. Asemakaavan mukainen liiketontti sijaitsee 
eskeisesti bussin ja junan välissä laitekaapin vasemmalla puolen. Kuva 2013‐06‐02. 
r
k
 
Matkakeskuksen suunnittelun lähtökohdat 
 
udenkylän matkakeskuksen idea esiintyy jo 2000‐luvun puolivälissä Tieokkaan U

ensimmäisissä toteutussuunnitelmissa, mitkä koskivat Uudenkylän henkilöasemaa. 
 
Liikenne‐ ja viestintäministeriön 2009‐09‐16 esittämän suunnittelupyynnön perusteella 
Tieokas laati pilottiselvityksen, minkä pääkohdat sisältyvät tähän muistutukseen. 
Pilottiselvitys täydentää kohdealueen varsinaisen rakennussuunnitelman 
(matkustajalaiturit ja kuntatekniikka) toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Siihen kuuluu 
liikennesuunnittelun lisäksi viihtyisän ja turvallisen palveluympäristön suunnittelu. 
yössä noudatetaan soveltaen matkakeskuskonseptin ao. suunnittelu‐ ja T
informaationormeja. 
 
Uudenkylän matkakeskus sijoittuu keskeiseen osaan taajamaa, missä on toimiva 
perusinfra, mutta ei vielä palveluja. Asemakaavassa on varattu liiketontti pohjoislaiturin 
viereen. Pilottiselvityksessä luodaan osaltaan edellytykset Maaseudun matkakeskuksen 
toiminnan tehokkaalle käynnistymiselle, mutta luodataan myös joukkoliikenteen 
ulevaisuuden mahdollisuuksia kestävän kehityksen mukaisesti. Erityinen tavoite on t
näin vähentää henkilöautolla liikkumisen tarvetta. 
 
Uudenkylän matkakeskuksessa taajamajunaan yhdistyvät esteettömästi muut 
matkustusmuodot: bussien vakio‐ ja pikavuorot sekä koululais‐ ja palveluvuorot, 
taksipalvelut, henkilöauto‐liikenne ja etenkin kevyt liikenne. Nykyinen 12 päivittäisen 
arkijunavuoron tarjonta on tarkoitus kasvattaa 16 junavuoroon 2015 mennessä (RHK). 



Matkakeskuksen alueella pysähtyy lisäksi keskimäärin bussiliikenteen 48 vakiovuoroa 
ja 8 pikavuoroa. Palveluliikenteen linja kulkee myös matkakeskuksen kautta. 
 
Uudet pikavuoropysäkit on tarkoitettu palvelemaan rautatieyhteyksien rinnalla 
nauhataajaman itäosaa, etenkin Rauten teollisuuslaitosta. Bussi‐ ja kutsuliikenteen 
tarjonta voi sisältää nauhataajaman suunnan lisäksi myös Nastolan haja‐asutusalueen 
sekä ylikunnallisia yhteyksiä, mitkä perinteisesti ovat merkittäviä. Maantie tuo 
matkakeskukseen myös lähikylistä kaikista suunnista:Heinolasta, Iitin Vuolenkoskelta, 
rtjärveltä ja Orimatti lan Kuivannolta, valtatie rinnakkaisteineen Kouvolasta ja A

Lahdesta. 
 
Kun liityntäyhteydet, matkustuspalvelut ja niiden markkinointi järjestetään oivallisesti, 
Uudenkylän matkustajapotentiaali – mikä jo kolmen ensimmäisen liikennevuoden 
jälkeen on Nastolan liikennepaikkojen ylivoimaisesti korkein – vertautuu rataosan 
Riihimäki‐Kouvola vilkkaimpiin henkilöliikennepaikkoihin Kausalaan, Järvelään ja 
Oittiin. Esimerkiksi Uudenkylän länsiosasta ns. Rakokiven alueelta matkakeskukseen on 
oistavat yhteydet siihen nähden, että kunnan pakottama Nastolan seisake jää yhä l
syjemmälle keskelle ei mitään, jopa lopetusuhan alaiseksi. 
 
Uudenkylän taajaman uusi asutus ja uudet palvelut painottuvat suunnittelualueen 
välittömään vaikutuspiiriin. Valtatien ja Pietarinradan välisen palvelualueen 
mahdollisuudet tukea matkakeskuksen kehittämistä arvioidaan ennakkoluulottomasti 
ja innovatiivisesti. Joka tapauksessa matkakeskus ympäristöineen sijaitsee "kaikkien 
ahdollisuuksien paikassa" aivan luontaisesti, keskellä olemassa olevaa ja tiivistyvää m

asutusta, ei jossakin pellolla, kuten Nastolassa on ollut tapana rakentaa. 
 
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. Asemakaavan 
mukainen liiketontti sijaitsee keskeisesti pohjoislaiturin P‐alueella, mihin voidaan 
uunnitella lisääkin erikoiskaupan liiketilaa esimerkiksi Benjamin liha‐ ja kalatorin s
tapaan. 
 
Yhteenvetona Uudenkylän matkakeskus on rakenteellisesti ja toiminnallisesti jo 
olemassa kansalaistyön tuloksena, ilman juuri mitään lisäinvestointeja. Tarvitaan enää 
hallinnollinen ratkaisu kaavoituksessa ja lisää innovaatioita, miten tuloksesta saadaan 
paras valtakunnallinen esimerkki kymmeniin muihin vastaaviin taajamiin. Liikenne‐ ja 
viestintäministeriö on jo näyttänyt kiinnostuksensa. Nyt odotetaan, että myös Nastolan 
kunta kiinnostuu edes sen verran, että luo kaavoituksessa tulevaisuuden 
mahdollisuudet – tai ei ainakaan enää toista kertaa tuhoa niitä. 



 
Kahdeksan pikavuorolinjaa alkoi pysähtyä Uudenkylän henkilöaseman pysäkeillä 
oukokuussa 2012, kun kansalaistaistelu pikavuropysäkkien saamiseksi päättyi 
oitollisesti. Kuvassa pohjoislaiturin pikavuoropysäkki Kouvolantiellä itäsuuntaan. 
t
v
 
VIITOITUS 
 
Esitin keväällä 2012 Nastolan kunnalle toivomuksen Uudenkylän henkilöaseman 
puutteellisen viitoituksen parantamisesta. Liikennevirasto asensi 2011 henkilöaseman 
tienhaaroihin aluksi mustapohjaisen selkokielisen viitan (vasen yläkulma), minkä 
Uudenmaan ELY keskus kuitenkin poisti ja asensi tilalle pelkän symboliviitan. Sen 
täydennykseksi vaadin kuntatekniikan mestaria asentamaan tekstiviitan UUDENKYLÄN 
ASEMA. Nastolan kunta asensikin marraskuussa 2012 uudet tienviitat opastamaan 
Kouvolantieltä (mt 312) Uudenkylän aseman pohjois‐ ja (kuvassa) etelälaiturille. 
Kuva 2012‐11‐19. 

 
 
Seuraavalla sivulla viitoituksen ja bussipysäkkien uusi järjestely vuodelta 2011 
Uudenkylän henkilöaseman alueella. Lähde: Uudenmaan ELY‐keskus. 



 



Liikennealueiden dynaaminen strategia – Uudenkylän osayleiskaava 2015 ®

Uudenkylänkadun 
rakentaminen

 Entisestä valtatiestä rakennetaan taajaman pääkatu koko pituudeltaan
 Lähtökohta ja edellytys taajaman uudistumiselle
 Tärkeät kohdat

- asemat Uusikylä-Läntinen (Asemakeskus) ja Uusikylä-Itäinen
- kolme AKS: Kanerva, Varastotie (uusi), Kirjapolku (uusitaan)
- Kirjapolun AKS puretaan ja tieprofiili palautetaan



	

Uudenkylänkadun	rakentaminen	
	
Jos	Asemakeskus	on	Uudenkylän	liikenteellisen	kokonaisuuden	kehittämisen	kivijalka,	sen	
selkäranka	on	Uudenkylänkatu,	siis	että	entisestä	valtatiestä	rakennetaan	taajaman	pääkatu	
koko	pituudeltaan.	Uudistettu	Uudenkylänkatu	on	lähtökohta	ja	edellytys	taajaman	
uudistumiselle.	Uudenkyläntien	nykytila	on	mitä	kuvaavin	esimerkki	siitä,	kuinka	Nastolan	
kunta	unohti	koko	Uudenkylän	asemanseudun	sukupolven	ajaksi	kuolemaan	ja	sen	keskelle	
omaan	hoitoonsa	valtatien,	minkä	liikenne	oli	loppunut	jo	kolmekymmentä	vuotta	sitten.	
	
Kunta	ylläpitää	yhä	entistä	valtatietä	Uudenkylän	keskustan	halki	kuin	valtatietä	ikään,	ja	se	
maksaa.	Kaukoliikenteen	poistuttua	nykyinen	Uudenkyläntie	on	autohurjastelijoiden	
toivereitti	taajaman	läpi	ja	samalla	kuolemanvaarallinen	runsaalle	kevyelle	liikenteelle,	minkä	
pääosan	muodostavat	Männistön	ja	Uudenkylän	koululaiset.	Uudenkyläntiestä	on	siksi	
rakennettava	turvallinen	ja	houkutteleva	keskustaväylä,	Uudenkylänkatu,	missä	panostetaan	
merkittävästi	etenkin	katuympäristön	viihtyisyyteen	ja	turvallisuuteen.	
	
Tulevan	Uudenkylänkadun	tärkeät	kohdat	ovat	rautatieasemat	Uusikylä	(‐Läntinen	eli	
(Asemakeskus)	ja	pääteasema	Uusikylä‐Itäinen	sekä	liityntäyhteyksinä	kaksi	nykyistä	
alikulkusiltaa:	Kanerva	(Kouvolantie)	ja	Kirjapolku	(uusitaan)	sekä	kaksi	uutta	alikulkusiltaa:	
Varastotie	ja	Kivismäki.	Suuri	muutos	tapahtuu	Uudenkyläntien	itäpäässä,	missä	nykyinen	
Kirjapolun	AKS	puretaan	ja	tieprofiili	palautetaan	ennalleen	bulevardityyppiseksi,	sillä	
tilaahan	on.	Uudisrakentaminen	merkitsee	myös	väylän	länsi‐	ja	itäosan	rakentamista	
yhdenmukaisiksi	entisen	kyläkujan	ja	entisen	valtatien	sijaan.	Varastotien	ja	Kivismäen	uudet	
alikulkusillat	jäsentävät	asemanseudun	taajaman	etelä‐	ja	pohjoispuolen	liikenteen	uudelleen.	
Kivismäen	alikulkusilta	tekee	mahdolliseksi	linja‐autojen	kaivatun	kiertoreitin	Uudenkylän	
asemanseudun	taajamassa.	
	

	



	

Uudenkylänkadun	rakentaminen	asemanseudun	taajaman	pääväyläksi	palauttaa	
mahdollisuuksia	Uudenkylän	asemanseudun	keskustan	merkittävään	uudisrakentamiseen,	
onhan	pääraitin	nykyinen	rakennuskanta	jo	elinkaarensa	päässä	tai	lähestyy	sitä	nopeasti.	
Ratkaisu	palauttaa	uudelleen	käsille	aikoinaan	menetetyn	mahdollisuuden,	kun	nopean	
väestönlisäyksen	tullen	ei	Nastolassa	keskitytty	olemassa	olleiden	taajamien	vahvistamiseen,	
ennen	kaikkea	suurimman	kaupallisen	ja	liikenteellisen	keskuksen	Uudenkylän,	vaan	
asutusrakenne	hajotettiin	niin,	että	jo	kauan	on	kuljettu	hallitsemattomasti	näivettymisen	
tietä	ennen	kuin	koko	Nastolan	kunta	lakkaa	olemasta.	
	
VAATIMUKSET	OSAYLEISKAAVAAN	
	
Uudenkylänkatu	palvelu‐	ja	liityntäliikenteen	järjestelyineen	merkitään	
osayleiskaavaan	parannettavaksi	pääkaduksi	asemakaavoitusta	varten.	



Liikennealueiden dynaaminen strategia – Uudenkylän osayleiskaava 2015 ®

Kansainvälisen liikenteen yhdistettyjen kuljetusten

Uudenkylän logistiikkakeskus

Nastolan logistinen aarre

Teollisuusraide
Uusikylä-Nastola

Rauten ja Uponorin välissä löytämistään odottava

Teollisuusalue
Ullankangas-Piiankallio



	

Tavaraliikenne	
	
Jos	on	Uusikylä	henkilöliikenteen	ylivoimainen	nykyinen	ja	etenkin	tulevaisuuden	solmu	
Lahden	kaupungin	itäosassa,	sitä	taajama	on	aina	ollut	myös	tavaraliikenteessä.	Senkään	
osalta	Nastolan	kunta	ei	kuitenkaan	ole	halunnut	nähdä	vallitsevaa	todellisuutta	eikä	
tulevaisuuden	mahdollisuuksia,	koska	Uusikylä	on	ollut	kunnanviraston	katsannossa	hylätty	
kylä.	Onneksi	todellisuus	on	kuitenkin	erilainen,	eikä	mitään	ole	lopullisesti	menetetty.	
Mielenkiintoista	silti	on,	että	esimerkiksi	Ladec	ei	tietäne	mitään	Uudenkylän	merkittävästä	
tavaraliikennelogistiikasta.	
	
Uudenkylän	tavaraliikenteen	kovia	ja	kumoamattomia	tosiasioita	on	peräti	kolme:	
	

 Kansainvälinen	yhdistettyjen	kuljetusten	Uudenkylän	logistiikkakeskus	
 Nastolan	logistinen	aarre	teollisuusraide	Uusikylä–Nastola	ja	sen	vieressä	
 Rauten	ja	Uponorin	välissä	teollisuusalue	Ullankangas–Piiankallio.	

	
Kaikkien	näiden	tunnettuuden	parantamiseksi	Tieokas	on	tehnyt	työtä	kaikella	taidollaan	
vuosikaudet	mm.	yhteistyössä	Päijät‐Hämeen	liiton	kanssa.	Nyt	kaavatyössä	uuden	Lahden	on	
vihdoin	aika	herätä	näkemään	Uudenkylän	tavaraliikennelogistiikan	strateginen	kokonaisuus	
kaikkine	mahdollisuuksineen.	
	
Kansainvälinen	yhdistettyjen	kuljetusten	logistiikkakeskus	Uudenkylän	tavara‐aseman	
ratapihalla	on	Suomen	kansainvälisellä	pääradalla	Helsinki–Kouvola	ainoa	linja‐asemalla	
toimiva,	ratateknisesti	uudistettu	ratapihakokonaisuus,	Nastolan	logistinen	aarre,	mitä	
suoraan	täydentää	teollisuusraide	Uusikylä–Nastola	ja	sen	varrella	tyhjää	teollisuuden	
rakentamisaluetta	monessa	kohdin,	laajimmin	Piiankallion–Ullankankaan	alueella	Rauten	ja	
Uponorin	välissä.	Missään	muualla	ei	ole	vastaavaa	raideyhteyttä	kansainväliseen	päärataan	–	
ei	Keravalla,	Kujalassa,	Nostavalla,	Pennalassa,	Ämmälässä	eikä	enää	myöskään	Kausalassa	tai	
Korialla,	joiden	ratapiha	purettiin	2010.	Kaikki	keskeiset	tieyhteydet	ovat	Uudessakylässä	
aivan	kiinni	logistiikkakeskuksessa.	
	
Tieokkaan	pitkään	ajama	liikennekokonaisuuden	strateginen	kehittämishanke	vaatii	vahvaa	
ylikunnallista	otetta	ja	sellaista	näkemystä,	tahtoa,	taitoa	ja	halua,	mitä	Nastolan	kunnalta	ei	
löytynyt	eikä	toistaiseksi	myöskään	ylikunnalliselta	Ladecilta.	Mahdollisuudet	kehittää	
Uudenkylän	logistiikkakeskus	nykyisen	toiminnan	ja	infran	pohjalta	ovat	aivan	toista	luokkaa	
paremmat	kuin	toistaiseksi	kalliisti	epäonnistuneissa	Lahden	seudun	uusissa	kunnallisissa	
logistiikkahankkeissa,	viimeksi	Nostavalla,	minkä	epäonnistuminen	johti	2015	
vastuuhenkilön	Hollolan	teknisen	johtajan	eroon.	Uudessakylässä	kaikki	toiminta	aloitettiin	jo	
1970‐luvulla	ja	on	nyt	ajantasaistamista	vailla.	
	
Uudenkylän	logistiikkakeskus	erinomaisine	tie‐	ja	raideyhteyksineen	Nastolan	
liikennepaikalle	asti	soveltuu	monipuolisesti	alueen	rautatiepalvelujen	käyttäjille	ja	siirtää	
ekotehokkaasti	raskasta	liikennettä	maanteiltä	kiskoille,	jos	niin	halutaan.	Nastolan	
teollisuuden	pitäisi	vihdoin	herätä	Pariisin	ilmastokokouksen	velvoittamana	kalliista	ja	
epäekologisesta	moottoritie‐	ja	rekkahurmoksesta	nykyaikaan	kestävän	kehityksen	tielle.	
Mahdollisuuksien	jalostaminen	vaatii	yhteistyötä	maakunnan,	kaupungin,	maanomistajien,	
rautatieviranomaisen,	rautatieoperaattorien,	kiinteistönjalostuksen	ja	paikallisen	
asiantuntijan	kanssa.	 	



	

Uudenkylän	logistiikkakeskuksen	toiminnan	uusi	nousu	on	juuri	alkanut	yhdistetyn	liikenteen	
uusien	kuljetussopimusten	myötä.	Liikennöintivuosi	2016	tulee	nostamaan	Uudenkylän	
aseman	tavaraliikenteen	maamme	linja‐asemien	vilkkaimpien	joukkoon.	Ratakapasiteetti	
tulee	olemaan	täydessä	käytössä,	mutta	läheskään	kaikkia	mahdollisuuksia	ei	vielä	ole	
hyödynnetty.	Esimerkiksi	teollisuusraide	Uusikylä–Nastola	odottaa	yhä	käyttäjiään	
paremmassa	paikassa	kuin	missään	Etelä‐Suomessa.	Rautatiealue	vaatii	nopeaa	
asemakaavoitusta	nykyisen	sekavan	tilanteen	korjaamiseksi,	etenkin	maanomistus‐	ja	
liikenneyhteyksien	selkeyttämiseksi.	
	
Liikennevirasto	totesi	lausunnossaan	2015,	että	viraston	hallinnoima	tavara‐aseman	alue	on	
osoitettu	merkinnällä	uusi	tai	olennaisesti	muuttuva	tavaraliikenteen	terminaalialue	(LTA).	
Alue	on	myös	osoitettu	asemakaavoitettavaksi.	Liikenneviraston	näkemyksen	mukaan	LTA‐
merkintä	soveltuu	hyvin	alueelle.	Asemakaavoituksen	yhteydessa	tulee	ottaa	huomioon	myös	
Liikenneviraston	liikenteenhoitoa	ja	radanpitoa	varten	tarvitsemat	raidealueet,	mitkä	virasto	
tulee	erikseen	osoittamaan	lähinnä	nykyisen	raiteiston	yhteydestä.	
	
Uudenkylän	logistiikkakeskuksessa	on	runsaasti	pinta‐alaa,	missä	toimintaa	voidaan	
suunnitella	ja	kehittää	kiinteistönjalostuksen	keinoin.	–	Huomattakoon,	että	rautatiealueeseen	
liittyy	Heinolantietä	vasten	myös	yksityinen	raakapuuterminaalin	alue,	mitä	käytetään	(UPM)	
vilkkaasti	kautta	vuoden	tasaamaan	Kymenlaakson	tehtaiden	puunsyöttöä:	

	
Uudenkylän	logistiikkakekuksen	raakapuuterminaalia	käytetään	tasaamaan	puuvirtoja	
Kymenlaakson	tehtaille.	Terminaali	tulisi	kehittää	hyödyntämään	myös	rautatiekuljetuksia.	
Kuva	2015‐03‐15	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
VAATIMUKSET	OSAYLEISKAAVAAN	
	
Uudenkylän	kansainvälisen	liikenteen	yhdistettyjen	kuljetusten	logistiikkakeskuksen	
alue,	mukaan	luettuna	teollisuusraiteen	Uusikylä–Nastola	ympäristö	Nastolan	
liikennepaikalle	asti,	asemakaavoitetaan	pikaisesti	liityntäyhteysjärjestelyineen.	
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Uudenkylän tavaraasema – ratapihan logistiikkakeskus – 
Nastolan logistinen aarre 
 
Asiantuntijayritys Tieokas esittää, että ylikunnallisesti Päijät‐Hämeen liiton ja Ladecin 
johdolla käynnistetään Uudenkylän logistiikkakeskuksen kehittämishanke, minkä 
lähtökohdaksi Liikennevirasto luovuttaa Nastolan kunnan omistukseen teollisuusradan 
Uusikylä–Nastola ja missä kiinteistönjalostuksen menetelmin Uudenkylän valmisteilla 
olevan osayleiskaavan pohjalta suunnitellaan Uudenkylän logistiikkakeskus. 
uunnittelussa kiinnitetään erityinen huomio rataympäristön näkymien korjaamiseen S
Pietarinradan kahden miljoonan vuotuisen matkustajan silmissä 
 
Infran rungon muodostavat Uudenkylän tavara‐aseman ratapihalla jo 1970‐luvulta asti 
toiminut yhdistettyjen kuljetusten logistiikkakeskus ja kuormausalue sekä 
teollisuusrata Uusikylä–Nastola, Nastolan logistinen aarre, minkä vertaista ei ole 
valmiina yhdelläkään maaseutuasemalla koko rataosalla Helsinki–Lahti–Kouvola. 
Kehittämishanke vaatii vahvaa ylikunnallista otetta ja sellaista näkemystä, tahtoa, taitoa 
ja halua, mitä Nastolan kunnalla nykyisellään ei ole. Mahdollisuudet kehittää 
Uudenkylän logistiikkakeskus nykyisen toiminnan ja infran pohjalta ovat aivan toista 
uokkaa kuin toistaiseksi epäonnistuneissa Lahden seudun logistiikkankkeissa l
esimerkiksi Kujalassa ja Nostavalla. 
 
Liikennevirasto uudisti Uudenkylän tavara‐aseman Uusikylä T ratapihan raiteiston 
Pietarinradan parannustyössä 2009‐2013 lähes jokaista kiskoa myöten. Tämä oli 
iikennevirastolta usean miljoonan euron arvoinen investointi Nastolan teollisuuden L
hyväksi. 
 
Radanparannus palvelee Uudenkylän rautatieliikennepaikan vilkasta raskasta 
vaunukuormaliikennettä, mistä valtaosa on jo 1970‐luvulta alkaen tuontikuljetuksia 
Venäjältä. Uudenkylän tavara‐asemalle saapuu työkauden aikana keskimäärin viikottain 
yksi 2000 tonnin tavarajuna Vainikkalasta (Venäjän Vologdan / Voronezhin / 
Kaliningradin alueelta) Kouvolan kautta. Junakuormat välivarastoidaan Uudessakylässä 
ja ne lähtevät täysperävaunullisten kuorma‐autojen kuljettamina jatkuvana virtana 
kaikkialle Suomeen. Uudenkylän logistiikkakeskus erinomaisine tie‐ ja 
raideyhteyksineen soveltuu monipuolisesti alueen rautatiepalvelujen käyttäjille ja 
siirtää ekotehokkaasti raskasta liikennettä maanteiltä kiskoille. 
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Uudenkylän ratapihalla kuormausalueineen sijaitsee ainoa toimiva yhdistettyjen 
kuljetusten logistiikkakeskus koko rataosalla Helsinki–Lahti–Kouvola, sillä missään 
muualla ei ole raideyhteyttä Suomen kansainväliseen päärataan – ei Keravalla, 
ujalassa, Nostavalla, Pennalassa, Ämmälässä eikä enää myöskään Kausalassa eikä 
orialla, joiden ratapiha purettiin 2010. 

K
K
 
Uudenkylän ratapiha 
 

 väli 5310 m ‐ Uudenkylän liikennepaikan pituus (pidempi kuin Lahden): pääopastimien
(Selkosaari‐Kuuri) ja tulovaihteiden väli 4031 m (Raute‐Kurkela)  

stannusarvio 10‐15 M€, rakennuttaja ‐ ratapiha uusittu kokonaan 2010, ku
Liikennevirasto  
‐ 13 uutta vaihdetta, entinen vaihde  

vuraidetta: R604, R606‐607, lisäksi siirtymä‐, ‐ 3 varsinaista kaupallisen liikenteen si
veto‐ ja turvaraiteet  
‐ 2 yksityisraidetta (Raute ja Uponor)  
‐ lyhin kaarresäde 180‐200 m  
‐ ratapihan länsipäästä alkaa teollisuusraide R619 Uusikylä‐Nastola  
‐ rautatiealue useassa palstassa Liikenneviraston Rautatieosaston varastokäytössä, nyt 
ähes tyhjä  
 vrt. Kausala ja Koria: 2010 molemmista ratapiha purettu ja seisakkeiksi kuten Nastola 
l
‐
 

 
Raskas tavarajuna Vainikkala‐Uusikyl
Kuva 2009‐07‐24 Markku Meriluoto. 

ä saaapuu tavara‐aseman logistiikkakeskukseen. 

 
Venäläisiä 4‐aks. vaunuja (Vtad ja Vok) seisoi Uudenkylän logistiikkakeskuksessa lähes 
ennätysmäärä, 35 yksikköä. Osa vaunuista raiteilla R606‐607, keskellä vanha LOK:n 
varastorakennus. Kuva 2011‐01‐15 Markku Sakari Meriluoto. 
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Uudenkylän ratapihan yhdistetyn liikenteen logistiikkakeskus 
 
‐ operaattori monikansallinen Cemex Oy jo 1970‐luvulta, rautatielogistiikka VR 
‐ liikenne keskimäärin vähintään 5000 tonnia/kk (operaattorin tieto)  
‐ kaksi operaattorin omaa varastohallia ja purkaushalli sekä yleinen kuormauslaituri 
(sotilaslaituri)  

 ‐ vaunukuormien (4‐aks. Vok, Vgk ja Vtad) lähtöasemat Venäjällä, Ukrainassa ym., irto‐
ja säkkitavaraa  

yhä ‐ vaunukuormaliikenteen tulo‐ ja lähtösuunta 2010 alkaen Kouvola (entinen Lahti 
mahdollinen)  
‐ Uudenkylän päivystäjä Kouvola‐Uusikylä‐Kouvola T55280/55281 7 vaunua 500 

ia Vainikkala‐Uusikylä yli 20 vaunua tonnia tai 13 vaunua 1000 tonnia, myös suoria jun
yli 2000 tonnia  
‐ saapuvat vaunukuormat suoraan raiteelle R607  
‐ purkaus autonosturilla ja pyöräkuormaajalla tai hallikuiluun painovoimalla  
‐ saapuvaa irtotavaraa myös täysperävaunusäiliöautoilla painesiiloon  
‐ lähtevät (tyhjät) vaunut siirretään koneellisesti vetoraiteelle R609 (sotilasraide), 
kapasiteetti 13 vaunua  
‐ vaunujen siirto veturilla odotusraiteelle R604 ja lähtö siirtymäraiteen R605 kautta 
raiteelle R603  
‐ saapuvat vaunukuormat ajetaan tarvittaessa myös raiteelle R606, jos purkaukseen 
käytetään sotilaslaituria  
‐ korkeapaineessa kaikilla raiteilla kuormattuja ja lähteviä vaunuja, kapasiteetti lähes 
50 4‐aks. vaunua  
‐ yhdistettyjen kuljetusten kuormaus ajoneuvoon pyöräkuormaajalla hallien välisellä 

vää  
kentällä  
‐ ajoneuvojen ryhmitys Varastotiellä, ratapiha‐alueella 5 vartioimatonta tasoylikäytä
‐ lähteviä täysperävaunurekkakuljetuksia korkeapaineessa kymmenkunta päivässä 
ainakin Oulun seudulle asti  
‐ lisäksi vanha puurakenteinen varasto passiivikäytössä raiteiden R606‐607 välissä. 
 
Tieyhteydet 
 

itie‐Var‐ yhdistettyjen kuljetusten pääväylä nyt Kouvolantie‐Hirs astotie vv.  
 viitoitus muutettava pikaisesti KouvolantieOsmontieVarastotie liikenne‐ ja 

sjärjestelmä:  asumisturvallisuuden vuoksi (Uusi viitoitu
http://www.tieokas.fi/Viitoitus1_Uka.pdf ja http://www.tieokas.fi/Viitoitus2_Uka.pdf  
‐ muutokset ja korvaavat väylät (kaavio):  
‐ Varastotie on entinen vt12 ja sillä sijaitsi viimeinen pääradan ja valtatien 
tasoylikäytävä Suomessa  
‐ ent. läntisen tasoylikäytävän kohdalle Varastotien kevytväylän AKS ja Varastotie 
kevytväyläksi  
‐ uusi logistiikkakeskuksen kautta läpiajettava ajoneuvoväylä hallien pohjoispuolelle;  

japolun huoltotien liittymät Heinolantielle länsipäässä länsihallin tasalle ja itäpäässä Kir
paikalle  
‐ Kirjapolun kevytväylän AKS avataan myös henkilöautoliikenteelle;  
samalla lasketaan Uudenkyläntie entiseeen tasoon  
‐ Kirjapolun AKS luo raiteelle R614 suunniteltu lähiliikennependelin Uusikylä‐Järvelä 
pääteasema 



Logistiikka raiteille 
 

Ekskursio Uusikylä-Nastola-Villähde 
 

22. kesäkuuta 2011 
 
 

 
 
18 tavaravaunullista valmisteita lähdössä markkinoille Upon muovitehtaan 
yksityisraiteelta tasan 40 vuotta sitten. Edessä Pietarinrata Lahti-Kouvola, 
penkereellä teollisuusraide Uusikylä-Nastola Pietarinradan korkeimmassa kohdassa. 
Raskas diesellinjaveturi Hr13 (Dr13) 2341 vetää tavarajunaa Kouvola-Lahti, 
mikä tuolloin teki Uudenkylän aseman vaihtotyöt. Veturi valmistui Lokomon 
veturitehtaalla Tampereella 1965. Veturisarjan käyttö päättyi kesäkuussa 2000, ja 
tämäkin veturi on romutettu. Kuva 1971 07-23 Markku Sakari Meriluoto. 
 
 
 
 
Päijät-Hämeen liitto Nastolan kunta Lakes Oy 
 
 Tieokas 



 

    
   PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI  

 
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, PL 50, (Hämeenkatu 9 A), 15111 Lahti, p. 03 8719 40, www.paijat-hame.fi/fi/paketti  

 

 
Logistiikka raiteille -ekskursio: Uusikylä-Nastola-Villähde  

 

Aika keskiviikko 22. kesäkuuta 2011, klo. 10-14 

 

Osallistujat Nastolan Teollisuusryhmä  Kari Viljakainen 

 ENK Nastola   Antti Pohjonen 

 LAKES Oy  Petri Jalkanen 

 Nastolan kunta  Pauli Syyrakki  

   Risto Helander  

   Katri Kuivalainen  

   Sanna Suokas 

 Päijät-Hämeen liitto  Jari Parkkonen  

   Riitta Väänänen  

   Tapio Ojanen  

   Erkki Rope  

   Lauri Kuukasjärvi  

 Tieokas   Markku Meriluoto (opastus ja turvallisuus) 

 

 Maastokelpoinen säänmukainen varustus. Liikkuminen kimppakyydeillä.  

 

VIITE Raideliikenteen kehittämisen vaikutukset Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämälle ja yhdyskunta-

rakenteeseen. 2010. Päijät-Hämeen liitto. 

 

Tavoite Perehdymme maastossa uudistetun Pietarinradan mahdollisuuksiin palvella teollisuuden kuljetustar-

peita tieliikennettä korvaten kestävän kehityksen, Lahden seudun ympäristötavoitteiden ja yleisen 

yhteiskuntavastuun mukaisesti sekä ympäristönhoitoon logistiikka-alueilla. Tulos: toimenpidesuun-

nitelma.  

 

Retkeilyn puheenjohtaja  Pauli Syyrakki   

 

Ohjelma 

 

Aika Kohde ja aihe 

 

10.00- Kokoontuminen ja tavoitteet  

10.10 Uusikylä, Varastotien itäpää 

 

10.10- Uudenkylän rautatieliikennepaikka, tavara-aseman ratapiha-logistiikkakeskus 

10.40  - Ainoa yleinen saapuvan vaunukuormaliikenteen logistiikkakeskus 

    Kouvola-Vuosaari / Riihimäki 

  - Uudistetun ratapihan raide- ja tieliikennejärjestelyt (Uudenkylän osayleiskaava) 

  - Yhdistetyn liikenteen logistiikka 

 

10.40- Siirtyminen 

10.50 Varastotie - Rautetie 

 

10.50- Uudenkylän rautatieliikennepaikka, ratapihan länsivaihteet 

11.10  - Uudistetun ratapihan raideliikennejärjestelyt 

  - Teollisuusraide Uusikylä-Nastola ja Rauten yksityisraide; käyttöpotentiaali 

 

11.10- Siirtyminen 

Markku Meriluoto
Highlight



 

  2 

2 

11.20 Rautetie - Piiankalliontie 

 

11.20- Uudenkylän rautatieliikennepaikka, Piiankalliontie 

11.50  - Teollisuusraide Uusikylä-Nastola 

  - Piiankallion - Uponorin alueen rautatielogistiikka (osayleiskaava) 

  - Uponorin yksityisraide; käyttöpotentiaali 

  - Pietarinradan korkein kohta 123 m mpy 

 

12.00- Työlounas ja päiväkahvi 

12.40  - Uusikylä, Piiankalliontie 1, lounaskahvila Sokuri 

 

12.40- Siirtyminen 

12.50 Piiankalliontie - Pysäkintie 

 

12.50- Pysäkintien teollisuusalue (Nastolan seisake) 

13.10  - Teollisuusraide Uusikylä-Nastola, jatkorakentaminen 

  - raide- ja tieliikennejärjestelyt (Pysäkintie, Levytie) 

 

13.10- Siirtyminen 

13.20 Pysäkintie - Kartanontie (huoltotie) 

 

13.20- Villähteen rautatieliikennepaikka; raiteenvaihtopaikka 

13.40  - rautatielogistiikka: pääraideliittymä ja sivuraide 

  - Ritomäen teollisuusraide (Lotilan liittymä-Villähde) 

 

13.40- Päätöskahvi ja tuloskeskustelu 

14.00 Anstar Oy:n tilat, Villähde 

 

TIETOAINEISTO  
http://www.paijat-hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/paketti/julkaisut/laks_raideliikenne_loppuraportti.pdf 
 
Liite: Rataretki tietoaineisto.pdf  
 

LISÄTIETOJA 

   
Tieokas    Päijät-Hämeen liitto  
Markku Sakari Meriluoto   Tapio Ojanen 

Onnenlaakso    Erityisasiantuntija  

Puutarhatie 24 A 18    Hämeenkatu 9, BOX 50 
FIN-16100  UUSIKYLÄ   FIN-15111 LAHTI 

GSM  045 651 9808   GSM: 044 371 9459 

markku.meriluoto@tieokas.fi   tapio.ojanen@paijat-hame.fi  
www.tieokas.fi    www.paijat-hame.fi  

Y-tunnus 1516503-5 

Alv.rek. 

 

  
Raskas tavarajuna Vainikkala-Uusikylä saaapuu logistiikkakeskukseen.                                                                                                
Kuva 2009-07-24 Markku Meriluoto. 

® 

http://www.paijat-hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/paketti/julkaisut/laks_raideliikenne_loppuraportti.pdf
mailto:markku.meriluoto@tieokas.fi
mailto:tapio.ojanen@paijat-hame.fi
http://www.tieokas.fi/
http://www.paijat-hame.fi/


 

® RAPORTTI 
2011-06-22 

Tieokas 
Markku Sakari Meriluoto 
Onnenlaakso 
Puutarhatie 24 A 18 
FIN-16100  UUSIKYLÄ 
GSM  045 651 9808 
markku.meriluoto@tieokas.fi 
www.tieokas.fi 
Y-tunnus 1516503-5 
Alv.rek. 

 
Logistiikka raiteille -ekskursio: Uusikylä-Nastola-Villähde 
 
Osallistujat 
Nastolan Teollisuusryhmä Kari Viljakainen (ei) 
ENK Nastola  Antti Pohjonen (ei) 
LAKES Oy  Petri Jalkanen  
Nastolan kunta  Reijo Oksanen 
  Pauli Syyrakki (retkeilyn puheenjohtaja) 
  Risto Helander (ei) 
  Katri Kuivalainen 
  Sanna Suokas 
Päijät-Hämeen liitto Jari Parkkonen 
  Riitta Väänänen 
  Tapio Ojanen 
  Erkki Rope 
  Lauri Kuukasjärvi (ei) 
Tieokas  Markku Meriluoto (opastus ja turvallisuus) 
 

 

mailto:markku.meriluoto@tieokas.fi
http://www.tieokas.fi/
Markku Meriluoto
Highlight
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Pietarinrata 
- parannustyö Lahti-Luumäki(-Vainikkala) 
  valmis 2010, kustannukset 210 M€ 
- kunnossapitotaso 1A 
  Sn200 akselipaino 25 tonnia 
- seuraava parannusvaihe noin 2025: 

- päällysrakenteen uusiminen, sitä ennen 
  Mankalan raiteenvaihtopaikan 
  rakentaminen 
- mahdollisesti kolmas raide (nopea 
  liikenne) Uusikylä-Kausala 
- nyt peräkkäisiä tiukkoja kaarteita, 
  esim. Uusikylä R=1189 H=105 (kuva>) 
- kaarteet rajoittavat perinteisen kaluston 
  nopeutta ja rasittavat nopeaa kalustoa 

 
Allegro AE35 Helsinki-Pietari kallistelee Uudenkylän 
itäpuolella jyrkässä ässäkaarteessa 200 km/h. Taustalla 
opastinportaali E612. Kuva Markku Sakari Meriluoto. 

- samalla vt12 parantaminen yhteiseen 
  maastokäytävään Uusikylä-Kausala ja 
  Kausalan ohitie: 
  http://www.tieokas.fi/Uusikyla-Jokue.pdf 

 
Pietarinradan liikenne (Lahti-Kouvola, Uusikylä) 
 

 
Graafinen aikataulu Uusikylä 2011-06-22 klo 06-12. Lähde: Liikenneviraston Rautatieosasto. 
 
- yli 80 säännöllisen liikenteen junaa/vrk 
- uusi turvalaitejärjestelmä: Kouvolan kauko-ohjauskeskus/Iitin kauko ja JKV (junien kulunvalvonta) 
- ratakapasiteetti lähes täydessä käytössä, vaikeus hitaan ja nopean liikenteen sovittaminen yhteen 
- Uudenkylän pitkä sivuutus- ja kohtausraide R603 1618 m; 
  kapasiteetti noin kilometrin pituinen säiliövaunujuna; 
  T2092 Vainikkala-Sklödvik (nähty Ukä, kuva) päästää ohi junat IC4 ja P32 Tolstoi; 
  käyttävät Lahden suunnan taajamajunat; kaksi päästää Pendolinon ohi Uudenkylän henkilöasemalla 
- päivittäin erikoistilanteita, esim. junien Allegro AE34 ja IC74 rinnanajo (nähty Nsl) 

 
Säiliövaunujunat kohtaavat 
Uudessakylässä. Kuormattu T2092 
Vainikkala-Sköldvik odottaa 
raiteella R603 junien IC4 ja P32 
Tolstoi ohituksen. Tyhjä paluujuna 
T2093 tulee vastaan Rauten 
kohdalla. Opastimen E603 takaa 
vaihteesta V627 erkanee 
teollisuusraide R618-619 Uusikylä-
Nastola. Edessä Rauten raiteen 
R617 2010 purettu itäpää. 
Kuva Markku Sakari Meriluoto. 

http://www.tieokas.fi/Uusikyla-Jokue.pdf
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Hämeen oikorata http://www.tieokas.fi/Hameen_oikorata.pdf 
- Riihimäen lyhyt kolmioraide rautatieinvestointien kiireellinen ykköstavoite (Etelä-Suomen liittouma) 
- suunnitelma valmis, kustannusarvio 15 M€ 
- avaa henkilö- ja tavarajunien Kouvola-Tampere vaihdottoman yhteyden Itä- ja Länsi-Suomen välillä 
- nyt hidas tavarajunanveturin kääntö ja matkustajien junanvaihto pohjoiseen Riihimäellä 
- pidemmän ajan tavoite  Hämeen oikorata A; 
  Salpakankaan asema, merkittävä kevennys vt12/10:n liikenteeseen 
- T2036 Kouvola-Tampere (nähty Ukä) kerää tavaravirtoja Savon, Karjalan ja Vainikkalan radoilta) 
 

 

 
 
Uudenkylän ratapiha 
- Uudenkylän liikennepaikan pituus (pidempi kuin Lahden): 
  pääopastimien väli 5310 m (Selkosaari-Kuuri) ja tulovaihteiden väli 4031 m (Raute-Kurkela) 
- ratapiha uusittu kokonaan 2010, kustannusarvio 10-15 M€, rakennuttaja Liikennevirasto 
- 12 uutta vaihdetta, 1 entinen vaihde 
- 3 varsinaista kaupallisen liikenteen sivuraidetta: R604, R606-607, lisäksi siirtymä-, veto- ja turvaraiteet 
- 2 yksityisraidetta (Raute ja Uponor) 
- lyhin kaarresäde 180-200 m 
- ratapihan länsipäästä alkaa teollisuusraide R619 Uusikylä-Nastola 
- rautatiealue useassa palstassa Liikenneviraston Rautatieosaston varastokäytössä, nyt lähes tyhjä 
- vrt. Kausala ja Koria: 2010 molemmista ratapiha purettu ja seisakkeiksi kuten Nastola 
 

 
 
Venäläisiä 4-aks. vaunuja (Vtad ja Vok) seisoi Uudenkylän logistiikkakeskuksessa 2011-01-15 
lähes ennätysmäärä, 35 yksikköä. Osa vaunuista raiteilla R606-607, keskellä vanha varastorakennus. 
Kuva Markku Sakari Meriluoto. 

http://www.tieokas.fi/Hameen_oikorata.pdf
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Uudenkylän ratapihan yhdistetyn liikenteen logistiikkakeskus 
- operaattori monikansallinen Cemex Oy jo 1970-luvulta, rautatielogistiikka VR Transpoint 
- liikenne keskimäärin 5000 tonnia/kk (operaattorin tieto) 
- kaksi operaattorin omaa varastohallia ja purkaushalli sekä yleinen kuormauslaituri (sotilaslaituri) 
- vaunukuormien (4-aks. Vok, Vgk ja Vtad) lähtöasemat Venäjällä, Ukrainassa ym., irto- ja säkkitavaraa 
- vaunukuormaliikenteen tulo- ja lähtösuunta 2010 alkaen Kouvola (entinen Lahti yhä mahdollinen) 
- Uudenkylän päivystäjä Kouvola-Uusikylä-Kouvola T55280/55281 7 vaunua 500 tonnia tai 13 vaunua 
  1000 tonnia, myös suoria junia Vainikkala-Uusikylä yli 20 vaunua yli 2000 tonnia 
- saapuvat vaunukuormat suoraan raiteelle R607 
- purkaus autonosturilla ja pyöräkuormaajalla tai hallikuiluun painovoimalla 
- saapuvaa irtotavaraa myös täysperävaunusäiliöautoilla painesiiloon 
- lähtevät (tyhjät) vaunut siirretään koneellisesti vetoraiteelle R609 (sotilasraide), kapasiteetti 13 vaunua 
- vaunujen siirto veturilla odotusraiteelle R604 ja lähtö siirtymäraiteen R605 kautta raiteelle R603 
- saapuvat vaunukuormat ajetaan tarvittaessa myös raiteelle R606, jos purkaukseen käytetään sotilaslaituria 
- korkeapaineessa kaikilla raiteilla kuormattuja ja lähteviä vaunuja, kapasiteetti lähes 50 4-aks. vaunua 
- yhdistettyjen kuljetusten kuormaus ajoneuvoon pyöräkuormaajalla hallien välisellä kentällä 
- ajoneuvojen ryhmitys Varastotiellä, ratapiha-alueella 5 vartioimatonta tasoylikäytävää 
- lähteviä täysperävaunurekkakuljetuksia korkeapaineessa kymmenkunta päivässä jopa Oulun seudulle asti 
- lisäksi yksityinen vanha puurakenteinen varasto passiivikäytössä raiteiden R606-607 välissä 

 

Osmontie 

Kirjapolku 

 
 
Tieyhteydet (Uudenkylän osayleiskaava 2011-, kaavio: luonnos Nastolan kunta) 
- yhdistettyjen kuljetusten pääväylä Kouvolantie-Hirsitie-Varastotie vv. 
- viitoitus muutettava pikaisesti Kouvolantie-Osmontie-Varastotie liikenne- ja asumisturvallisuuden vuoksi 
(Uusi viitoitusjärjestelmä: 
http://www.tieokas.fi/Viitoitus1_Uka.pdf ja http://www.tieokas.fi/Viitoitus2_Uka.pdf 
- muutokset ja korvaavat väylät (kaavio): 
- Varastotie on entinen vt12 ja sillä viimeinen pääradan ja valtatien tasoylikäytävä Suomessa 
- ent. läntisen tasoylikäytävän kohdalle Varastotien kevytväylän AKS ja Varastotie kevytväyläksi 
- uusi logistiikkakeskuksen kautta läpiajettava ajoneuvoväylä hallien pohjoispuolelle; 
  liittymät Heinolantielle länsipäässä länsihallin tasalle ja itäpäässä Kirjapolun huoltotien paikalle 
- Kirjapolun kevytväylän AKS avataan myös henkilöautoliikenteelle; 
  samalla lasketaan Uudenkyläntietä noin  300 m matkalla entiseeen tasoon 
- Kirjapolun AKS luo raiteelle R614 mahdollinen lähiliikennependelin Uusikylä-Järvelä pääteasema: 
  http://www.tieokas.fi/Liikenneseminaari.pdf 

http://www.tieokas.fi/Viitoitus1_Uka.pdf
http://www.tieokas.fi/Viitoitus2_Uka.pdf
http://www.tieokas.fi/Liikenneseminaari.pdf
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Kuivamaito 

 
Teollisuusraide Uusikylä-Nastola 
- teollisuusraide R619 alkaa Uudenkylän ratapihan länsipäästä; 
  erkanemiskohta raiteen R603 lähtöopastimen E603 takaa vaihteesta V627 aluksi siirtymäraiteena R618 
- rakennettu 1960-luvun alkupuolella Pietarinradan perusparannustyössä (K43>54/puu/sora>sepeli) 
- vanha pohjoinen pääraide siirrettiin sijansa verran pohjoispuolelle rekkaamalla/rakentamalla 
- liikennekelpoinen kaikelle nykykalustolle: K43/puu/sora, kasvillisuus raivattu 2010, pölkynvaihtotarve 
 
Rauten yksityisraide 
- nykyinen raide R617: K30/puu/sora, vaihde K43, käyttökuntoinen vaihtoliikkeille 
- vaihdeyhteys aluksi vain itäpäästä, myöhemmin vaihde myös länsipäähän ja raide läpiajettavaksi 
- 2010- vaihde teollisuusraiteeseen vain länsipäässä (itävaihde purettiin raiteen R603 tieltä) 
- pitkä kuormauslaituri ja siltanosturi 25 tonnia toimintakunnossa 
- ei merkittävää vaunukuormaliikennettä sitten 1990-luvun Neuvostoliiton jälkeen 
- ei huoltotietä länsivaihteille pohjoispuolelta 
- Rauten ympäristöteko: harmaisiin betonirakennuksiin näyttävä polttomaalattu teräspeltiverhoilu 
 
Ullankankaan-Piiankallion alue (osayleiskaava) 
- Pietarinradan pohjoisvieressä teollisuusraide Uusikylä-Nastola 
- useita rakentamattomia tontteja (om. mm. Raute, Liikenneviraston Rautatieosasto) 
- kaksi käytöstä poistettua tehdasrakennusta (toinen romahtanut, käyttökiellossa) 
- pieni kenttäsaha, vesialtaita, kalliolouhos, avohakattua metsää ja taimikkoa, hiekkakaivantoja ym. 
- pohjavesialuetta, hulevedet Rauten ja Upon rataviemärien kautta Pietarinradan eteläpuolelle Puusuolle 
- alueelle tiedusteltu toimitilaa ja sivuraideyhteyttä, mikä mahdollinen teollisuusraiteelta 
- Rauten ja Upon tonttien välinen, eteläreunasta vesivaikutteinen radanvarsialue mahdollista 
  kohtuukustannuksin rakentaa teollisuusalueeksi samaan tasoon Rauten ja Upon tehdaskenttien kanssa 
  jäterakennukset purkaen ja Piiankallion pohjoispuoli louhien - kunnan maanhankintakohde, tuloksena 
  teollisuusraiteen viereen uusi laajahko yhtenäinen teollisuusalue loistavin logistiikkayhteyksin 



	
LISÄYS	2016‐06‐07	Uudenkylän	osayleiskaavaluonnos	2015.	Tieokas.	
	
Lakeassuonpuron	T‐alueen	korvaa	Ullankankaan–Piiankallion	TY‐alue	(punainen	nuoli).	T	ja	T‐EJ	muutetaan	takaisin	M.	
	
Uudenkylän	henkilöasema	P	ja	Uudenkylän	ratapihalla	kansainvälisen	liikenteen	yhdistettyjen	kuljetusten	logistiikkakeskus	LTA.	

UPONOR 

RAUTE 

ULLANKANKAAN-
PIIANKALLION 
TEOLLISUUSALUE

LOGISTIIKKAKESKUS LTAHENKILÖASEMA 
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Vanhoja käyttökiellossa olevia tehdasrakennuksia Piiankallion kupeessa, edessä teollisuusraide Uusikylä-
Nastola. Kuva Markku Sakari Meriluoto. 
 
- eteläsivua pitkin tarvittaessa teollisuusraiteen viereen yhdysraide Rauten ja Upon raiteisiin liittyen 
- tieliikenneyhteys (ajoneuvo- ja kevytväylä) Ullankankaantie-Kouvolantie 
- mahdollinen lähiliikennependelin Uusikylä-Järvelä asema "Piiankallio" (viereiset Uusikylä ja Selkosaari) 
 
Upon yksityisraide 
- rakennettu 1960-luvulla tehtaan yhteydessä, aiemmin muoviputkien kokojunalähetyksiä 
- pienin kunnostuksin liikennekelpoinen raide johtaa tehdasalueelle, päätepuskuri varastohallien edessä 
- raidesopimus äskettäin irtisanottu tehdasalueen talvikunnossapidon vuoksi 
- Upon vaihteella Pietarinradan korkein kohta noin 123 m mpy 
 

 
 
Wipakin kuormauslaituri. Kuva Markku Sakari Meriluoto. 
- käyttökelpoinen, ei käytössä 
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Kuivamaidon kuormauslaituri. Kuva Markku Sakari Meriluoto. 
- käyttökelpoinen, aidattu, ei käytössä (nähty) 
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Pysäkintien alue 
- valmiina henkilöliikenteen Nastolan seisake (keskellä ei mitään) ja Pysäkintien yhteys Kouvolantielle 
- nykykaavassa toimitila-alue Pietarinradan ja Kouvolantien välisessä teollisuusvyöhykkeessä 
- hiekkakenttä ei sovellu asuinkäyttöön 
- teollisuusraide Uusikylä-Nastola yksinkertaista jatkaa päätepuskurilta hiekkakentän alueelle, 
  missä ennen sijaitsi Nastolan laiturivaihteen ratapiha 
- tasaiseen ratalinjaan kaksi kaarretta max. R=200, alkuun pieni maaleikkaus, missä putkistoja 
- hiekkakentälle rakennettava tieyhteys, kuormauslaituri ja -halli sekä välivarastokenttä 
- kunta rakentaa 2011 Levytien jatkeen Kouvolantielle Novartin länsirajaa pitkin läpiajettavaksi 
  sekä Pysäkintien kevytväylän (kaavio) yhteydeksi myös Nastonharjun suunnasta Nastolan seisakkeelle 
- logistiikassa kuljettu vaatimusten toiseen ääripäähän: 
. pitkä kuljetusmatka, suuri volyymi, säännöllinen jatkuvuus, suuret infrainvestoinnit (esim. Talvivaara); 
  mahdollista vain harvoissa tapauksissa Suomen oloissa 
- teollisuusraiteen Uusikylä-Nastola tapauksessa mahdollista koota resursseista - maa, toimijat, tarpeet, 
  reservit - erillisratkaisujen sijaan kokonaisuus yhdelle operaattorille, mikä kerää vaikutusalueen 
  teollisuuden tavaravirran yhteen raide- ja tieliikenteen kuljetettavaksi (kiinteistönjalostaja) 
- kokonaisuudesta kilpailuetu tilaajille ja operaattorille (kilpailutus) 
- "VR-konserni (VR Group) on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö"; siihen kuuluva 
- "VR Transpoint on Suomen suurin logistiikkakonserni, mikä kantaa vastuuta toimintansa 
  taloudellisesta kannattavuudesta ja vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan laajemmin" 
- VR Transpoint toimii vastoin yhteiskunta- ja ympäristötavoitteitaan: pyrkii voimistuvasti siirtämään 
  luontaisia junakuljetuksia maanteille, luopuu kokonaan vakioasiakkaiden junakuljetuksista 
  (Riihimäen Saha, Kontino) tai rajoittaa niiden hoitamista (Ponsse) 
- ensimmäinen VR-Transpointin kilpailija Proxion Train Oy valmistelee liikenteen aloittamista 2013 
- VR Transpoint vahvistaa kaiken aikaa tulevan logistiikkakilpailijan edellytyksiä menestyä 
- poliittinen vastuu valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta on ao. ministerillä (nyt Hautala) 
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Yrityspuiston alue 
- mahdollinen lähiliikennependelin Uusikylä-Järvelä asema vt12 ja Villähteentien liittymän vieressä 
 

 
 
Villähteen liikennepaikan alue 
- käytössä henkilöasema km 140+000 ja raiteenvaihtopaikka km 140+446 
- Heinämaantien yhteys kevytväylineen Villähteentielle (bussiliikenne) 
- ajankohtainen tavoite Anstarin saapuva (terästuotteet) ja lähtevä (konepajavalmisteet) liikenne raiteille 
- tehtaan sijoittuessa Nastolaan 1995 Villähteellä oli vielä 3-raiteinen ratapiha 
- saman tien 1995 ratapiha purettiin Pietarinradan parannustyön yhteydessä (K54>60/puu>betoni/sepeli) 
- Villähteen entiselle ratapihalle (LVI) rakennettava kuormausalue laitureineen ja varastoineen m/Nastola 
- mahdollinen kuljetin Pietarinradan yli Erstan teollisuusalueelle (Anstar ym.) 
- Ritomäen teollisuusalueelle kunnan alustava raidesuunnitelma Villähteen liikennepaikalta 
 
- mahdollisia raideratkaisuja: 
  1) pääraideyhteys raiteenvaihtopaikkaan liittyen (myötävaihde eteläraiteessa, kaavio seuraavalla sivulla) 
      - 2 sivuraidetta vaunujen vaihtoa (tulevat/lähtevät) ja odotusta varten 
      - ex-RHK ilmoittanut, että 
      - raideliittymä onnistuu, ja että 
      - raideliittymää ei sallita (nopea liikenne) 
  2) yhteys Loviisanradan Lotilan liittymästä itään 
      - Kujalan logistiikkakeskuksen (mahdollisen) raiteen jatkeena Pietarinradan eteläpuolta Villähteelle 
      - raiteen väistettävä eteläpuolelta Villähteen henkilöasema ja Heinämaantien YKS, 
        eli rakennettava pellolle kolmioraide, mistä yhteys entiselle ratapihalle 
  2) todennäköisempi vaihtoehto kuin 1) 
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1) Villähteen liikennepaikan mahdollinen pääraideliittymä entiselle ratapihalle (nuoli). 
Vasemmalla raiteenvaihtopaikan itäiset vaihteet V502-504. 
 
Tuloskeskustelu, Villähde 
 
Selvitetään retkeilyn perusteella suunnittelualueen 
- pohjavesiesiintymät (kunta) 
- nykyinen maankäyttö (kunta): toimitilat, tilukset ja infra 
- nykyiset kuljetusvirrat (LAKES/yritykset) ja 
- arvio mahdollisuuksista siirtää kuljetuksia raiteille 
 
Selvitys ryhmän kokoukseen syyskuussa (kutsu Päijät-Hämeen liitto) 
- teollisuusraiteen Uusikylä-Nastola alueen ja Villähteen em. tulokset 
- päätelmät ja muokkaus kehittämistarjoukseksi kiinteistönjalostajille, vaatimuksena konkreettinen 
  suunnitelma, miten raideliikennelogistiikka saadaan palvelemaan Nastolan kunnan yrityksiä ja asukkaita 
- suunnitelman toteutus kiinteistönjalostajan lukuun kunnan ohjauksessa 
- ylätasolla Lahden seudun ympäristötavoitteet, yleinen yhteiskuntavastuu sekä hyvä ympäristönhoito 

 
Retkeilyn osallistujat, vas. Pauli Syyrakki, Riitta Väänänen, Reijo Oksanen, Tapio Ojanen, 
Jari Parkkonen, Katri Kuivalainen, Petri Jalkanen, Sanna Suokas ja Erkki Rope. 
Kuva Markku Sakari Meriluoto. 
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TEOLLISUUSRAIDE UUSIKYLÄ–NASTOLA 

 
YLEISSUUNNITELMA TEOLLISUUSRATA UUSIKYLÄ – NASTOLA 
 
Teollisuusrata Uusikylä–Nastola eli Pietarinradan pohjoispuolta kulkeva kolmas raide 
rakennettiin 1960‐luvun alkupuolella Uudenkylän ratapihan länsipäästä Nastolan 
silloiselle laiturivaihteelle. Uudenkylän ratapihan muutostöiden jälkeen 2010 raide 
jatkuu Uudenkylän liikennepaikan raiteesta 603 läntisen tulovaihteen ierestä Rauten 
tehtaan kohdalta ja päättyy Nastolan seisakkeelle Montarin alikulkusillan luo. 
Uudistettuna noin 2,8 km pituinen teollisuusrata on Nastolan kunnan logistinen aarre. 
Radan varrella, mukaan luettuina Uudenkylän tavara‐aseman Uusikylä T atapiha ja laaja 
uormausalue, sijaitsee seuraavan kuvan mukaisesti useita eollisuuslaitosten omia k
raiteita, kuormauslaitureita ja varastorakennuksia: 
 
Logistiikkaa palvelevia rakenteita mahtuu vielä paljon lisää Uudenkylän 
kuormausalueelta alkaen kaikkialle teollisuusradan vaikutuspiiriin tehostamaan alueen 
ja teollisuusradan nykyistä vajaakäyttöä. Runsaasti tilaa tarjoavat esimerkiksi 
Piiankallion alue Rauten ja Upon välissä sekä Nastolan seisakkeen ympäristö, missä 
teollisuusrata voidaan kääntää jatkumaan nykyisen päätepuskurin ohi Novartin ja 
Levypyörän teollisuuslaitosten taakse hiekka‐autiomaahan. Sinne sopivat kirkonkylän 
seudun teollisuutta palvelemaan esimerkiksi kahden raiteen ratapiha, kuormauslaituri 
ja varastohalli. Teollisuusraiteen logistiikka‐alue kokonaisuutena on suuri 
mahdollisuus, mikä vaatii Nastolan kunnan ja teollisuuden aktiivista otetta Uudenkylän 
osayleiskaavoituksessa ja ennen kaikkea yhteistyötä maakunnan, unnan, 
maanomistajien, rautatieviranomaisten, rautatieoperaattorien, kiinteistönjalostuksen ja 
paikallisten asiantuntijoiden kanssa. 
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RATASELOSTUS TEOLLISUUSRA
 

IDE UUSIKYLÄ – NASTOLA 

Teollisuusraide Uusikylä‐Nastola 
‐ teollisuusraide R619 alkaa Uudenkylän ratapihan länsipäästä;  

aluksi erkanemiskohta raiteen R603 lähtöopastimen E603 takaa vaihteesta V627 
siirtymäraiteena R618  

össä ‐ rakennettu 1960‐luvun alkupuolella Pietarinradan perusparannusty
(K43>54/puu/sora>sepeli)  
‐ vanha pohjoinen pääraide siirrettiin sijansa verran pohjoispuolelle 
rekkaamalla/rakentamalla  
 liikennekelpoinen kaikelle nykykalustolle: K43/puu/sora, kasvillisuus raivattu 2010, 
ölkynvaihtotarve 
‐
p
 
Rauten yksityisraide 

 
 
‐ nykyinen raide R617: K30/puu/sora, vaihde K43, käyttökuntoinen vaihtoliikkeille 
‐ vaihdeyhteys aluksi vain itäpäästä, myöhemmin vaihde myös länsipäähän ja raide 
läpiajettavaksi  

ttiin raiteen R603 ‐ 2010‐ vaihde teollisuusraiteeseen vain länsipäässä (itävaihde pure
tieltä)  

a toimintakunnossa  
n  

‐ pitkä kuormauslaituri ja siltanosturi 25 tonni
‐ ei merkittävää vaunukuormaliikennettä sitten 1990‐luvun Neuvostoliiton jälkee
‐ ei huoltotietä länsivaihteille pohjoispuolelta  
‐ Rauten ympäristöteko: harmaisiin betonirakennuksiin näyttävä polttomaalattu 
teräspeltiverhoilu 
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Rauten kuormauslaituri ja raide (vas.) portaalinosturista, oik. teollisuusraide Uusikylä‐
astola, säiliövaunujuna Vainikkalaan Pietarinradalla 2008‐08‐20 ennen Uudenkylän 
atapihan uudistustöitä. 
N
r
 
U
 
llankankaanPiiankallion alue (osayleiskaava) 

 
Ullankankaan‐Piiankallion alue Rauten‐Uponorin välissä teollisuusraiteen Uusikylä–
Nastola pohjoispuolella (kaavaluonnos). 
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‐ Pietarinradan pohjoisvieressä kulkee teollisuusraide Uusikylä–Nastola  
‐ alueella on useita rakentamattomia tontteja (omist. mm. Raute, Liikenneviraston 

sa)  
Rautatieosasto)  
‐ kaksi käytöstä poistettua tehdasrakennusta (toinen romahtanut, käyttökiellos
‐ lisäksi kenttäsaha, vesialtaita, kalliolouhos, avohakattua metsää ja taimikkoa, 
hiekkakaivantoja ym.  

dan ‐ pohjavesialuetta, hulevedet Rauten ja Upon rataviemärien kautta Pietarinra
eteläpuolelle Puusuolle  
 alueelle on tiedusteltu toimitilaa ja sivuraideyhteyttä, mikä on mahdollinen 
eollisuusraiteelta. 
‐
t
 
* Rauten ja Uponorin tonttien välinen, eteläreunasta vesivaikutteinen 
radanvarsialue on mahdollista kohtuukustannuksin rakentaa teollisuusalueeksi 
samaan tasoon Rauten ja Upon tehdaskenttien kanssa jäterakennukset purkaen 
ja Piiankallion pohjoispuoli louhien  kunnan maanhankintakohde, tuloksena 
teollisuusraiteen viereen uusi laajahko yhtenäinen teollisuusalue loistavin 
logistiikkayhteyksin. 
 

 
Vanhoja käyttökiellossa olevia tehdasrakennuksia Piiankallion kupeessa, edessä 
teollisuusraide Uusikylä‐Nastola. Kuva Markku Sakari Meriluoto.  

a Upon ‐ eteläsivua pitkin tarvittaessa teollisuusraiteen viereen yhdysraide Rauten j
raiteisiin liittyen  
‐ tieliikenneyhteys (ajoneuvo‐ ja kevytväylä) Ullankankaantie–Kouvolantie  
‐ mahdollinen lähiliikennependelin Uusikylä–Järvelä asema "Piiankallio" (viereiset 
Uusikylä ja Selkosaari). 
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Upon yksityisraide  

 
18 tavaravaunullista valmisteita lähdössä markkinoille Upon muovitehtaan 
yksityisraiteelta yli 40 vuotta sitten. Edessä Pietarinrata Lahti‐Kouvola, penkereellä 
teollisuusraide Uusikylä‐Nastola Pietarinradan korkeimmassa kohdassa. Raskas 
diesellinjaveturi Hr13 (Dr13) 2341 vetää tavarajunaa Kouvola‐Lahti, mikä tuolloin teki 
Uudenkylän aseman vaihtotyöt. Veturi valmistui Lokomon veturitehtaalla Tampereella 
965. Veturisarjan käyttö päättyi kesäkuussa 2000, ja tämäkin veturi on romutettu. 1
Kuva 1971 07‐23 Markku Sakari Meriluoto. 
 

ien ‐ yksityisraide on rakennettu 1960‐luvulla tehtaan yhteydessä, aiemmin muoviputk
kokojunalähetyksiä  

i ‐ pienin kunnostuksin liikennekelpoinen raide johtaa tehdasalueelle, päätepuskur

pidon vuoksi  
sijaitsee varastohallien edessä  
 raidesopimus on äskettäin irtisanottu tehdasalueen talvikunnossa
 Upon vaihteella on Pietarinradan korkein kohta noin 123 m mpy 
‐
‐
 
Wipakin kuormauslaituri 

n vieressä 
 
‐ Varikontien kevytväylän AKS:
‐ käyttökelpoinen, ei käytössä. 
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