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  PERIAATTEELLINEN KYSYMYS: 
Käynnistetäänkö maakuntakaavatyötä varten selvitys Lahti–Hämeenlinna 
oikoradan maastokäytävävaihtoehdoista? 

 
LAUSUNTO  Asiantuntijayritys Tieokas kannattaa selvityksen käynnistämistä Hämeen 

oikoradan maastokäytävävaihtoehdoista. Nimityksen HÄMEEN OIKORATA 
uudesta rautatieyhteydestä Lahti–Hämeenlinna otti ensimmäisenä käyttöön 
Tieokas ratayhteyttä perustelevissa kirjoituksissaan. 

 
TIIVISTYS  Liikennepoliittiseen selontekoon sisältyy päätös rakentaa Hämeen oikoradan 

ensimmäisenä osana Riihimäen kolmioraide, mikä mahdollistaa suoran liikenteen 
Pietarinradan ja Pohjanmaanradan välillä ilman veturinvaihtoa Riihimäellä. 
Hanke on huomattava parannus nykyiseen, mutta pitkällä aikavälillä tarvitaan 
oikorataratkaisu. Etenkin Lahden–Kouvolan seudulle jo Riihimäen kolmioraide, 
mutta vasta Hämeen oikorata avaa merkittäviä mahdollisuuksia lisätä ja tehostaa 
rautateiden tavara‐ ja henkilöliikennettä Itä‐ ja Länsi‐Suomen välillä ja samalla 
vähentää ympäristölle haitallista tieliikennettä ja sen investointeja. Suomen 
liikennejärjestelmässä Hämeen oikorata merkitsee Itä‐ ja Länsi‐Suomen välillä 
vähintään saman tason parannusta kuin Keravan–Lahden oikorata Etelä‐ ja Itä‐
Suomen välillä. Hämeen oikorata edustaa eurooppalaista liikennepolitiikkaa, 
missä – jo Ruotsista alkaen – investoinnit keskitetään nopean, tehokkaasti 

tävällisen raideliikenteen kehittämiseen. järjestetyn ja ympäristöys
 

erk. 
  Ystävällisin tervehdyksin 

Tieokas 
Markku Sakari Meriluoto 

m
 
 

___
 

 

_________________________ __________ __________________________________________________________________________________________________________________

       – itsenäinen, riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys ja rekisteröity tavaramerkki. 
® 

 
 Laajempi perustelu seuraavilla sivuilla. 



HÄMEEN OIKORATA YHDISTÄÄ PIETARIN POHJOLAAN  ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 
     VIERAILIJA 
Markku Sakari Meriluoto    2010-08-13 
 
Kirjoittaja on Lahden Rautatieharrastajat TOPPAROIKKA ry:n perustajajäsen (www.tieokas.fi). 
 
Viiden maakunnan yhteinen selvitys laajan metropolialueen kehityksestä (METKA) sisälsi ajatuksen Pietarinrataan 
tukeutuvien kaupunkien poikittaisyhteyksien parantamisesta. Suunniteltu Hämeen oikorata Lahti-Hämeenlinna avaisi 
vaihdottoman yhteyden Kouvola-Tampere ja uudistaisi rautateiden henkilöliikenteen Savon, Karjalan ja Kymenlaakson 
radoilta Länsi-Suomeen ja Pohjanmaalle. 
 
Tuore Hämeen oikorataselvitys todistaa, että rautateiden poikittaisliikenne tarvitsee uudistuksia. Tavaraliikenne ruuhkautuu 
pahoin Pietarinradan ja Pohjanmaanradan välillä osuudella Kouvola-Lahti-Riihimäki-Hämeenlinna. Valmiiksi suunniteltu 
Riihimäen kolmioraide olisi tehokas pikaparannus: kustannus vain 8-12 M€ ja hyötysuhde 5 ylivoimainen valtakunnassa. 
 
Kotimaan henkilöliikenteessä Hämeen oikorata kasvattaisi rajusti kysyntää välillä Kouvola-Lahti-Hämeenlinna-Tampere 
sekä laajemminkin itään ja pohjoiseen. Venäjän liikenteen pitkän ajan kasvu ennustetaan jopa viisinkertaiseksi. Seuraava 
luonteva Allegro-linja olisi Pietari-Tampere Hämeen oikorataa pitkin. Nopea juna kaappaa lento- ja automatkustajat. 
 
Rautateiden menestystä kuvaa, että junamatkustajien osuus välillä Lahti-Kouvola on valtakunnan kärkeä, peräti 46 %. 
Matkustajat ovat valinneet junan, vaikka valtatie 12 Pietarinradan vieressä ei suinkaan ole kehno: Lahdesta 
moottoriliikennetie, puolivälissä uutta keskikaidegiljotiinia ja leveänsujuva Kouvolaan. Moottoritiestä haaveillaan, Kausalan 
ohitustietä kaivataan, mutta uutta väyläpolitiikkaa tarvitaan. 
 
Parannushanke Lahti-Luumäki jää puolitiehen rataosalla Uusikylä-Kausala, koska Mankalan raiteenvaihtopaikka ja useat 
rataoikaisut jäävät rakentamatta rahanpuutteen vuoksi. Ratakapasiteetti rajoittaa Nastolalle ja Iitille tärkeän 
taajamajunaliikenteen lisääämistä kahdeksaan vuoropariin päivässä. Pietarinradan jatkoparannustyö tarvitaan välittömästi, ei 
suinkaan moottoritietä. 
 
Pietarinradan uusi kauko-ohjattu turvalaitejärjestelmä helpottaa hitaiden ja nopeiden junien sovittamista toistensa lomaan. 
Ratakapasiteetin kasvattamiseksi tarvitaan kuitenkin pian nopean liikenteen lisäraide Uusikylä-Mankala(-Kausala). Nykyinen 
kaarteinen kaksoisraide jäisi kokonaan hitaan liikenteen käyttöön. Mankala saisi samalla henkilöliikennepaikan METKAn 
periaatteiden mukaisesti. Ratkaisu on kustannustehokas, mutta Salpausselän luonnon- ja kulttuuriarvot tulee turvata. 
 
Merkittävä mahdollisuus on rakentaa Uudenkylän-Mankalan maastokäytävään nopea lisäraide ja rinnalla parantaa valtatie 
12 Kausalan ohitustien alkuun asti. Tiesuunnitelma Uusikylä-Jokue eli kokonaan uusi väylä etäälle entisestä edustaa 
tiehallinnon itsekästä, ympäristölle tuhoisaa mieltymystä ennemmin rakentaa kalliisti uutta kuin järkevästi korjata vanhaa. 
Koska uuteen tiehen ei ole varaa, hankkeet kannattaa yhdistää - siitä huolehtikoon Liikennevirasto. 
 
Kuntaselvittäjä Soininvaara korostaa, että elinvoimaiset nauhakaupungit sijaitsevat yhdistetyssä liikennekäytävässä 
esimerkiksi Helsingistä Tampereelle. Myös Mäntsälän keskustan ja Orimattilan Hennan sijainti on suotuisa Helsingin-
Lahden käytävässä. Suuri yhdyskuntasuunnittelun virhe ovat Soininvaaran mukaan Helsingin-Turun erilliset 
liikennekäytävät. 
 
Senaattorit Karjalasta kautta Kymen ja Hämeen Pohjanmaalle asti varmistakoot Riihimäen kolmioraiteen rahoituksen jo ensi 
vuoden budjettiin. Sen jälkeen uudet nopeat FLIRT REGIONAL EXPRESS -paikallispikajunat totuttavat matkustajat 
vaihdottomaan yhteyteen Kouvola-Lahti-Hämeenlinna-Tampere. Pysähdyspaikkoja olisivat Koria, Kausala, Uusikylä, 
Nastola ja Villähde, Lahti, Herrala, Järvelä ja Oitti - kuka enää kaipaa Riihimäelle? 
 
Oikorata Lahdesta Hämeenlinnaan toisi Hollolaan jättipotin: pääradan liittymän kuntakeskuksen kupeeseen. Onkohan 
ministeri jo orientoitunut? Ratauudistusten toteuduttua nykyinen valtatie 12/10 Kouvola-Lahti-Hämeenlinna jäisi lähes 
paikallistyyppiseksi, niin voimakas olisi henkilö- ja tavaraliikenteen siirtymä rautateille. Näin tavoitteet muuttuvat, mutta 
pysyvätkö päättäjät kyydissä, kun asennevaihde pitää kääntää kehä- ja moottoriteiltä rautateille? 
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HÄMEEN OIKORATA 
JA  PIETARINRADAN LIIKENNE 
 
 
LÄHTÖKOHTIA 
 
Tässä muistiossa hallinnollisista ja poliittisista sidoksista vapaa tekijä käyttää viitteen aineistosta yleisnimitystä 
HÄMEEN OIKORATA, tarvittaessa mainiten erikseen toteutusvaihtoehdon (esimerkiksi Riihimäen kolmio). 
Tekijä, rautatieharrastaja, vastaa itse kirjoittamastaan, minkä julkaisemiseen antanee oikeutuksen se, että 
enimmältä osin joukkoliikenteen suunnittelijat eivät itse käytä eivätkä siis tunne joukkoliikennettä. 
 
Viisauden imelintä lajia jälkiviisautta soveltaen: Jos Hänen Keisallinen Korkeutensa ja Suomen Suuriruhtinas 
Aleksanteri II olisikin määrännyt Pietarinradan lähtöasemaksi valmiin pääteaseman Hämeenlinnan eikä 
puolimatkan riihensyrjää, Hämeen maakunnat ja taajamat näyttäisivät toisenlaisilta. 
 
Pietarinradalta länteen 
 
Julkisessa kansalaisvaikuttamisessa yli kolmen viime vuoden aikana Nastolan uusien henkilöliikennepaikkojen 
Uusikylä ja Villähde perustamiseksi tekijä esitti syksystä 2006 alkaen poikittaisyhteyden Kouvola-Tampere 
kehittämisen tarvetta ja mahdollisuutta, pohjautuen Ratahallintokeskuksen suunnitelmaan Riihimäen 
kolmioraiteesta https://rhk-fi.directo.fi/hankkeet/suunnittelu/valmistuneita_selvityksia_ja_suu/riihimaen_kolmioraiteen_yleissuu/ 

 
Myös Nastolan kunnanvaltuusto esitti toukokuussa 2008 tekijän laatimassa lausunnossa Ratahallintokeskukselle 
rautatieyhteyden Helsinki-Pietari kehittämisestä, että nykyisen Pietarinradan liityntäyhteyksiä parannettaisiin 
myös lännen suuntaan (LIITE 1): 
 

Tampereen - Lounais-Suomen - Pohjanmaan ratasuunta on tulevaisuudessa tärkeä myös kasvavalle 
kansainväliselle liikenteelle. Sujuvan yhteyden länteen ilman vaihtoa Riihimäellä avaisi alkupään Lahti-
Hämeenlinna parantaminen lyhyehköllä rataoikaisulla, aluksi ainakin Riihimäen kolmioraiteen nopea toteutus. 
Ratahallintokeskus vahvistaa, että suunnitteilla olevan kolmioraiteen rakentaminen tehostaa tavarajunien 
liikennöintiä, alentaa liikenteenhoidon kustannuksia ja luo edellytykset myös Tampereen ja Lahden-Kouvolan 
välisille suorille henkilöliikennevuoroille. Nastolan kunta katsoo, että vaihdoton yhteys Kouvola-Tampere 
tarjoaisi suuria mahdollisuuksia rautateiden matkustajaliikenteelle koko Etelä-Suomessa. 

mailto:markku.meriluoto@tieokas.fi
http://www.tieokas.fi/
http://www.paijat-hame.fi/fi/tiedotteet/?a=viewItem&itemid=89
http://www.paijat-hame.fi/fi/tiedotteet/?a=viewItem&itemid=89
https://rhk-fi.directo.fi/hankkeet/suunnittelu/valmistuneita_selvityksia_ja_suu/riihimaen_kolmioraiteen_yleissuu/
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"Uusi oikorata" loisi tärkeän poikittaisyhteyden idän ja lännen välille, Savon, Karjalan ja Kymenlaakson 
radoilta Länsi-Suomeen ja Pohjanmaalle. Hyväkuntoisella rataosalla Lahti-Riihimäki, mitä käyttää myös osa 
Nastolaa palvelevista Kouvolan-Helsingin taajamajunista, on oikoradan liikennesiirtymän jälkeen vapaata 
ratakapasiteettia. Länsisuunnan yhteyden parantaminen, mikä investointina on suorastaan vähäinen, poistaisi 
rataverkosta historiallisen rasitteen, minkä muodostaa pakollinen poikkeaminen Riihimäellä. Näin rautateiden 
kustannustehokkuus paranisi ja joukkoliikenteen käyttö kasvaisi Salpausselkä-vyöhykettä laajemminkin. 

 
Tämä myös Päijät-Hämeen liitolle toimitettu lausunto oli tuolloin aikaansa edellä, mutta ajatus liittyi tukevasti 
Uudenkylän ja Villähteen henkilöliikennepaikkojen perusteluihin ja yhteistyöhön etenkin Iitin kunnan kanssa 
rataosan Lahti-Kouvola taajamajunaliikenteen edistämiseksi samalla kun Nastolaan syntyisi kolme rautateiden 
henkilöliikennepaikkaa. Yhdyskuntasuunnittelun vahva selkänoja lausunnolle oli myös Päijät-Hämeen liiton ym. 
valmistamassa METKA-hankkeessa (Metropolialueen kestävä aluerakenne; www.metkaprojekti.info). 
 
Syyskuussa 2009 Uudenkylän ja Villähteen henkilöliikennepaikkojen rahoitus ja rakentaminen varmistui myös 
valtion osalta, kun liikenne- ja viestintäministeriö myönsi Ratahallintokeskukselle määrärahan käytettäväksi 
palvelutason parannushankkeen Lahti-Luumäki-Vainikkala yhteydessä. Uudet henkilöliikennepaikat rakennetaan 
kesällä 2010 ja taajamajunaliikenne alkaa 12. joulukuuta 2010. Nykyisin yhteysvälillä Lahti-Kouvola kulkee 6/5 
taajamajunavuoroa. Hämeen oikorata kasvattaisi tarjontaa merkittävästi myös Nastolassa ja Iitissä. 
 
Suomessako väyläpolitiikkaa? 
 
Rautatiejärjestelmä on kansallisvarallisuutta, minkä merkitystä Suomessa ei vieläkään ymmärretä toisin kuin 
muualla Euroopassa, lähimpänä esimerkkinä Ruotsi nopeine ratoineen ja ratasuunnitelmineen. Pystyykö uusi 
Liikennevirasto toiveiden mukaisesti järkeistämään suomalaista väyläpolitiikkaa? Meillä on vallinnut jo puolen 
vuosisataa autoliikenteen ylivertaisuuteen perustuva ajattelu. Hetkelliset energiakriisit ynnä muut herätykset eivät 
ole horjuttaneet marssijärjestystä. Tietylle yhteysvälille pitää ensin saada moottoritie ja vasta sitten, kun se on 
imaissut liikenteen asfaltille, voidaan ajatella vieressä kulkevan rautatien varovaista ylläpitämistä. 
 
Vaikeasti ylitettävä kynnys rautatiepyrkimyksissä on yleinen asiantuntemuksen puute. Jokamies kyllä tietää, mistä 
on oikea paikka moottoritien kulkea. Sen sijaan rautatieliikenteestä tai -tekniikasta, missä milli ja minuutti ovat 
suuria toleransseja, maallikko tai perusvirkamies ei tiedä käytännössä mitään. Ja kun ei tiedä eikä ymmärrä, vaikea 
on toimiakaan munaamatta itseään, aatettaan tai virastoaan. Helppo ratkaisu on antaa rautatien ruostua rauhassa. 
Moottoritie sallii nykymiehen ainoan jäljelle jääneen sankartyön: ajaa kattoboksin katveessa perheensä tuhat 
kilometriä tunturin kylkeen ja takaisin kellon kanssa kilpaa, kämmenet hiessä, silmät väsymyksestä lurpahdellen. 
Autojunassa yön yli leväten - ei toki tosimies! 
 
Näin jää ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan rautatieliikenteen puolesta puhuminen sektorivirkamiesten 
ja valistuneiden sivullisten pienen piirin työksi. Käänne eurooppalaiseen suuntaan ehkä silti tapahtuu meilläkin. 
Pääkaupunkiseudun merkittävistä liikennehankkeista enää yksi on moottoritie, Kirkkonummen kehänpää. 
Kaikki muut kahden käden lukuiset väylähankkeet ovat kiskoliikennettä. Muualla maassa Vaalimaan pätkä 
rannikkotietä rakennetaan vielä moottoritieksi, sitten se on loppu, niin on liikenneministeri julistanut. 
Lopullinen tuomio tulee olemaan liikennepoliittisen selonteon väylälistan regeneraatio hallitusohjelmassa 2011. 
Sen jälkeen tierahat menevät valtionvelan maksuun, ja tiehallinnosta tulee asfaltinpaikkausvirasto. 
 
Liikenneviraston kykyyn järkeistää suomalaista moottoritievetoista väyläpolitiikkaa voidaan asettaa toiveita, 
mutta ei luottaa sokeasti. Liikenneviraston näkemyksen mukaan rautateiden kilpailukyky ulottuu vain Vaasan 
korkeudelle asti, siitä ylöspäin lentoliikenne on poikaa. Siis lentoliikenne, minkä konkurssihakuiset sinivalkoiset 
siivet päivänä minä hyvänsä lakkaavat kantamasta yhtään kilometriä Vantaalta mihinkään suuntaan. Sen 
jälkeenkö jokin ylikansallinen allianssi tuntisi mielenkiintoa lentämiseen Suomessa jostakin jonnekin? 
Rautateiden aika tulee vielä meilläkin vihreän muutoksen myötä, mutta tuskallisen takkuisesti. 

http://www.metkaprojekti.info/
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Kunnillako kaavoitusmonopoli? 
 
Pietarinradan perinteisessä maaseutuympäristössä metropolialueen ulkopuolella kunnat tuntuvat täysin 
kyvyttömiltä tajuamaan rautatieliikenteen mahdollisuuksia ja toisaalta vaatimuksia yhdyskuntasuunnittelulle. 
Myös eräät kaupunkikunnat laahaavat perässä jarrulossit punaisina. 
 
Lahden-Riihimäen linjalla ei näy ainakaan junasta katsoen merkkiäkään siitä, että henkilöliikennepaikkoihin 
tukeutuisi jonkinlaista asutuksen, palvelujen tai toimitilojen kehittämistä. Monessa edistyksellinen Hollolan 
kunta näyttää kaikissa toimissaan tyystin unohtaneen ainoan radanvarsikylänsä Herralan. Yksi kerrostalo on 
tönöttänyt keskustan ahteessa ainakin sukupolven ajan minkään muuttumatta, vain tiilitehdas on vierestä 
palanut. Niinpä matkustajamäärä pysyy vaatimattomina ja taajamajunaliikenne kulkee yhteiskunnan tuen varassa 
kuin elämä vaivaistalossa. Mielenkiintoinen piirre kuitenkin on, että sekä Kärkölässä (Järvelässä) että Hausjärvellä 
(Oitissa) koululaiset käyttävät taajamajunaa kotiasemalta keskuspaikkaan vilkkaasti kuin muualla bussia. 
Rataosalla on vahva rautatiematkustuksen perinne ajalta, jolloin tieyhteydet olivat kehnot. Sitä ovat bussiyhteydet 
yhä. 
 
Kaavoituksen pattitilanne kertautuu näyttävästi oikoradan Haarajoen ja Mäntsälän henkilöliikennepaikkojen 
ympäristössä. Kuntien alkulupauksista oikeastaan mikään ei ole lähtenyt toteutumaan, minkä lehdistökritiikki on 
tuonut esiin. Maanlunastuksen kynnys on kunnissa yleisesti ja maaseutukunnissa erityisesti ylittämätön 
tarvetilasta riippumatta. Ei ihme, että rautatiehallinto kroonisessa rahapulassaan kyynisesti epäilee kaikkia 
kunnallisia esityksiä. Orimattilan Henna sentään näyttää saaneen armon ainakin uuden kaupunginosan 
suunnittelun ajaksi. Hennassakin viimeisin lobbaus meni tavan mukaan väärinpäin, puusta eli VR Osakeyhtiöstä 
tyveen. Oikea järjestys vaikuttaa olisi 
 
- rautatieliikenteen budjettikehys (hallitus / liikenne- ja viestintäministeriö) 
- investointiprioriteetit (Liikenneviraston rautatieosasto) 
- budjettivalmistelu (liikenne- ja viestintäministeriö) 
  -> rautatiekohteet 
  -> ostoliikenne 
- budjetin valiokuntakäsittely (Eduskunta) 
- määrärahat (Eduskunta) 
  -> Hennan rakentaminen (liikennepaikan nykyinen nimi LÄHDEMÄKI) 
  -> ostoliikenne 
- Z-junien pysähdysten ostot operaattorilta (liikenne- ja viestintäministeriö). 
 
VR Osakeyhtiötä tarvitaan siis aikataulusuunnitteluun ja Z-junien pysäyttämiseen uudessa Hennassa, kaikki sitä 
ennen järjestyy rahalla. Millähän vuosisadalla tämä ymmärretään yhteiskunnassa ja etenkin maaseutukunnissa, 
mitkä yhä elävät Valtionrautateiden aikaa? Näennäisvakuttaminen ei edistä asiaa, mutta äänestäjää voi toki 
hämätä. 
 
RAUTATEIDEN POIKITTAISLIIKENNE SUOMESSA 
 
Hämeen oikoratahanke todistaa, että rautateiden poikittaisliikenne toimii huonosti etenkin eteläisessä ja 
keskisessä Suomessa. Pohjoisessa asiat ovat paremmin vähemmille kulkijoille. Yleisesti poikittaisliikenne koetaan 
ongelmaksi, vaikka olisi kysymys väekkäästä pääkaupunkiseudusta. Niin on suomalainen liikennemaantiede 
kangistunut säteittäisiin Helsingin-yhteyksiin niiden pituudesta - Oulunkylään tai Ouluun - riippumatta. Oma 
tieteenalansa on poikittaisliikenteen aikataulut. VR Osakeyhtiön aikatauluvihkosta kyllä löytyy 
rengasmatkailijalle aukeaman kooste Rovaniemi-Seinäjoki-Riihimäki-Joensuu. Sen tulkinta kuitenkin vaatii 
rautatielisensiaatin tutkinnon muilta kuin aina ja kaikessa terävältä Pihtiputaan mummolta. 
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Savo-Karjalan ja Kainuun yhteydet 
 
Pohjoisesta aloittaen - melko hyvin teknisesti ja liikenteellisesti toimii sähköistetty yhteysväli Kajaani-
Kontiomäki-Oulu, myös pikajunaliikenne tarpeita vastaavasti. Suorat poikittaisyhteydet Kouvola-Oulu-
Rovaniemi, ylämaihin mennen Oulujokivartta alavirtaan ja Kemijokivartta ylävirtaan, ovat operaattorilta VR 
Osakeyhtiöltä merkittävä innovaatio Itä- ja Pohjois-Suomen yhdistämiseksi. Seuraava luonteva kehitysvaihe olisi 
vaihdoton yhteys Kouvolasta Joensuun kautta Ouluun, kun viimeinen pullonkaula, rataosa (Nurmes) Porokylä-
Vuokatti, valmistuu kunnostettuna. Pohjoisten yhteyksien epäjatkuvuuskohta on väli Kajaani-Kontiomäki. Siellä 
junabussi ja jopa kiskobussi ovat palvelleet ennenkin Savon ja Kainuun radat joustavasti yhdistäen. Ongelma 
tulevaisuudessa on sininen pikajunakalusto, minkä varassa liikenne paljolti hoidetaan. Pääradoilta sivummas 
kierrätetyt suositut saksalaisvaunut tulevat pitkän elinkaarensa päähän. 
 
Venäjän talvimatkailulla on nimenomaan Ylä-Karjalassa ja Kainuussa vielä suuri tulevaisuus. Muurmannin 
radaltakin pääsee jo Kotskoman-Lietmajärven rataa pitkin Vartiuksen kautta Suomen puolelle. Jos Kontiomäen-
Taivalkosken rata pidettäisiin matkailuliikenteen vaatimassa kohtuullisessa kunnossa, junan ulottuvilla olisivat 
Kainuun ja Kuusamon kohteet. Kivenheton päässä Kontiomäen risteysasemasta sijaitsee valtaisa 
matkailupalvelukeskittymä,Vuokatin siintävät vuoret. Sinne pääsisi venäläisjunin Suomen kautta kohta myös 
Karjalanrataa pitkin, Kontiomäeltä vaikka heti. Venäläiset tulevat Moskovasta täysin junin, tuhat kerralla. 
Sellainen on ekologisesti kestävää ja toivottavaa turismia suomalaiseen pitkämatkaiseen suksiboksiautoiluun 
verrattuna. Kun naapurit näyttävät hyvää esimerkkiä kymmenin junin joka vuodenvaihde, ehkä suomipoikakin 
joskus taipuu samaan. 
 
Karjalasta Pohjanmaalle 
 
Seuraava alaspäin on Savon- ja Pohjanmaanradat yhdistävä osuus Iisalmi-Ylivieska. Kaivosklusterin raskaan 
tavaraliikenteen kuljetusväylä palvelee myös henkilöliikenteessä kiskobussikalustolla sujuvin vaihtoyhteyksin 
molemmissa päissä. Rataosa on melko hyväkuntoinen, mutta toistaiseksi sähköistämätön. Parannustyö on 
tulossa. Rautateille soveltuvassa keski- ja pitkänmatkan henkilöliikenteessä on potentiaalia yliopistokaupunkien 
välisissä vaihdottomissa yhteyksissä, joiden ei aina tarvitse olla erityisen nopeita. Tällainen reitti on Joensuu-
Viinijärvi-Siilinjärvi-Iisalmi-Ylivieska-Oulu. Alkupäässä henkilöliikennettä on ollutkin yöjunien aikaan. Ongelma 
tässä kuten muissakin eteläisen Suomen yläpuolisissa yhteyksissä on sähköistetyn ja sähköistämättömän radan 
vuorottelu. Liikennöinti vaatisi monitoimikaluston, jotta vaihdoton liikenne olisi mahdollinen. Osuus 
Siilinjärvi–Viinijärvi on esitetty sähköistettäväksi. Tieliikenteeseen tottuneita matkustajia saadaan rautateille, kun 
luodaan toimiva ja kilpailukykyinen palvelu ja/tai autoliikenteen suhteelliset kustannukset yhä nousevat. 
 
Poikittaisliikenne Suomi-neidon leveällä lantiolla 
 
Parikkalasta Pieksämäelle 
 
Ongelmallinen ja käytännössä lähes laiminlyöty on keskisen Suomen pitkä poikittaisyhteys Joensuu-
Vaasa/Pori/Rauma, siihen liittyen myös Seinäjoeltä erkaneva Suupohjan rata Kaskisiin. Tähän on saman tien 
ajatuksellisesti lisättävä itäinen jatke Sortavalaan ja edelleen Petroskoihin Muurmannin radalle yhteysvälille 
Pietari-Murmansk, ikuisuuskysymys vailla vertaa. Itärajan ylittävää henkilöliikennettä, mikä kaiken mukaan olisi 
suuri menestys, ei vieläkään ole saanut sinne vuosikymmenten yrityksestä huolimatta. 
 
Läntinen jatke Merenkurkun/Selkämeren poikki tuntuu yhtä vaivalloiselta. Ruotsin rannikolle valmistuu tänä 
vuonna pohjoisesta Uumajaan suuntautuva suurnopeusrata Botniabanan, mikä näyttää tulevaisuuden 
väyläpolitiikan mallia meillekin. Hallintojärjestelmästä riippumatta valtioiden välinen rautatie- ja laivaliikenne 
pohjoisilla leveyksillä odottaa yhä taivaallista ihmettä ja lisää konsultinsuunnitelmia entisten pinojen päälle. Vain 
Tornion-Haaparannan yhteys on toimiva poikkeus, mikä saa pian lisää voimaa meänmaan uusista kaivosradoista 
jokivarren molemmin puolin. Ehkä joskus samoja kiskoja pitkin jatkaa yöpikajuna Kolarista Äkäslompoloon. 
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Parikkalan-Porin poikittaisrata ilmentää suomalaisen väyläpolitiikan rappiota. Yhteys voisi olla oivallinen ruuhka-
Suomen rautateiden ulkokehä, vaan kun ei ole. Parasta on tarjolla osuuden itäpäässä. Kaupallinen 
kiskobussiliikenne toimii Savonlinnasta jatkoyhteyksin Karjalanradalle, mutta ei Savonradalle. Rataosa 
Savonlinna-Huutokoski valmistui juuri parannettuna raskaalle raakapuuliikenteelle, mitä tarvitsijan 
metsäteollisuuden ja maksajan liikenneministeriön ihmeeksi ei ilmaantunutkaan. Länsi- ja Kaakkois-Suomen 
välinen valtaisa raakapuupendeli kulkee markkinavoimat veturina Salpausselkää pitkin. 
 
Henkilöliikenteestäkin on ollut puhetta tyhjälle radalle, kunhan kilpaileva operaattori saa ostetuksi naapureilta 
osaajia. Huutokosken-Pieksämäen väliä käyttää Joensuun, ehkä jo lähitulevaisuudessa myös Savonlinnan 
henkilöliikenne. VR Osakeyhtiötä ei, kumma kyllä, näytä kiinnostavan luonteva ja ilmiselvästi kannattava 
yhteysväli Parikkala-Pieksämäki. Toisin oli ennen: kuusivaunuiset täpötäydet lättähattujunat kyyditsivät kansaa. 
Parhaassakin tapauksessa liikenne pilkkoutuu kilpailijoiden kesken, eikä ainakaan matkustajien parhaaksi: 
"Savonlinna, junanvaihto Proxion Trainiin!" 
 
Bluesia Pieksämäen asemalla 
 
Pieksämäen-Jyväskylän välillä kyliäkin palvellut lättähattuliikenne on muisto vain, nyt siellä kiitävät Pendolinot. 
VR Osakeyhtiöllä esiintyy kohtalaista yritystä palvella yliopistokaupunkien Jyväskylä ja Kuopio välisiä nopeita 
yhteyksiä. Kannattaisi ideoida myös varsinainen yliopistopendeli JOENSUU-Viinijärvi-Siilinjärvi-KUOPIO-
Pieksämäki-JYVÄSKYLÄ. Onkohan sellaisen tarvetta koskaan tutkittukaan? Mikä kertakaikkinen kehityspläjäys 
näin syntyisikään nykyhallituksen liikenneministerin, valtiovarainministerin sekä ja työvoima- ja 
elinkeinoministerin kotipaikkojen välille. Mutta kuka myisi ajatuksen mustan auton takapenkille? 
 
Rautatieliikenteen houkuttavuutta kaikenlaisiin kärsimyksiin tottuneiden opiskelijoiden ja lehtoreiden joukossa 
syö yleensä pakollinen vaihtopysähdys Pieksämäen avarien asemalaiturien jylhien betonikatosten katveessa, kun 
pohjoistuuli pieksää tavararatapihan lakeudelta. Siinä on kerrakseen bluesia Pieksämäen asemalla, Suomen 
ikävimmällä paikkakunnalla. 
 
Sisämaan yöjunaliikenteen palauttamista on juuri selvitetty. Tulos oli ennalta määrätty. Ennen Lahden oikorataa 
ja uutta juna-aikaa palvelujärjestelmä toimi nerokkaasti. Turun-Joensuun ja Helsingin-Savonradan-Oulun 
yöpikajunat vaihtoivat vaunuja ristiin Pieksämäen asemalla aamukahden ja kolmen välillä, matkustajien 
uinaillessa sikeimmillään ja bluesin hiljaa soidessa. Näin kätevästi kulkija Turusta pääsi herätykseen vaikkapa 
kolmen jiin Kajjjaanissa. Kerran yösydännä herrasmies pitkässä takissa ja karjapaimenen lierihatussa kysyi 
Pieksämäen pimeältä laiturilta, risteävien junien sokkelosta, meneekö minun vaununi todella Kajaaniin. Menihän 
se, ja silloinen presidenttiehdokas Keijo Korhonen pääsi Paltamoon Melalahden majaansa. 
 
Kolme päivittäistä henkilöjunavuoroa suuntaansa kulkee yhä Jyväskylän-Haapamäen välillä halki Keuruun 
kaunoisen järviseudun kääntyen kohti Seinäjokea, toisena pääteasemana yliopistokaupunki Vaasa. 
Poikittaissuunnan jatko Uumajaan ja edelleen Ruotsin ja Norjan pohjoisille leveyksille on tulevaisuutta uuden 
Botniabanan myötä. Sitä ennen olisi löydettävä luotettava varustamo Merenkurkun poikki ja kelvollinen 
rautatiematkustajapalvelu kotimaan puolella ilman junanvaihtoa joka ikisellä risteysasemalla. Nykyinen konsepti 
sopii ainoastaan rautatieharrastajille. 
 
Mierontie 
 
Haapamäeltä länteen lähtee ulomman kehäradan murheenkryyni, katkeileva tai muuten ontuileva osuus aina 
Poriin asti. Viimeisenä rauhanvuonna 1938 valmistui rataosa Haapamäki-Pori, Mierontie, mikä liitti 
länsirannikon Karjalaan, Elisenvaaraan. Nyt Haapamäeltä länteen lähtee raide, minkä olemassaolo alkaa olla 
arvoitus. Siellä kuitenkin esiintyy vielä kaupallista liikennettä, nimittäin resiinaturistien ajelua kaikessa rauhassa 
radanvarsipusikon katveessa. Rataosuudet Kankaanpää(n kaupunki)–Niinisalo ja Kihniö–Aitoneva on kokonaan 
suljettu liikenteeltä. Parkanon risteysaseman kahden puolen siis toimii vielä oikea tavaraliikenne joten kuten, 
samoin Porin päässä. 
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Kymmenin kilometrein ruohottuu, pusikoituu, lahoaa ja ruostuu rautatie, mikä ei ole kuin keskimääräisen 
ihmisiän vanha. Aavistiko kukaan rakennustöissä 1930-luvulla, että näin kävisi uudelle rautatielle, mikä yleensä 
rakennetaan seuraavaksi sadaksi vuodeksi - aluksi? Tällaiseen kansallisvarallisuuden ryöstöön kykenee vain 
nousukas-Suomi. Vieressä kulkee sileä asfalttibaana, järvisuomen tie tai sininen tie jokin sellainen, ja kuljettaa 
kalliita kilometrejä ehtyvällä tuontipolttoaineella, kunnes sähkö täyteen lastattuun akkuperävaunuun saadaan 
huoltoaseman töpselistä yhtä yksinkertaisesti kuin maito kaupan hyllystä - eikä kiinnosta, missä ja millä keinoin 
tuotettuna. 
 

 
Kuva 1. Porin-Haapamäen rautatien viimeistä kiskoparia mitataan juhannuksen aikaan 1938 Yltiän pysäkin 
lähistöllä. Suomen Kuvalehti. Kokoelma Markku Sakari Meriluoto. 
 
Raskaasti kuormitettu päärautatieyhteys Jyväskylän suunnasta tunneleineen Tampereen kautta Selkämeren 
rannikolle Poriin ja Raumalle on kriisinhallinnankin kannalta arveluttava. Se tarvitsee vaihtoehdon, mikä vielä 
olisi kohtuudella luotavissa uudelleen Haapamäen-Parkanon kautta. Viimeksi kesällä 2009 Toijalan junavaurio 
osoitti, miten haavoittuva nykyinen rataverkko on tosipaikan tullen, kun kriittinen yhteys tukkeutuu päiviksi. 
Silloin löydettiin hetkeksi uudelleen myös Savonradan yöjunat, kun Parkanon kautta ei päässytkään. I väntan på 
bättre tider elävät rataosan Rauma/Pori-Parikkala läntinen linkki Selkämeren poikki Sundsvalliin/Gävleen ja 
itäinen yhteys entistä pohjaa pitkin Elisenvaaraan ja edelleen vanhalle Karjalanradalle Viipuriin/Sortavalaan. 
 
Mierontietä paremmassa elvytyskunnossa on Suolahden-Haapajärven rata vaihtoehtoisena pitkittäisyhteytenä 
Pohjanmaan- ja Savonradan välissä. Se olisi jo voitu, jos olisi haluttu, kunnostaa keventämään raskaasti 
kuormitetun Pohjanmaanradan pohjoisosan vaikeaa parannustyötä. Kukaan vain ei ole halunnut, eivät ainakaan 
asiasta tietämättömät poliitikot. 
 

 
 
 ALLEGRO TULEE, OLETKO VALMIS?

 
Kuva 2. Alstom ALLEGRO 
Helsinki-Lahti-Kouvola-Viipuri-
Pietari Sn200 2011 alkaen. 
Tilaaja Oy Karelian Trains Ltd, 
VR Osakeyhtiön ja venäläisen 
OAO RZD:n puoliksi omistama 
kalustoyhtiö. Allegro tarkoittaa 
italiaksi nopeaa. Junassa on 
seitsemän vaunua, yhteensä 350 
paikkaa ja se voi kulkea sekä 
Suomen että Venäjän rataverkolla. 
Kuva VR Osakeyhtiö. 
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Allegro aloittaa Venäjällä ontuen 
 
Allegro-junien toimitus valmistajalta Italiasta Suomeen myöhästyi. Ensimmäinen junayksikkö saapui 15. 
tammikuuta 2010, toinen toimitettaneen keväällä. Ensimmäisen junan koeajot aloitettiin pääosin Suomessa 
maaliskuun lopussa. Huhtikuussa juna siirtyy Venäjälle, missä pääosin testataan toista junayksikköä. Kaupallisen 
liikenteen alkaessa ensiksi korvataan suomalaisen Sibelius-pikajunan P35/P36 vaunusto, seuraavaksi venäläisen 
Repin-pikajunan P33/P34 vaunusto. Alkuvaiheessa junat kulkevat nykyisin aikatauluin, ilmeisesti kesäkuun 2011 
alkuun asti, jolloin aikataulukausi vaihtuu ja varsinainen nopea liikenne alkaa. Nopean liikenteen koeajot 
tehdään Pietarinradalla syyskuun 2010 alkupuoliskolla. 
 
Raportissa ennakoitu aikatauluaika Helsingistä Pietariin on 2 h 45'. Se merkitsee 417 km yhteysvälillä 
laskennallista keskinopeutta 152 km/h, kun kummallakin puolella rajaa on Sn200. Ratatekniikan ja 
liikenteenhoidon osalta suunnitelmaan pitää esittää muutamia varauksia. Vertailun vuoksi: teknisesti 
suurnopeusradan tasoisen oikoradan Pendolino-vuorojen aikatauluaika välillä Lahti-Helsinki on 48' ja 
keskinopeus kahdella välipysähdyksellä vaatimaton 130 km/h. Saksan höyryveturipikajunat yltivät samaan jo 
kansallissosialismin kiihdytysvaiheessa. 
 
Raportissa oletetaan, että nopeustavoite Sn200 toteutuu rajantakaisella rataosalla Pietari-Buslovskaja (Venäjän 
raja-asema) liikenteen alusta alkaen. Osuudelle Kiviniemi (Losevo) – Antrea (Kamennogorsk) rakennetaan uusi 
sähköistetty ratalinja. Tavaraliikenne siirretään vanhalta Pietarinradalta osuudelle Rutshji–Petäjärvi–Kiviniemi-
Kamennogorsk–Viipuri. Tämä rakennushanke käynnistyy 2011 eikä siis ehdi valmistua Pietarin pääradan 
kunnostuksen tahdissa. Vilkas ja raskas tavaraliikenne valtakunnanrajan takana kulkee vielä vuosia nykyisellä 
radalla yhdessä nopean liikenteen kanssa. 
 
Kapeikkoja kotimaassakin 
 
Rataosan Luumäki-Vainikkala pituus on 32 km. Se on Pietarin-linjalla ainoa yksiraiteinen rataosuus ja 
tavaraliikenteessä eräs Suomen vilkkaimmin ja raskaimmin liikennöityjä. Palvelutason parannushankkeen Lahti-
Luumäki yhteydessä Vainikkalan-osuuden henkilöliikenteen nopeus nostetaan tasoon Sn140. Se jää siis selvästi 
alhaisemmaksi kuin muualla Helsingin-Pietarin välillä. Lisäksi vilkas tavaraliikenne vaikeuttaa henkilöliikenteen 
sujumista, kunnes rakennetaan nopea rinnakkaisraide, mistä ei ole vielä päätöstä. 
 
Nykyistä Pietarinrataa operoitaisiin sekaliikenneratana lukuisilla eri nopeustasoilla: Venäjän nopea juna Allegro 
(Sn200-250), kotimaan nopea juna Pendolino (Sn200-220), kotimaan IC2-juna (Sn200), IC-juna ja venäläinen 
yöpikajuna Tolstoi (Sn160), taajamajuna (Sn160), ja tavarajuna (Sn80-120). Eri junalajien nopeuserot 
edellyttävät jo lähtökohtaisesti aikataulurakenteen tarkistamista, vaikeuttavat aikataulusuunnittelua ja rajoittavat 
ratakapasiteettia. Lahti-Luumäki -hankkeen tavoite lisätä ratakapasiteettia jää osin toteutumatta. 
 
Etenkin tärkeälle rataosalle Lahti-Kouvola jää yhä useita pitkiä tai pistemäisiä nopeusrajoituksia (LIITE 2) sen 
vuoksi, että rahaa ei riittänyt kauan sitten suunniteltuihin rataoikaisuihin muualla kuin Kausalan-Korian välillä 
Suurisuolla. Korian ja Kausalan liikennepaikoille jää Sn130 kaarteen vuoksi. Samasta syystä lähes koko rataosa 
Uusikylä-Mankala(-Kausala) on nopeusrajoitteinen. Kallistuvakoristen Pendolino- ja Allegro-junien liikennöintiä 
nopeusrajoitukset haittaavat vain vähän, jos kallistus toimii, mutta suurinta sallittua nopeutta Sn200 ei voida 
ajaa. 
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TAVARALIIKENNE 
 
Hämeen oikoradan ensi vaiheen eli Riihimäen kolmioraiteen tarpeen aiheuttaa tavaraliikenteen 
välityskykyongelma Pietarinradan ja Pohjanmaanradan välillä. Riihimäen kolmioraide onkin valtakunnan 
ykköshanke tavaraliikenteessä. 
 
Kuva 3. Kouvola-Tampere: raskas tavaraliikenne. Uusikylä 2009-04-18. Markku Sakari Meriluoto. 

 
T2036 Kouvola lajittelu - Tampere tavara on pitkä ja raskas, arkisin päiväaikaan kulkeva säännöllisen liikenteen 
tavarajuna, esimerkki poikittaisliikenteestä Pietarinradan ja Pohjanmaanradan välillä. Kotimaan vaunujen lisäksi 
junassa on aina myös kansainvälisen liikenteen vaunuja, niiden joukossa säiliövaunuja kemikaalien ja öljytuotteiden 
kuljetusta varten. Junan ajoaika Kouvolasta Tampereelle on 7 h 15'. Tässä ei ole käytettävissä tietoa, kuinka kauan 
kestää junan kulkusuunnan vaihto Riihimäellä. Vilkkaaseen päiväaikaan tavarajuna tietysti väistää nopeampaa 
henkilöliikennettä - kuten tässä on tapahtunut Uudessakylässä - mikä hidastaa matkaa huomattavasti. 
Ratakapasiteettia verottaa suuresti, että liikenteessä on samanaikaisesti nopeustasoltaan kovin toisistaan poikkeavia 
junatyyppejä. 
 
Ratahallintokeskuksen mukaan tavaraliikenteen junamäärän kasvu vuoteen 2015 kohdistuu etupäässä osuudelle 
Kouvolasta Lahden-Riihimäen kautta Tampereelle ja edelleen pohjoiseen. Kaikki kasvavat tavaravirrat, raakapuu, 
yhdistetyt kuljetukset ja kemikaalit, keskitetään kulkemaan pääradoilla Riihimäen-Tampereen kautta. Tämä 
varmistaa raakapuukuljetusten ohella pääratojen muun vilkkaan tavara- ja henkilöliikenteen sujumisen ja 
elinkeinoelämän kilpailukyvyn sekä edistää myös tieliikenteen päästöjen ja onnettomuuksien 
vähentämistavoitteita. 
 
Keskittäminen johtaa mm. siihen, että osuudesta Tampere–Toijala tulee junamäärässä valtakunnan vilkkain 
tavaraliikenteen rata. Lisäksi Lahden länsipuolen jo nykyisin vilkas tavaraliikenne lähes kaksinkertaistuu. Myös 
rataosan Turku–Toijala junamäärä kasvaa merkittävästi. Rataverkko ruuhkautuu pahoin mm. osuuksilla 
Hämeenlinna-Riihimäki-Lahti sekä myös Lahti–Kouvola. Etelä-Suomen tavaraliikenteen vakioaikataulurakenne 
sisältää 2015 rataosalla Lahti-Kouvola peräti neljä tavarajunaparia joka tunti. Viime aikoina on keskusteltu 
merkittävästi kasvaneiden kotimaan raakapuukuljetusten suuntaamisesta lähtöalueen Länsi-Suomen ja 
käyttöalueen Kaakkois-Suomen välillä. Koska raakapuupendelin esitetään jatkuvan Tampereen-Riihimäen kautta, 
vastikään kunnostettu rataosa Savonlinna-Huutokoski näyttää jäävän vaille merkittäviä raakapuun 
kauttakuljetuksia. 
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Kuva 4. Tampere-Kouvola: raakapuupendeli. Uusikylä 2009-09-14. Markku Sakari Meriluoto. 

 
Kuitupuujuna lähtöalueen Länsi-Suomen ja käyttöalueen Kaakkois-Suomen välillä rataosalla Lahti-Kouvola 
Uudenkylän itäisellä tulovaihteella. Metsäteollisuuden puunhankintaa järjesteltiin uudelleen vuoden 2005 vaiheilla. 
StoraEnson hankinta-alue laajeni Länsi-Suomeen. Tämän seurauksena alkoi vilkas raakapuupendeli säännöllisin 
aikatauluin. Vuorokaudessa kulkee useita täysiä junia tehtaille itään ja tyhjiä paluujunia länteen eri kuormausasemien 
terminaaleihin. Myös Lahden Mukkulassa ja Heinolassa kuormataan näitä suoria junia paikallisissa terminaaleissa. 
Rautatiet näyttää tässä voimansa mittavan kuljetustehtävän hoitamisessa kellontarkasti. 
 
HENKILÖLIIKENNE 
 
Ratahallintokeskuksen mukaan kotimaan henkilöliikennetarjonta rataosalla Lahti-Kouvola kehittyy pitkällä 
aikavälillä seuraavasti (vuoroparia/vuosi): kaukoliikenne 14/2008 - 17/2015 - 19/2030 ja taajamajunaliikenne 
vastaavasti 5/8/8. Lisäksi tulevat kansainvälisen liikenteen vuorot. Tarkastelu on tehty 2009 ennen Hämeen 
oikorataselvitystä. 
 
Hämeen oikorata lisäisi tarjonnan Tampereen ja Lahden välillä 12 junavuoroon päivässä. Junat käyttävät 
Riihimäen kolmiota, nopeaa kolmiota tai suoraa oikorataa. Riihimäen kolmion kautta rataosalla Lahti-Riihimäki 
olisi 650 000 matkustajaa vuodessa, suoralla oikoradalla 750 000 matkustajaa vuodessa. Nykyisellä rataosalla 
Lahti-Riihimäki on ennusteen mukaan 50 000 matkustajaa vuodessa. Oikorata Lahti-Hämeenlinna lisää myös 
muuta kotimaan junakysyntää. Jos junat ajavat suoraa oikorataa, väleillä Lahti-Kouvola ja Hämeenlinna-Tampere 
matkustajamäärä kasvaa 100 000:lla Riihimäen kolmioon verrattuna. 
 
Venäjän liikenne 
 
Venäjän liikenteen kasvu vuoteen 2050 olisi Hämeen oikoradan ennusteissa jopa viisinkertainen. Mahdollisuudet 
ovatkin suuret, jos nopea liikenne saa hyvän lähdön ja palvelee suunnitellusti. Lentoyhteyteen verrattuna juna on 
vaivaton ja kohtuuhintainen kilpailija. Jos junaliikenteessä kaikki menee hyvin, Allegro kaappaa pääkaupunkien 
väliset lentomatkustajat. Riskit liikenteen sujumisessa on kuitenkin tiedostettava. Palvelukonsepti ei ole helppo, 
mutta rautateiden käsissä ovat menestyksen avaimet. 
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Kuva 5. Yöpikajuna P32 Tolstoi Moskova-Helsinki. Uusikylä 2010-02-25. Markku Sakari Meriluoto. 

 
Yöpikajuna Tolstoi jatkaa liikennettä Helsingin-Moskovan välillä entiseen tapaan senkin jälkeen, kun uusi Allegro on 
korvannut nykyiset päiväpikajunat Sibeliuksen ja Repinin. Säännöllisen liikenteen Tolstoi makuuvaunuineen edustaa 
venäläistä junatyyppiä, jollaisia ovat myös vuodenvaihteen tilausjunat pohjoiseen. Vainikkalassa vaihdetaan veturi 
erilaisen sähköjärjestelmän vuoksi. Suomen puolella veturi on yleensä tämä neuvostoliittolaisvalmisteinen Sr1, joskus 
kaksi ja joskus uudempi Sr2. 
 
Kouvolasta muualle maahan haarautuvaa Venäjän-liikennettä on jo vuosia harjoitettu tilausjunin 
menestyksellisesti pääreiteillä pohjoisinta Suomea myöten. Kysymyksessä ovat pitkät makuuvaunujunat, joiden 
toinen pääteasema on Moskova. Tällöin aikatauluvaatimukset ovat vaatimattomammat kuin nopeatempoisessa ja 
ankarasti täsmällisyystavoitteisessa päiväliikenteessä. Joka tapauksessa rautateillä on perinteisen kaluston Venäjän-
liikenteestä vuosikymmenten menetyksellinen kokemus Allegron nopean liikenteen pohjaksi. 
 
Kouvola-Tampere nykyisin 
 
Nykyisin henkilöliikenne Lahti-Riihimäki on hidastempoista, tiheään pysähtyvää taajamajunaliikennettä tunnin 
vuorovälein, kaikkiaan 18/19 vuoroa vuorokaudessa. Tarjonta on suorastaan ylellinen maaseutuoloissa, mitä on 
koko ratavarsi pikku kylineen ja muutamine taajamineen. Liikennetiheys on ollut näin korkea oikoradan 
käyttöönotosta 2006 alkaen. Sitä voidaan täysin verrata metropolialueen lähiliikennetarjontaan. Paikallinen tarve 
ei suinkaan synnyttänyt tällaista liikennerakennetta, vaan vaihtoyhteydet kaukoliikenteeseen Lahdessa ja 
Riihimäellä. Ne palvelevat hyvin. 
 
Tosin operaattori tarjoaa esimerkiksi yhteysvälille Kouvola-Tampere noin joka toisen vaihtoehdon taajamajunan 
ja Riihimäen-vaihdon asemesta kokonaan nopealla (IC tai S) junalla Tikkurilan-vaihdolla. Mielenkiintoista on, 
että eri reitti- ja junavaihtoehdoille hinta on sama, päälle tulee vain mahdollinen Pendolinon lisämaksu. Jos siis 
matkustaja on aikatauluriippumaton ja kiireetön, hän voi valita matkansa reitin ja kaluston väljissä rajoissa 
mieltymystensä mukaan. Junassa on hauska matkustaa, eikä Tikkurilan-koukkaus maksa yhtään ylimääräistä. 
Joustava hinnoitteluperiaate otettiin käyttöön oikoradan myötä eräissä muissakin vastaavissa vaihtoehdoissa. 
Esimerkiksi Nastolasta voi matkustaa Kouvolaan myös Lahden kautta, ellei taajamajunan suora aikataulu sovi. 
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Kuva 6. Hämeen oikoradan linjausvaihtoehdot. Lähde: Päijät-Hämeen liitto. 

 
 
Julkisen vallan junasulkeiset 
 
Rataosalla Lahti-Kouvola havainnollistuu valtakunnan poukkoileva liikennepolitikka, ääriesimerkkeinä Kausala ja 
Uusikylä. Henkilöliikennepalvelu on 
 
 Kausalassa toiminut yhtäjaksoisesti Pietarinradan alusta 1870 tähän päivään 140 vuotta, jopa IC-junin 
 Korialla katkennut 1969 ja toiminut 1979 alkaen 
 Nastolassa katkennut 1969 ja toiminut 2005 alkaen 
 Uudessakylässä katkennut 1969, toiminut 1979-2004 ja katkennut 2005 alkaen, toimii 2010 alkaen 
 Villähteellä katkennut 1969, toimii 2010 alkaen. 
 
Näin kaltoin kohtelu on vaikuttanut matkustustottumuksiin, kun kansalaisten on ollut vähän päästä etsittävä 
uusia kulkuvaihtoehtoja. Kuntienkaan ei voi edellyttää tekevän vuosikymmenten jänteellä kaavoitusratkaisuja 
erityisesti Pietarinradan vaikutuspiiriin, ellei ole varmuutta matkustajapalvelun jatkuvuudesta ja 
säännöllisyydestä. Nastolassa liikenne- ja kaavoituspolitiikka unohtikin kansalaisherätykseen asti nauhataajaman 
läpi kulkevan Pietarinradan, minkä osoittaa autiomaassa sijaitseva Nastolan seisake. Villähde ja Uusikylä saavat 
nyt uuden mahdollisuuden. Myönteiseksi esimerkiksi rautateiden matkustajapalvelun jatkuvuuden ja 
säännöllisyyden merkityksestä sopii Kausala, missä matkustajamäärä on vuosikymmenestä toiseen 
maaseutuasemien korkeimpia. 
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Tiedotus ja markkinointi 
 
Junan valintaan kulkuvälineeksi vaikuttavat siis muun muassa matkustustarpeita vastaavat aikataulut, 
matkustajien tottumukset ja markkinoinnin tehokkuus. Esimerkiksi Uudessakylässä ei liikenteen loppumiseen 
2005 asti voinut havaita minkään tahon minkäänlaisia ponnisteluja taajamajunien käytön puolesta – ei tosin sen 
jälkeen Nastolan seisakkeellakaan. Pelkkä aikatauluista tiedottaminen - parhaimmillaan VR:n aikatauluvihko 
kotiin kannettuna kerran vuodessa - ei kuitenkaan riitä. Viisas rouva sanoi Uudenkylän uudesta 
henkilöliikennepaikasta, että "nyt meidät asukkaat on uudelleen koulutettava käyttämään junaa". Tarvitaan siis 
ymmärrettävä viitoitus- ja opastusjärjestelmä syvältä taajamien sisältä liikennepaikalle ja sen yhteyteen asiallinen 
aikatuluinfo. Maaseutukunnassa tällainen vaatimus on vastuuviranomaisille täysin käsittämätön, hehän eivät 
junaa käytä eivätkä siis sen käyttöä tunne. 
 
Taajamajunaliikenteen menestyksen tärkeitä edellytyksiä kilpailussa henkilöautoliikenteen kanssa ovat riittävä 
vuorotarjonta ja liikennöinnin varmuus. Toistaiseksi menestyksellisen kilpailun edellytykset 
taajamajunaliikenteessä rataosalla Lahti-Kouvola ovat toteutuneet huonosti. Vuorotarjonta on aivan riittämätön 
nykyisin ja varsinkin tulevaisuudessa, kun Nastolaan toteutuu kolme henkilöliikennepaikkaa. Nyt vuorokaudessa 
kulkee vaatimattomat 6/5 vuoroa lähinnä aikoihin, mitkä sopivat operaattorin kalustokiertoon. Nastolan 
nauhataajaman yhteinen matkustajapotentiaali on huomattava, suuruusjärjestyksessä Uusikylä, Villähde ja 
Nastola. Kausalan merkittävyys on jo todettu. Koriallakin on kasvun varaa, kun matkustajapalvelut on jo uusittu. 
Nykyistä vuorotarjontaa rasittaa etenkin suorien Helsingin-yhteyksien vähäisyys – yhteensä yhdestätoista vain 
neljä, muut kiertävät Riihimäen kautta. Sujuva vaihtomahdollisuus on kyllä Lahdessa, mutta vaihto koetaan aina 
vaivalloiseksi, vaikka vain saman laiturin toiselle puolelle. 
 
Nastola vai Uusi Kunta? 
 
Nastolassa avautuu huikea rautateiden renessanssi, kun joulukuusta 2010 alkaen taajamajuna palvelee peräti 
kolmella henkilöliikennepaikalla. Nastolan seisakkeen epäonnistunut esimerkki ei kuitenkaan anna odottaa 
erityisiä kehittämisavauksia. Virheellisen perustamispäätöksen ja liikenteelle avaamisen (2005) yhteydessä annetut 
lupaukset ovat hautautuneet tekemättömyyden suohon. Jo ensimmäisen käyttövuoden aikana keskellä ei-mitään 
sijaitsevan Nastolan seisakkeen rakenteet tuhottiin täysin. Virkakoneiston ulkopuolisen asiantuntijan tekemää 
käytettävyyden parannussuunnitelmaa ei ole toteuttu. Nastolan seisakkeella kunnan töistä on toistaiseksi 
toteutunut vain pusikon perkaus. Villähteen uudessa osayleiskaavassa erottuu vain uuden liikennepaikan musta 
laatikko sen mitenkään vaikuttamatta edes elintärkeisiin liityntäyhteyksiin. 
 
Näihin karuihin tosiasioihin nähden Uudenkylän ja Villähteen uusien henkilöliikennepaikkojen rakentuminen 
kansalaisvoimin vaikuttaa lähes maailman ihmeeltä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta saa hakea kuntaa, missä 
toimii kolme rautateiden henkilöliikennepaikkaa - Hausjärvellä kylläkin neljä, tosin kahden radan varressa. Sitten 
1950-luvun maahan ei liene perustettu mitään vastaavaa kuin Nastolaan nyt. Missähän ovat kunnan henkiset ja 
aineelliset valmiudet hyödyntää ainutlaatuista kehityspaukkua? Uudenkylän osayleiskaavatyö alkaa 2010. Jos 
siinäkin innovaatiot jäävät pelkästään kansalaisten varaan, Uusi Kunta saa tulla kiireesti korjaamaan tilanteen. 
 
Uudessakylässä on uuden henkilöliikennepaikan myötä mahdollista rakenteellisesti ja toiminnallisesti toteuttaa 
kansalaisidea Maaseudun matkakeskus eli bussi- ja junaliikenteen sekä kevyen liikenteen sovittaminen yhdeksi 
liityntäliikennekokonaisuudeksi. Ajatuksen 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. Kansalaisvaikuttamiseen osayleiskaavatyössä on jo varauduttu monipuolisesti. 
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Iitti ilahduttaa 
 
Virkistävän poikkeuksen yleiseen kunnalliseen löperehtimiseen muodostaa Nastolan naapuri Iitti. Tähtitaajama 
Kausalassa kaikki on toisin. Asukasmäärältään Nastolaa noin puolet pienemmän Iitin suuren keskustaajaman 
rautatieaseman matkustajamäärä 2006 oli 28 735 eli nelinkertainen Nastolan seisakkeeseen verrattuna. Kausala 
on koko maan vilkkaimpia maaseudun henkilöliikennepaikkoja. Iitissä ”kaikki tiet vievät Kausalaan”. Iitin kunta 
vaikutti tarmokkaasti ja tuloksellisesti ratkaisuun, että Pietarinradan parannustyössä Kausalan matkustajapalvelut 
säilyvät vanhan rautatieaseman kohdalla, eikä niitä siirretty kauemmas Iitintien alikulkusillan yhteyteen. 
Uudistetulle Kausalan seisakkeelle rakennetut korkeat laiturit ja henkilötunneli varmistavat turvallisen ja 
esteettömän pääsyn junaan ja myös taajaman kevyen liikenteen läpikulun Pietarinradan puolelta toiselle. 
 
Kausalassa myös lähennetään toiminnallisesti rautatie- ja linja-autoasemien liikennepalveluja asiakaslähtöisesti ja 
parannetaan ympäristöä esimerkillisesti. Tällainen on Uudenkylän uudella henkilöliikennepaikalla yksityisen 
rautatieharrastajan innovaatioiden varassa. Iitissä myös toimii koko kunnan laajuinen, malliksi käypä pitkä 
perinne järjestää sivukylien koululais- ja asiointipalveluvuoroja kuntakeskukseen Kausalaan. Liityntäyhteyksistä 
juna- ja pääteiden bussivuoroihin tiedotetaan kuntalaisille tehokkaasti sivukylien ilmoitustauluja myöten. 
 
LIIKENNEKÄYTÄVÄT 
 
Tie ja rautatie erilaisia 
 
Nyt kerrankin esitetään sellainen asetelma kuin Hämeen oikorataselvityksen vertailu rata- ja tiekäytävistä. 
Rautatie- ja maantieliikenteessä matkat ja myös rahdit kertyvät eri tavoin. Maanteillä tehdään paljon lyhyitä 
paikkakunnan sisäisiä matkoja. Suomalaisittain tämä tarkoittaa - laiskoja kun ollaan - ajoa saunakaljan hakuun 
kioskille ja takaisin. Sellaista ei tietenkään esiinny rautateiden kaukoliikenteessä, tuskin pääkaupunkiseudun 
lähiliikenteessäkään, missä se olisi mahdollista. Tiesuunnitelmiin ja yleensä tieliikennesuoritteisiin sisällytetään 
herkästi kaikki mahdollinen piha-, kauppa- ja monttuajo. Näin kertyy huikeita mutta sinänsä merkityksettömiä 
matkustaja- ja tonnikilometrejä verrattuna rautatieliikenteeseen, mikä yleensä on raskasta ja pitkämatkaista. 
 
Kun siis verrataan irrelevantteja asioita keskenään, saadaan näyttäviä puoltolauseita tieinvestoinneille ja 
rautateiden merkitys marginaaliseksi. Tämä vääristymä pitäisi yleisemminkin oikaista. Toivottavasti uusi 
Liikennevirasto tarttuu toimeen ja puhdistaa tilastot ja perusteet. Hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa 
(2008) kotimaan tavaraliikenteen tonnikilometreissä ei ole, kuinka ollakaan, mitään kilometrirajaa, toisin kuin 
henkilöliikennesuoritteessa (yli 100 km). Voidaan siis arvella, kunnes toisin todistetaan, että tieliikenteen 
tavarankuljetusosuudessa 65 % (vastaan rautateiden 27 %, loput vesillä) todella ovat mukana kaikki 
soramonttuajot ja kenties vielä kaivosdumpperitkin kivikuormineen muutaman sadan metrin siirroissa. 
 
Ruuhka vai ei? 
 
Käsite "ruuhka" on suomalaisessa tieliikenteessä käytännössä tuntematon ilmiö. "Ruuhka" voi esiintyä työpäivän 
alkamisen ja päättymisen aikaan varttitunnin verran satunnaisesti Helsingin keskustassa. Sielläkin "ruuhkan" 
synnyttävät sellaiset yksityisautoilevat kansalaiset, joiden egoon ei sovi erään Euroopan tehokkaimman 
joukkoliikennejärjestelmän käyttö. 
 
YLEn taannoisessa Liikenneradiossa viikonvaihteesta toiseen kesäkauden ajan kaikunut "ruuhka"propaganda 
meni totisesti perille. Kiireettömien, peräkärryä raahaavien viikonloppumökkeilijöiden hetkellinen jonoutuminen 
jossakin Lusin perällä saatiin eetteristä kuulostamaan "ruuhkalta". Radioaalloilta säännöllisesti kansalaisten ja 
herkkäkorvaisten poliitikkojen tajuntaan tippuneet kauhukuvat "ruuhkista" koversivat vuosien mittaan reijän 
valtion rahakirstuun. Niinpä sitten mökkiautoilijat saivat moottoritiensä ja lisäkaistansa ja pääsivät korkkaamaan 
saunaoluensa muutamaa minuuttia aikaisemmin. Perinne jatkui yllättäen vielä Esko Riihelän jälkeenkin sateisena 
juhannuksena pari vuotta sitten. Radio etsi "ruuhkaa" maanteiltä pitkin Suomenmaata kysellen, onko siellä 
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"ruuhkaa", no eikö ole, kysytäänpä tuolta, no eikö sielläkään ole "ruuhkaa". Kyselykierrosta seurasi ilmiselvä 
pettymys: mistään päin maata ei löydetty "ruuhkaa", vaikka toimittajalauma kuinka etsi. 
 
Sen sijaan esimerkiksi Pasilan-Helsingin rautatieosuus on eurooppalaisittainkin todella ruuhkainen siihen 
mittaan, että pienikin poikkeama liikennöintijärjestelmässä aiheuttaa pahimmillaan koko valtakuntaan säteileviä 
viipeitä. Yhtään vuoroa ei voi lisätä osuudelle kokonaisuuden kärsimättä. Parannuksen tuo vasta maanalainen 
Pisara-rata Helsingin ydinkeskustan ympäri, sitä ennen jossakin määrin Kehäräta lentoaseman kautta. 
 
Lahti-Kouvola kärkiesimerkki 
 
Hämeen oikorataselvityksessä tarkastellaan pääasiassa moottoritiekäytäviä ja vastaavia rautateihin vertailukelpoisia 
väyliä, joilla ei esiintyne paljon ”sisäistä liikennettä”. Tavanomaisia arviointiperusteita näin oikaisten havaitaan, 
että rautateiden merkitys on jopa yllättävän suuri. Maaliikenteessä rautateiden osuus matkoista on erityisen suuri 
alkuperäisen Pietarinradan suunnassa, mutta vain osalla matkaa. Liikennemuodon valinnassa matkustajilla on 
perusteensa. Nopeus ja vaivattomuus ratkaisevat. 
 
Yhteysvälillä Lahti-Kouvola rautatiematkustajien osuus on peräti 46 %. Luku on ylivoimainen omalla 
kymmenluvullaan, varmasti valtakunnan kärkeä. Miksi? Pietarinradan vieressä kulkeva valtatie 12 ei suinkaan ole 
niin kehno, kuin paniikkimieliset edunvalvojat antavat ymmärtää. Enimmältään tie on kelpo väylä, jopa 
moottoriliikennetie kolmannekseltaan Lahden päässä ja leveänsujuva muutenkin Kouvolan päästä Tillolan 
kankaille. Keskivaiheilla on vanhastaan pitkä Mankalan suora ja uusi Marjokankaan keskikaidegiljotiinihirvitys. 
Mutta eipä ole moottoritietä, kuten joidenkin mielestä pitäisi. Arolan tehokkaasti valvottu nopeusrajoitusalue 
60 km/h on oikeastaan erittäin turvallinen, sillä tiegeometria ei edes salli hurjastelua. Kausalan ohitustie tarvitaan, 
totta kai, mitä pikemmin sen parempi. Muilta osin löytyy vaihtoehtoja, jos niin halutaan. 
 
Rautatie pysyy ja paranee 
 
Lahden-Kouvolan 62 km:n välillä juna siis kiitää ylivoimaisena yhteytenä tieliikenteeseen verrattuna nyt ja vähän 
ajan päästä vielä paremmin. Tätä on kuitenkin kummallisen vaikea myöntää. Esimerkiksi Iitin kunta mainostaa 
matkaa Lahdesta Kausalaan, että autolla pääsee nopeasti ja junalla vieläkin nopeammin! Toistaiseksi, vielä ennen 
palvelutason parannushankkeen Lahti-Luumäki lopullista valmistumista 2010-2011, rataosalla on yleisrajoitus 
Sn140. Pendolinon ajoaika on 33' ja taajamajunan 40'. Kun nopeus nousee viimeistään kesäaikataulussa 2011 
tasolle Sn200, vielä muutama minuutti puristuu pois. Pikavuorobussin ajoaika on 70' ja vakiovuoron 
Kuusankosken kautta 90'. Henkilöautokin jää junan kanssa toiseksi. 
 
Näin ylivoimainen juna on meillä vain harvalla rinnakkaisella yhteysvälillä, ja näin selittyy suuri matkustajaosuus. 
Toisella puolen Lahtea Riihimäen-käytävässä rautatiematkustajien osuus vain 19% ja Hämeenlinnan-välillä 
vaivaiset 4 %. Riihimäen-vaihto rassaa rautatieyhteyttä pohjoiseen, vaikka aikataulut kuinka täsmäisivät. 
Parannuksen tuo Hämeen oikorata kaikissa esitetyissä muodoissaan. 
 
Pullonkaula Uusikylä-Kausala 
 
Nopeusrajoitusten vuoksi tarvitaan välittömästi palvelutason parannushankkeen Lahti-Luumäki jälkeen 
jatkoparannustyö rataosalla Uusikylä-Kausala, koska valmiiksi suunnitellut Mankalan raiteenvaihtopaikka ja useat 
rataoikaisut jäivät toteuttamatta (LIITE 2). Rataoikaisut olisivat poistaneet lukuisat nopeusrajoitukset 
(esimerkiksi IC-junat Sn140-160), mitkä nyt jäävät haittaamaan tavoiteltua nopeustason Sn200 liikennettä. 
Vaarana on sekin, että Nastolan ja Iitin kunnille tärkeän taajamajunaliikenteen kehittämiselle jää ratakapasiteettia 
rajoittavia ratateknisiä esteitä, puhumattakaan vielä Hämeen oikoradan tuomasta junavuorojen lisätarjonnasta. 
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Jo tähän mennessä on nähty, että Pietarinradan parannustyössä syntynyt noin 22 km vaihteeton rataosa 
Uusikylä-Niinimäki (Kausalan itäpuolella) on paha liikenteenhoidon pullonkaula, mikä olennaisesti rajoittaa 
ratakapasiteettia, sijaitseehan tällä välillä myös vaikea Siperianmäki. Uuden turvalaitejärjestelmän kasvattaman 
ratakapasiteetin tavoiteltu hyödyntäminen ja tehokas liikenteenhoito vaativat heti rakentamaan Mankalan 
raiteenvaihtopaikan. Rahoitusta ei toistaiseksi ole, mutta liikennepaikkavaraus on olemassa. Seuraavaan budjettiin 
tarvittaisiin Mankalaan vaivaiset 3-4 M€. 
 
Kolmas raide 
 
Aikataulusimuloinneissa on lisäksi todettu tarve, rautatieliikenteen kaiken aikaa voimakkaasti kasvaessa, järjestää 
Uudenkylän itäpuolella rataosalla Uusikylä-Mankala eli suunnilleen Lahden-Kouvolan puolivälissä tavarajunien 
ja nopeiden junien "rullaavia" ohituksia, kummankaan junan tarvitsematta pysähtyä liikennepaikalla. Tämä 
edellyttäisi Mankalan raiteenvaihtopaikan lisäksi rinnakkaisen kolmannen raiteen rakentamista rataosalle 
Uusikylä-Mankala. Lisäraide voisi olla - kuten tulevaisuudessa Vainikkalan-osuudellakin -nopean liikenteen 
standardien mukainen, jolloin nykyinen kaksoisraide jäisi ennalleen hitaamman liikenteen käyttöön. 
 
Uusi kolmas raide Uusikylä-Mankala olisi kustannustehokas ratkaisu, koska sähköistetyn kaksoisraidelinjauksen 
siirtäminen on kallista - sen takiahan suunnitellut rataoikaisut jäivät toteuttamatta. Toisaalta maisemallisesti 
herkän harjualueen luonnon- ja kulttuuriarvot tulee ottaa tarkoin huomioon. Tarkempia suunnitelmia tarvitaan 
Uudenkylän osayleiskaavatyön alkaessa 2010. - Mankalan raiteenvaihtopaikan lisäksi Iitin kuntaa kiinnostanee 
saada pitkällä aikavälillä myös henkilöliikennepaikka Mankalan kylään, missä asukaspohja ei vielä riitä. Tämä 
ajatus on esitetty em. Päijät-Hämeen liiton ym. METKA-hankkeessa. 
 
Uusi väyläratkaisu Uusikylä-Kausala 
 
Merkittävä mahdollisuus on kytkeä yhteen uuden kolmannen (nopean) raiteen rakentamisen tarve Uudenkylän-
Mankalan(-Kausalan) välillä ja valtatien 12 parantaminen - ei siis uudelleenrakentaminen - samalla osuudella 
Uusikylä-Jokue eli siis Kausalan ohitien alkuun asti. Nykyaikaisen väyläsuunnittelun periaattein voitaisiin 
parantaa rata- ja tieväylä samanaikaisesti yhdessä kustannustehokkaasti ja ympäristöä säästäen yhä samaan 
maastokäytävään, kuten esimerkiksi Lahden-Helsingin välillä. 
 
Kuntaselvitysmies Osmo Soininvaara korostaa, että elinvoimaiset nauhakaupungit sijaitsevat käytävässä, missä on 
sekä moottoritie että rautatie. Tällaisesta on esimerkkinä Helsingin-Tampereen käytävä. Myös Mäntsälän 
keskustalla ja Orimattilan Henna-hankkeella on hyvät tulevaisuudennäkymät Helsingin-Lahden käytävässä. 
Suomen suurimpia yhdyskuntasuunnittelun virheitä on Soininvaaran mukaan, että Helsingin-Turun välillä uusi 
moottoritie rakennettiin erilleen rantaradasta. Virhettä tosin yritetään nyt korjata moottoritietä myötäävällä 
ratahankkeella Espoo-Lohja-Salo. 
 
Aiotaanko Lahden-Kouvolan käytävässä nyt toistaa vanhoja virheitä vai suunnata uuteen menestykseen? 
Nykyinen tiesuunnitelma Uusikylä-Jokue eli kokonaan uusi väylä neitseelliseen maastoon etäälle nykyisestä 
liikennekäytävästä on nousukasmainen, suorastaan brutaali ja ympäristölle tuhoisa. Tiehanke, mikä tähän asti on 
edennyt lähes kritiikittä, edustaa menneen maailman keskusjohtoista suunnittelua tiehallinnon itsekkäistä 
mieltymyksistä ennemmin rakentaa kalliilla uutta kuin kustannustehokkaasti parantaa vanhaa. Koska uuden 
tieosuuden rakentamiseen ei tule olemaan varaa, kannattaisi kiireesti alkaa miettiä yhdistettyä väylävaihtoehtoa. 
Kas siinä on paikka uuden Liikenneviraston näytön ja miksei myös kansanedustajien luovan ajattelun ja 
realismin, paikallisista toimijoista puhumattakaan. 
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HÄMEEN OIKORATA KÄYTTÖÖN 
 
Riihimäen kolmio henkilöliikenteessä 
 
Kuva 7.  

 

POHJANMAANRATA 

PIETARINRATA

  Riihimäen kolmioraiteen yleissuunnitelma. Lähde: Ratahallintokeskus. 

RIIHIMÄEN ASEMA 

 
Vaikka Riihimäen kolmioraide on varsinaisesti suunniteltu tavaraliikenteen käyttöön, se soveltuu sinällään myös 
henkilöliikenteelle olettaen, että Riihimäelle ei tarvita matkustajapysähdystä, ja miksi tarvittaisi? Ratateknisesti 
kolmioraide sijaitsee (kuva 6) Pietarinradan paralleelissa, samanlaisessa tiukassa kaarteessa, millaista pitkin koko 
Pietarinradan liikenne henkilöjunineen nykyisin kulkee Riihimäen kautta. 
 
Yhdysraiteen pituus on noin 1,5 km, joten ajallisesti liikenne mahtuu kulkemaan yhdellä raiteella, mikä alentaa 
rakennuskustannuksia. Muuten ratatekniikka vastaa kaikin puolin pääraidevaatimuksia. Suunnitelmaan sisältyy 
noin 65 metrin pituinen kalliotunneli. Kolmioraiteen mitoittava junapituus on nykyvaatimusten mukaisesti 925 
metriä ja mitoitusnopeus 40–80 km/h. Nopeutta rajoittaa eniten kolmioraiteen pohjoispään ns. lyhyen 
liityntävaihteen sijainti Tampereen-radan 3. raiteella ja raiteen kaarrejakson linjaus R=250 m. Pietarinradan 
liittymässä on ns. pitkä vaihde, missä on Sn80. Raiteen varteen on suunniteltu tarpeelliset miehistönvaihtopaikat. 
 
Henkilöliikenne siis ohittaisi Riihimäen kolmioraidetta pitkin pysähtymättä, mutta hiljentäen. Sitä matkustaja ei 
varmaan suuremmin huomaisi. Hiljennyksen aikaviivekin olisi vähäinen siihen verraten, mitä nykyisin kestää 
junanvaihto Riihimäellä. Jos keneltä tahansa idän-pohjoisen matkustajalta kysyttäisiin suhtautumista 
kolmioraiteen käyttöön verrattuna junanvaihtoon, tulos olisi 100-0. Lahden-Riihimäen taajamajunavuorot 
suuntaavat Helsinkiin H-junina ja vv. Varsinaisia kaukojunia ei nyt kulje Lahden-Riihimäen välillä. Pohjoisen 
yhteysjunien tarve pitää tietysti harkita kolmioraiteen tullen uudelleen sen mukaan, miten tiheänä suora liikenne 
Kouvola-Tampere alkaisi. 
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Riihimäellä on tiettävästi oltu huolissaan aseman tulevaisuudesta kolmioraiteen tullen. Idän-pohjoisen 
vaihtomatkustajat luonnollisesti vähenisivät, mutta mikä merkitys Riihimäelle heillä on nykyisenä kuuden 
minuutin vaihtoaikana laiturin puolelta toiselle? Riihimäen asemalta pohjoiseen pääsee kolmioraiteen aikaan 
kuten ennenkin Tampereen-liikenteessä. Tietenkin liikennejärjestelyt on selvitettävä asiasta kiinnostuneille 
etukäteen mielipiteenmuodostuksen pohjaksi. Mahdollisuus, että kolmioraiteen varteen jostakin syystä jotenkin 
järjestettäisiin täysimittainen henkilölaituri, ei tietenkään liene mahdoton, mutta sen tarvetta kannattaa hartaasti 
harkita. Vähäisimpiä ongelmia ei ole yhteysliikenteen järjestäminen kolmioraiteen ja aseman välillä, nehän eivät 
sijaitse kävelyetäisyydellä toisistaan. Veturiehistöä varten siihen on kehitetty rutiinit kuten esimerkiksi 
Kouvolassa, mutta matkustajille vaadittaisiin kokonaan toisenlaista, kalliisti ylläpidettävää ratkaisua. 
 
Seuraavan linjausvaihtoehdon, nopean kolmion Hikiä-Ryttylän eteläpuoli, pituus olisi jo 7,9 km eli yli 
viisinkertainen, kustannusarvio 78 M€. Linja ilmeisesti risteäisi ongelmajätelaitoksen radan. Samankaltaiset 
olisivat vertailut muilla nopeilla kolmioilla: minkä tahansa niistä rakentaminen kolmioraiteen lisäksi kadottaisi 
varsinaisen oikoradan kannattavuuspohjan. Käytännössä jäljelle jäisivät kolmioraide ensin ja jompi kumpi suora 
oikoratavaihtoehto myöhemmin, kun kolmioraide on osoittanut toimivuutensa myös henkilöliikenteessä. 
Lyhyiden kolmioiden osalta tarkasteluihin on hyvä sisällyttää myös arvio yhdyskuntarakenteen muutoksista 
Lahden-Riihimäen väliasemakylissä. Niihin vaikuttaa tietysti myös suora oikorata aikanaan. 
 
Senaattorit töihin! 
 
Jo pelkkä pian rakennettava Riihimäen kolmio näyttäisi suorastaan räjäyttävän junien matkustajamäärän 
yhteysvälillä Lahti-Hämeenlinna yli kymmenkertaiseksi nykyisestä. Varsinaisen Hämeen oikoradan lisäys sinänsä 
olisi enää vähäinen, joskin sen tullessa ajankohtaiseksi maailma voi olla kovin erilainen kuin nyt. Selvitys puoltaa 
Riihimäen kolmion välitöntä hyödyntämistä tavaraliikenteen lisäksi myös henkilöliikenteessä, mitä rakentaja 
Liikenneviraston rautatieosasto tai operaattori VR Osakeyhtiö eivät varsinaisesti ole vielä suunnitelleet, joskin 
Ratahallintokeskus on luvannut. Siksi onkin kiireesti saatava aikaan kaksi asiaa: 
 
Kolminumeroisiin, koskaan toteutumattomiin M€-tiehankkeisiin toistuvasti päätään lyöneet kansanedustajat 
Etelä-Karjalsta ja Kymenlaaksosta Pirkanmaan kautta Varsinais-Suomeen, Satakuntaan ja Etelä-Pohjanmaalle 
kannattaa valjastaa Riihimäen kolmioraiteen rakennusrahoitukseen - vaivaiset 8-12 M€ - jo tänä keväänä, kun 
valmistellaan vuoden 2011 budjettikehystä. Utopioiden asemesta kannattaa keskittyä varmasti mahdolliseen, 
kuten viimeksi Uudenkylän ja Villähteen henkilöliikennepaikkojen rahoitus 0,5M€. Vuosi sitten 
liikenneministerille esitellyltä Päijät-Hämeen pitkältä hankelistalta vain se sai lopulta rahansa, mikä oli 
kansanedustajille terveellinen opetus realismista. Näyttävät anomusoperaatiot voivat kyllä saada palstatilaa ja 
tuoda ääniäkin, mutta vuodesta toiseen ne eivät johda mihinkään. 
 
Poliittisen näytön paikka on henkilöliikenteen avaus Riihimäen kolmioraiteen kautta heti sen valmistuttua. 
Operaattori VR Osakeyhtiö ei lähde yksin luomaan selvityksessä esitettyä 12 vuoroparin tarjontaa Kouvola-
Tampere. Henkilöliikenteen käynnistämiseen tarvitaan liikenne- ja viestintäministeriön eli siis poliittista ohjausta 
ja tukea, kuten nykyiseenkin taajamajunaliikenteeseen Riihimäki-Lahti-Kouvola. Liikenteen aloittamiseen ei edes 
ole kalustoa. Operaattori tarvitsee ehdottomasti lisää uutta, tämän talven koettelemuksissa hyvin menestynyttä 
sveitsiläisvalmisteista FLIRT-junakalustoa Sm5. Sen hankintapaineet ovat muutenkin kovat vanhan Sm1-2 
kaluston kiireellisen korvaustarpeen vuoksi. Suomalainen taajamajunaliikenne vastaa eurooppalaista Regional 
Express -tyyppistä keskinopeaa liikennettä, missä pysähdytään myös kaupunkien välisissä asutuskeskuksissa. Uusi 
yhteysväli Kouvola-Tampere tarvitsee, menestyäkseen alusta alkaen, modernin ajattelun lisäksi tarpeeseen sopivan 
kaluston. 
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Kuva 8. Taajamajuna Sm5 "FLIRT" (Fast Light Innovative Regional Train). 
Kuvankäsittely Markku Sakari Meriluoto. 

 
 
Uusia junia tarvitaan, koska liikennemäärät kasvavat ja nykyinen junakalusto vanhenee. FLIRT-junat alkavat 
liikennöidä 2014 valmistuvalla Kehäradalla, mikä luo uuden junayhteyden Helsingin keskustan ja Helsinki–Vantaan 
lentoaseman välille. - Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy tilasi 32 uutta Sm5-kaupunkijunaa sveitsiläiseltä Stadler 
Bussnang AG:ltä. Ensimmäinen juna tuli Suomeen marraskuussa 2008. Vuoden 2011 loppuun mennessä Suomeen 
tulee 10 uutta junaa. Kaikki ovat matkustajaliikenteessä kesään 2014 mennessä. Helsingin Seudun Liikenne HSL 
vuokraa junat Helsingin seudun lähiliikenteen käyttöön. 
 
Uusi kalusto, uudet mahdollisuudet 
 
Ensin siis ajetaan kehiin Hämeen oikoradan alkuvaiheeseen eli Riihimäen kolmioon FLIRT REGIONAL 
EXPRESSit Kouvola-Tampere. Niiden avulla matkustajat tottuvat käyttämään uutta ratakäytävää Lahti-
Hämeenlinna. Pysähdyspaikat olisivat samat kuin nykyisten (tulevien) taajamajunien: rataosalla Kouvola-Lahti 
siis Koria, Kausala, Uusikylä, Nastola ja Villähde, rataosalla Lahti-Riihimäki kuitenkin vain Herrala, Järvelä ja 
Oitti. Jos seurataan Hämeen oikorataselvityksen ajatusta myös IC-liikenteestä, vaatimus lisäkalustosta koskee 
myös sitä, nykyinen ei riitä. Silloin todennäköisesti liikennöidään jo varsinaisella oikoradalla. Siellä ei esiinny 
muita väliliikennepaikkoja kuin liikenteenhoidon tarvitsemat raiteenvaihtopaikat. Suora yhteys Lahti-
Hämeenlinna on siis henkilöjunille nopea ja pysähdyksetön. 
 
Tampereen lisäksi myös Turku-yhteys on tärkeä. Jo pitkään VR Osakeyhtiö on ohjannut idän matkustajat 
Turkuun Pasilan vaihdon lisäksi Toijalan kautta aikataulusovituksin säästääkseen pääradan ja kehnon rantaradan 
kuormitusta. Vaihtoehdot ovat nopeudeltaan samanvertaiset. Jo Riihimäen kolmio toisi myös Turun rautateitse 
itäisen Suomen ulottuville uudella tavalla. Toijalan kolmioraide pitäisi rakentaa heti Riihimäen jälkeen. 
Rataosalle Toijala-Turku on joka tapauksessa tulossa parannuksia liikenteenvälityskykyyn rakentamalla uusia 
liikennepaikkoja. Sen jälkeen voi käynnistyä suora liikenne myös Turkuun niin Venäjän kuin itäisen Suomen 
suunnasta. 
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Herääkö Hollola? 
 
Oikoradan nopeimmassa vaihtoehdossa Hollola saisi jättipotin: pääradan liittymän aivan kuntakeskuksen 
kupeseen, minne parhaillaan, kuinka ollakaan, laaditaan laajennuskaavaa. Siihen ei tietenkään vielä sisälly ajatusta 
rautatiestä. Toisessa vaihtoehdossa omassa rauhassaan uinuvan Herralan ympärille suorastaan ruuhkautuisi 
raiteita neljään suuntaan. Onkohan Hollola jo valjastanut senaattorinsa ajamaan oikorataa? 
 
Hämeen oikoradan ja jo Riihimäen kolmioraiteen tullen nykyinen tieyhteys 12/53 Lahdesta Hämeenlinnaan jäisi 
lähes paikallistyyppiseksi, niin voimakas olisi siirtymä rautateille sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Tällöin 
Lahden länsipuolella jäisi vallitsemaan suunnilleen samantyyppinen tilanne rautateiden eduksi kuin nyt Lahden 
itäpuolella. Näin äkkinäisesti haasteet vaihtuvat. Pysyvätkö päättäjien asenteet vauhdissa mukana? Vielä vuosi 
sitten paikallisena huolena ministerille oli jokin liittymä Hämeenlinnan-tiellä. Sellaisesta pääsee toki 
mainitsemaan tupailloissa, mutta maailmaa ne eivät vie eteenpäin. 
 
Ylittämätön yhtälö 
 
Henkilökohtaisesti viehättäisi ajatus Turengista risteysasemana, millä olisi merkitystä myös 
matkustajapotentiaaliin. Kyllä kai oikorata silti kulkisi nopeinta reittiä, mikä eteläsuomalaisittain on harvaan 
asuttua. Yhtenäinen metsäalue Hämeenlinnan päässä halkaistuisi ikävästi karhuineen ja ilveksineen. 
 
Hämeen oikorataselvityksen viimeisten sivujen yhteenvedossa hämmästyttää Riihimäen kolmion edullisuus: 
HK=5. Miksi tätä ei ole julkisesti keksitty aikaisemmin? - yksityisesti kyllä amatööriliikennesuunnittelijan 
pääkopassa. Tuollaista lukua ei liene ennen nähty valtakunnan väylähankkeissa. Yhteenveto on painavaa puhetta 
myös poliitikoille, joilla nyt olisi tilaisuus profiloitua edistyksellisesti iskemällä Riihimäen kolmion rahat 8-12 M€ 
heti vuoden 2011 budjettiin. Turha on Hämeeseen tämän jälkeen esittää oiko-, kehä- tai moottoriteitä, joissa 
HK keikkuu parhaimmillaan kahden kahden puolen, aiemmin esitetyin varauksin. 
 
Hämeen oikorata tulee, jos - ei vaan KUN toimeen tartutaan. 
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LIITE 1 Päijät-Hämeen liitto ja Nastolan kunta ESITYS Markku Sakari Meriluoto 
     2008-10-01 
 

(TAAJAMAJUNILLE UUDET PYSÄHDYSPAIKAT VILLÄHDE JA UUSIKYLÄ) 
Kuva 9. 
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LIITE 2 (Pietarinradan parannushanke Lahti-Luumäki 2007-2010) Markku Sakari Meriluoto 
 2007-01-21, päivitetty 
 
Uudenkylän-Mankalan mutkat pysyvät 
 
Suurisuon oikaisun valmistuttua 2010 Pietarinradan ongelmallisimmaksi huonon ratageometrian osuudeksi - 
myöhemmin parannettavaa Luumäen-Vainikkalan väliä lukuun ottamatta - jää Uusikylä-Mankala(-Kausala), 
minne suunniteltujen kolmen rataoikaisun toteuttamiseen rahoitus ei riitä. Suunnitelmilla on kuitenkin oma 
mielenkiintonsa, koska niistä tehtiin aikoinaan päätökset - eihän sitä koskaan tiedä ... 
 
Uudenkylän-Mankalan rataosa on yhtä mutkaa ja siis pysyy sellaisena. Uudenkylän itäpuolella on kolme 
silminnähden melkoista kaarretta: välittömästi ratapihan tulovaihteilta Kouvolaan päin katsoen vasemmalle 
kaarre R=1460, sitten ilman siirtymäsuoraa oikealle kaarre R=1189 entisen pääopastimen paikan ja Kivismäen 
ohi. Risalan penkereen parinsadan metrin pituisen suoran jälkeen seuraa vasemmalle kaarre R=1670 matalassa 
maaleikkauksessa entisen esiopastimen paikalle asti, mistä alkaa Kurkelan suora. Se vaihtuu pitkään Kuurin 
kaarteeseen oikealle R=1795 km:n 154 kahden puolen. Lyhyen suoran siirtymän jälkeen seuraa edelleen oikealle 
yhtä lyhyt Arolan kaarre R=2194. Suoralla Salpausselällä rata ei suoristu kuin hetkeksi, sitten taas vasemmalle 
pitkä kaarre R=1470 Selkolantien haaraan asti. Jälleen lyhyt suora, kunnes seuraavat peräjälkeen Kivisen-
Haarankylän mutkat. Ensin on Kivisen alikulkusillan kohdalla tiukasti oikealle kaarre R=1254, entisen Kivisen 
seisakkeen ja tasoylikäytävän kohdalla vuorostaan vasemmalle kaarre R=1750 ja Haarankylän eli 
Honkarouvinkallion kohdalla oikealle kaarre R=1449. 
 
Runsaat puoli kilometriä seuraa suoraa kuten valtatielläkin, kunnes Nastolan ja Iitin kuntien rajalta lähtee jyrkästi 
oikealle kaarre R=1170. Ilman siirtymäsuoraa seuraa vasemmalle kilometrin mittainen Mankalan läntinen 
tulokaarre R=1195. Se ei ole mitään verrattuna entiseen Manakalan mutkaan R=750, missä oli Sn=95 ja mikä 
loivennettiin 1960-luvun perusparannuksessa. Mankalan entinen ratapiha ohitetaan suoraa pitkin, kunnes 
Mankalan alikulkusillan jälkeen on oikealle kaarre R=1510. Siitä seuraa lyhyt keinulautamainen nousu 
Siperianmäen harjalle. Alaspäin on alkajaisiksi oikealle kaarre R=1439. Ohitetaan km:llä 161+775 alkuperäinen 
Sitikkalan seisake ja saavutetaan Kouvolantien ylikulkusilta. Sen jälkeen on lyhyt suora Sitikkalan seisakkeen 
viime vaiheen sijaintipaikan ohi. 
 
Sitikkalan alamäki jatkuu oikealle pitkään kaartaen R=1438, sitten lyhyt siirtymäsuora ja vasemmalle varsinaisen 
Siperianmäen pitkä kaarre R=1545. Se rakennettiin 1960-luvun perusparannuksessa entisen ratalinjan 
pohjoispuolelle korkealle penkereelle, mikä korvasi alkuperäisen Siperianmäen. Sen juurella kilometrivälillä 
164+865 - 165+485 jäi historiaan hirmumutka R=580 Sn=85. Lahden-Kouvolan rataosan jyrkin mutka jarrutti 
etenkin talvella pahasti raskaiden tavarajunien nousua ja hillitsi pikajunien vauhdinottoa Siperianmäkeen 
kaikkine hankaline seurauksineen. 

Kuva 10. 
Historiallinen 
näkymä vanhasta 
Siperianmäestä 
1960-luvun alku-
puoliskolta. 
Jyrkässä lähtö-
kaarteessa R=580 
pitkä Helsingin-
Kuopion moottori-
kiitojuna MK 70. 
Uusi ratapenger 
vasemmalla. 
Markku Sakari 
Meriluoto. 
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Siperianmäen aluksen suoranpätkän jälkeen kaarteet palautuvat pääradalle normaaleihin yli 2000-3000 metrin 
lukemiin. Liioittelua ei ole mainita Uudenkylän-Mankalan- Sitikkalan rataosuutta erääksi pääratojemme 
mutkaisimmaksi, tietysti Rantarataa lukuun ottamatta. Tuntuu merkilliseltä, että rataosa on aikoinaan 
rakennettu näin mutkaiseksi - ilmeisesti maanomistussyistä. Parhaimmillaan olisi selvitty koko matka parilla 
loivalla kaarteella melkein tasaista harjunlakea pitkin. 
 
Uudenkylän-Mankalan suunnitellut oikaisut 
 
Uudenkylän-Mankalan välillä muutetaan vain siirtymäkaaria ja kallistuksia nykyisten ajojohdinpylväiden 
välissä, mikä sekin parantaa ratageometriaa. Jos suunnitellut oikaisut olisi toteutettu, ensimmäinen olisi tullut 
välittömästi Uudenkylän itäpuolelle, missä edellä kuvattu kaarrejakso rajoittaa nopeuden tasolle 140/190 
km/h. Suunnittelun lähtökohtia olivat säilyttää Uudenkylän ratapiha nykyisellä paikalla eikä muuttaa 
vaihdejärjestelyjä sekä välttää risteämistä nykyisen radan kanssa. Tutkittiin myös mahdollisuutta siirtää 
ratapihan itäpäätä noin 4,5 m etelämmäs oikaisemalla keskellä ratapihaa oleva kaarre R=10 000. Tällöin 
olisi jouduttu risteämään nykyistä rataa. 
 
Vaihtoehdoista valitun suunnitelman mukaan olisi rakennettu Uudenkylän ratapihan tulovaihteilta km:lle 
153 asti uusi mutkia loiventava - ei siis suora - linja nykyisen tuntumaan enimmillään noin 30 metriä 
pohjoisemmas. Maisema olisi muuttunut melko vähän. Uuden linjan alta säästyvät nyt radanvarren historiallinen 
kiviaita (TOPPAROIKKA 2003 s. 18-19) ja geologian perusteella suojeltu harjualue sekä yksi omakotitalo 
entisen Kivismäen tasoylikäytävän luona. Talon asukas Lasse Saari olisi saanut radan kotiportaidensa viereen. 
Hän totesi suunnitelmasta leikkisästi, että ”eihän se junan tulo häiritse, jos se pysähtyy sitten tässä oven kohdalla 
ja ottaa kyytiin” (Nastola-lehti 1995). Rata sijaitsee Salpausselän pohjavesialueella, minkä vuoksi kaikkiin 
oikaisuihin olisi tehty pohjavesisuojaus. 
 
Kuurin ja Arolan samansuuntaiset mutkat olisivat jääneet ennalleen. Seuraava oikaisu olisi tullut vasta Kivisen-
Haarankylän kohdalle. Se olisi poistanut kaksi vastakkaissuuntaista kaarretta, joista toinen rajoittaa nopeuden 
tasolle 155/205 km/h. Radanrakentajien kalmiston luota vähän ennen km 156 loiva kaarre oikealle olisi 
rakennettu korkealle penkereelle enimmillään 50 metriä nykyisen radan eteläpuolelle. Se olisi ulottunut 
suunnilleen km:n 157 eli entisen Säyhteen tienhaaran kohdalle. Massoja olisi tarvittu paljon. Oikaisun alle olisi 
jäänyt yksityisessä kesäkäytössä ollut entinen rautateiden asuintalo, joka tosin purettiin 2005 valtatien 
muutostöiden alta. Oikaisuvaihtoehdosta luopumista enteili, että Kivisen alikulkusilta rakennettiin 2005 
nykyiselle ratalinjalle - muuten olisi heti perään pitänyt rakentaa uusi silta tai todennäköisimmin siirtää nykyinen 
uudelle paikalle.  
 
Mankalan länsipuolen kaarre olisi jo toisen kerran rakennettu todennäköisesti nykyisen ratalinjan 
pohjoispuolelle, kuten myös 1960-luvun perusparannuksessa. Nyt tavoite oli mahdollisimman suora linjaus. 
Suurisäteiseen itäkaarteeseen päättyvän linjan toteuttamisen estivät Mankalan entinen liikennepaikka-alue ja siellä 
sijaitseva sähköradan välikytkinasema. Vaihtoehdoksi jäi loiva kaarre vasemmalle, melkein suora kuten 
Kiviselläkin. Se olisi alkanut jo historiallisen Punaisenportin luota kunnanrajan länsipuolelta ja päättynyt 
nykyisen Mankalan alikulkusillan kohdalle. Alle olisi jäänyt koko entinen Mankalan liikennepaikka-alue, missä 
vielä käytetään yhtä historiallisesti merkittävää entistä rautateiden asuinrakennusta kesäasuntona. Linja olisi myös 
leikannut Salpausselän reunamuodostuman lakea seitsemän metrin syvyyteen ja siinä geologisesti arvokasta 
muinaismeren rantakivikkoa. Tälle alueelle Korkein hallinto-oikeus ei ole hyväksynyt maa-ainesten ottolupaa. 
 
Tulevat nopeusrajoitukset 
 
Pietarinradan parannustyön eräs tarkoitus on sovittaa entistä paremmin toistensa lomaan eri nopeuksilla liikkuvat 
junatyypit: Pendolinot, IC-junat, taajamajunat ja tavarajunat. Kallistuvakorisen Pendolinon ja perinteisen 
kaluston tavoitenopeustaso Lahden-Kouvolan rataosalla on 200 km/h, kun nykyinen ratageometria sallii 
perinteiselle kalustolle 160 km/h nopeuden. Tavarajunien tavoitenopeustaso on 80-100 km/h, ehkä joissakin 
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tapauksissa 120 km/h. Koska ratageometriaa parannetaan kustannussyistä vain rajoitetusti, korkeimpaan 
tavoitenopeuteen ei kaikin paikoin päästä, vaan rataosalle jää useita nopeuskapeikkoja. 
 
Lahden-Kouvolan rataosan nopeusrajoitus oli ennen parannustyötä - nimenomaan vanhentuneen 
turvalaitejärjestelmän vuoksi - 140 km/h pienin paikallisin poikkeamin. Esimerkiksi Kausalan Kaivomäen 
kohdalla rajoitus on 130 km/h, samoin Korian länsipäässä. Suunnitellut oikaisut olisivat sallineet Pendolino-
kaluston täyden nopeuden 220 km/h kuten oikoradalla Kerava-Lahti. Nyt siis Lahden-Kouvolan välillä tyydytään 
Pendolinolla ja perinteisellä kalustolla eli käytännössä IC-junalla nopeustasoon 200 km/h, mikä alkaa Lahden 
suunnasta välittömästi Kujalan ylikulkusiltojen jälkeen. Sen jälkeen taival Kouvolaan onkin pelkkää tökkimistä. 
 
Ensimmäinen paikallinen nopeusrajoitus tulee junaturvallisuussyistä km:lle 145 Nastolan seisakkeen kohdalle: 
IC:llä 160 km/h. Uudenkylän ratapihan itäpäässä km:llä 151 Pendolinonkin nopeus putoaa ratageometrian 
vuoksi 190:een km/h ja IC:n nopeus jää nykyiselleen 140:een km/h. Kivismäen jälkeen Pendolinon nopeus 
palautuu takaisin, mutta IC jatkaa 170 km/h km:lle 155 Arolaan, mistä alkaa 160 km/h rajoitus. Mankalan 
länsipuolella Pendolino hidastaa toisen kerran 190:een km/h ja IC putoaa 140 km/h kuoppaan kuten 
Uudessakylässäkin. Mankalan jälkeen Pendolino jatkaa 200 km/h Kausalaa kohti ja IC 160 km/h, Sitikkalan 
mäen jälkeen 170 km/h. Uudenkylän-Mankalan-Sitikkalan mutkat vaikuttavat tulevaisuudessakin junien 
nopeuksiin selvästi. 
 
Kuva 11. Suurisuon rataoikaisu Kausala-Koria. 2009-02-03. Markku Sakari Meriluoto. 

 
Palvelutason parannushankkeen Lahti-Luumäki merkittävin ja kallein yksittäinen taitotyö on Suurisuon kolmen 
kilometrin pituinen rataoikaisu, jo kolmas ratalinja Pietarinradan 140-vuotisessa historiassa. Tarkoitus on korjata 
painuma-ongelma. Turvemaan alla kova pohja on enimmillään vasta yli 40 metrin syvyydessä. Suurisuon oikaisu 
erkanee nykyisestä ratalinjasta Iitin Niinimäen kylässä Suokannan alikulkusillan luona kaarteessa km:n 175 kohdalla. 
Oikaisun piti ulottua Iitin ja entisen Kuusankosken kuntien rajalta vielä kaksi kilometriä edemmäs Kuusankosken 
Inginmaalle km:n 180 kohdalle asti. Silloin olisi sivuun jäänyt nykyinen kaarre, joka väistää pienen suon ja 
Nälkämäen - kallioon olisi louhittu leikkaus. Kustannussyistä tyydyttiin pelkästään Suurisuon oikaisuun, mikä korjaa 
Pietarinradan pahimman paikan. Rakennustyömaa on Iitin mittavin sitten Mankalan voimalaitoksen rakentamisen 
1940-luvun jälkipuoliskolla. 




