Metropoliin
Metropoliin

-- ja
ja nauhataajamaan
nauhataajamaan takaisin
takaisin

Uusikylä – Maaseudun matkakeskus

Villähde

Nastola

Uusikylä

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

2008-06-10

Ihmisen kokoinen hanke

Joukkoliikennetyöryhmä

1. Yhteenveto
Nastolan kunta esittää, että valtion talousrvioon lisätään 0,5 miljoonan euron määräraha taajamajunien pysähdyspaikan
rakentamiseksi Villähteelle ja Uuteenkylään. Hankkeen Toteutusselvitykseen suhtautuvat myönteisesti
Päijät-Hämeen liitto ja Lahden seutuhallinto sekä liikenne- ja viestintäministeriö, Ratahallintokeskus ja VR-Yhtymä Oy.
Hankkeen kuntatekniikan, noin 0,7 miljoonaa euroa, kustantaa Nastolan kunta.

Helsingin ja Pietarin metropolialueet yhdistävä Pietarinrata kulkee Nastolan läpi 21 kilometrin matkan.
Nauhataajaman Villähde-Nastola-Uusikylä 13 000 asukasta tarvitsee nopeat junayhteydet myös Villähteeltä ja Uudestakylästä.
Joukkoliikenteen kehittäminen parantaa olennaisesti nauhataajaman tavoitettavuutta ja palvelukykyä,
edistää elinkeinojen toimivuutta ja lisää asukkaiden viihtyvyyttä luonnonläheisessä ympäristössä.
Ratahallintokeskus on aloittanut Pietarinradan osan Lahti-Luumäki-Vainikkala palvelutason parantamisen
nopeaa (200 km/h) ja raskasta liikennettä varten, tavoitteena muun muassa kolmen tunnin Pendolino-junayhteys
Helsinki-Pietari. Parannustyöhön on varattu yhteensä 185 miljoonaa euroa. Rataosa Lahti-Kouvola parannetaan 2009-2010.
Nastolan kunnan Joukkoliikennetyöryhmän Toteutusselvityksen mukaan Villähteen ja Uudenkylän pysähdyspaikat
voidaan kustannustehokkaasti rakentaa Pietarinradan parannustyön yhteydessä.
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Toteutusselvitys
®
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.

2008-06-10

Ihmisen kokoinen hanke
Taajamajunien pysähdyspaikat Uuteenkylään ja Villähteelle
voidaan toteuttaa Pietarinradan parannustyön yhteydessä
kustannustehokkaasti.
Joukkoliikenteen uudistuvat palvelut hyödyttävät kaikkia nauhataajaman
asukkaita, kohottavat elämänlaatua, parantavat liikenneturvallisuutta ja
rajoittavat ilmastonmuutosta.

2. Aloite
Uudenkylän ja Villähteen asukasyhteisöt tekivät syksyllä 2006 aloitteen taajamajunien
uusien pysähdyspaikkojen rakentamisesta nauhataajamaan Villähde-Nastola-Uusikylä
nykyisen Nastolan seisakkeen lisäksi.
Nastolan kunnanhallitus perusti 2007-02-12 Joukkoliikennetyöryhmän, joka otti tehtäväkseen
toteuttaa asukasyhteisöjen aloitteen mukaiset Uudenkylän ja Villähteen pysähdyspaikat
Pietarinradan parannustyön yhteydessä 2009-2010.
Hanke esiteltiin toukokuussa 2007 liikenne- ja viestintäministeriön, Ratahallintokeskuksen ja
VR Osakeyhtiön johtaville vastuuhenkilöille ja marraskuussa 2007 rautateiden ylimmälle johdolle.
Hankkeen valmistelu jatkui Tekniikan ja liikenteen asiantuntijaryhmässä, joka toukokuussa 2008
loppuraportissaan totesi hankkeen toteutuskelpoiseksi.

Nastolan rautatieliikennepaikat

5

Toteutusselvitys

2008-06-10

3. Valmistelu ja esisuunnitelma
Nastolan kunnan Joukkoliikennetyöryhmä
Sami Reinikka
kunnanvaltuutettu, tekninen lautakunta, Nastolan kunta
Riitta Siltanen
kunnanhallituksen puheenjohtaja, Nastolan kunta
Pauli Syyrakki
kunnanjohtaja, Nastolan kunta
Hans Forss
kuntatekniikan mestari, Nastolan kunta
Timo Ahokanto
joukkoliikennelogistikko, Lahden seutuhallinto
Raimo Salovuori
OIKO Ry., puheenjohtaja
Markku Sakari Meriluoto
Uudenkylän asukkaiden edustaja, Tieokas
Erkki Liedes
Villähteen asukkaiden edustaja
Merja Kangaskolkka-Rautio
hallintosihteeri, joukkoliikennevastaava, Nastolan kunta
Metropoliin
Metropoliin

--ja
janauhataajamaan
nauhataajamaantakaisin
takaisin

Uusikylä km 149+500

--ja
janauhataajamaan
nauhataajamaantakaisin
takaisin

Uusi pysähdyspaikka

Villähde km 140+060

He
inä
ma
an
tie

Uusi pysähdyspaikka

Metropoliin
Metropoliin

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, esittelijä
jäsen
sihteeri
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Lausunto 1. Nastolan kunnan pysäkkien toteuttamiskelpoisuustarkastelu. Oy VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu, Itä-Suomi 1.2.2008. 8 s. Projektipäällikkö Kari Jalonen.
Lausunto 2. Nastolan rautatieliikennepaikat – toteutusselvitys. Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 22.2.2008. 2 s. Tieinsinööri Jouni Sivenius.

Metropoliin
Metropoliin

--ja
janauhataajamaan
nauhataajamaantakaisin
takaisin

Matkustajapotentiaali
Villähde
2007
52 matkustajaa/vrk
2025
58 matkustajaa/vrk
ilman työpaikkaliikennettä

15600 matkustajaa/vuosi
17400 matkustajaa/vuosi

Jalankulkuetäisyydellä 0-1,5 km pysähdyspaikasta on nyt noin 2000 asukasta
sekä Erstan ja Ritomäen työpaikka-alueet.

Uusikylä
2007
66 matkustajaa/vrk
2025
80 matkustajaa/vrk
ilman työpaikkaliikennettä

19800 matkustajaa/vuosi
24000 matkustajaa/vuosi

Jalankulkuetäisyydellä 0-1,5 km pysähdyspaikasta on nyt noin 2000 asukasta
sekä muun muassa pörssiyhtiöiden Raute ja Uponor toimipaikat.

®
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4. Uusikylä – Maaseudun matkakeskus
Metropoliin
Metropoliin

--ja
janauhataajamaan
nauhataajamaantakaisin
takaisin

Matkustajapotentiaali Uusikylä – Kouvolantie 2007-2025

2007 66 matkustajaa/vrk 19800 matkustajaa/vuosi
2025 80 matkustajaa/vrk 24000 matkustajaa/vuosi
ilman työpaikkaliikennettä

2007
2007-2015
2007-2025
2007

+ 30
+ 30

+ 150
+ 170

+ 120
+ 250

+ 250
+ 400

+ 100
+ 300

+ 400
+ 600

2007-2015
2007-2025

®
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Jalankulkuetäisyydellä 0-1,5 km pysähdyspaikasta on nyt noin 2000 asukasta sekä
muun muassa pörssiyhtiöiden Raute ja Uponor toimipaikat.

Yleistä. Uudenkylän matkakeskuksessa taajamajunaan
yhdistyvät esteettömästi muut
matkustusmuodot: bussien
vakio- ja pikavuorot sekä
koululais- ja palveluvuorot,
taksipalvelut, henkilöautoliikenne ja etenkin kevyt
liikenne. Uudenkylän matkakeskuksen kautta kulkee viisi
pikavuoroa ja kaikkiaan bussi
suuntaansa yli 60 kertaa
päivässä. Maantie tuo
matkakeskukseen myös
lähikylistä kaikista suunnista:
Heinolasta, Iitin Vuolenkoskelta, Artjärveltä ja Orimattilan Kuivannolta, valtatie
rinnakkaisteineen Kouvolasta
ja Lahdesta. Kun liityntäyhteydet, matkustuspalvelut
ja niiden markkinointi järjestetään oivallisesti, Uudenkylän matkustajapotentiaali
– mikä on Nastolan liikennepaikkojen korkein - vertautuut
rataosan Riihimäki-Kouvola
vilkkaimpiin henkilöliikennepaikkoihin Kausalaan,
Järvelään ja Oittiin.
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Uusikylä
Uudenk
ylän
Maaseudun matkakeskus
liikenneliittymät

Heinolantie

P Taajamajuna

P Bussi / pika + vakio

P Bussi / vakio

P Taksi ja polkupyörä

P Henkilöauto

®
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Tuleva palvelujen alue,
Päijät-Hämeen
maakuntakaava 2006.

Valtatie 12 Uuden

Nastolan kunnan Joukkoliikennetyöryhmä

kylän liittymä

2007-05-31

Uudenkylän matkakeskuksen ja
valtatien 12 Uudenkylän liittymän
välissä sijaitsee vahvistetun maakuntakaavan palvelujen alue,
Uudenkylän tuleva kaupallinen
keskus. Matkakeskuksen kaakkoispuolelle aivan Uudenkylän keskustaan nousee yli 200 asukkaan uusi
Uudenharjun asuntoalue (nuoli).
Uudenkylän yleiskaavoitus alkaa
2009. Kävelyetäisyydellä matkakeskuksesta sijaitsevat pörssiyhtiö
Rauten konepaja, pääkonttori ja
tutkimuskeskus, lähellä myös
pörssiyhtiö Uponorin tehdas ja
paljon muitakin työpaikkoja.
Länsisuunnan liikekeskuksesta
Rakokivestä on helpompi tulla
suoraa tietä Uudenkylän matkakeskukseen kuin mutkien, mäkien
ja pimeiden kujien kautta Nastolan
seisakkeelle, minne ei ole eikä
kohtuullisesti voida järjestääkään
minkäänlaisia julkisia liityntäyhteyksiä, joita luvattiin seisaketta
perustettaessa.

Uudenkylän matkakeskus sijaitsee liikennepaikan ratapihan länsiosassa: matkustajalaituri P raiteen 603 (3. raide) vieressä ja
matkustajalaituri E raiteen 601 (eteläinen pääraide) vieressä, molemmat laiturit välittömästi Kanervan alikulkusillan
(Kouvolantie) länsireunassa maantieluiskaan liittyen. Raiteessa kaarre R=2930. Raiteen pystykaltevuus laskee itään päin
0,15 %. Matkustajalaiturit RHK:n omistamalla rautatiealueella yleisten normien mukaisin rakentein. Rakennuspaikan
työvaikeustekijät helpot. Matkakeskuksen alueelle nopeusrajoitus 40 km/h Kouvolantielle välille Rautetie–vt12 Uudenkylän
liittymä ja Heinolantielle välille Osmontie–Kouvolantie. Matkakeskukseen ohjaavat opasteet Uudenkylän taajaman alueelle
Rakokiven itäosasta ja Turranmetsästä alkaen.

Metropoliin
Metropoliin

--ja
janauhataajamaan
nauhataajamaantakaisin
takaisin

Ylikunnalliset
käyttäjäsuunnat

®
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Matkustajalaituri P. Ajoneuvopalvelualue rautatiealueen ja Kouvolantien välissä (henkilöautojen pysäköinti, taksiruutu, polkupyöräkatos lukituksineen). Kiertoliittymä Kouvolantien/Heinolantien risteykseen ja suojatiet Heinolantien ja Kouvolantien
kevytväylien suunnassa. Pikavuoro- ja bussipysäkit kiertoliittymän länsipuolelle Kouvolantien viereen Kanervan koulun
kohdalle, P-pysäkki nykyiseen paikkaan ja E-pysäkki siirretään ajoneuvopalvelualueeseen liittyen. Kevytväylä Kouvolantien
viereen matkakeskuksen tieliittymästä – mieluimmin Rautetieltä asti - alikulkusillan länsireunaan Uudenkyläntien liittymään.
Portaat laiturin itäpäästä Kouvolantien länsireunan kevytväylälle (edelleen E-laiturin ajoneuvopalvelualueelle). Kevytväylät
Varastotien länsipäästä Kouvolantien itäreunaan ja Ellentieltä Hirsitien poikki siltana Kouvolantien yli P-laiturille.
Kohde-erittely
Matkustajalaituri P 120 m + varusteet
Maankäyttö
Ajoneuvopalvelualue Kouvolantie (ha, kl, taksi)
Kiertoliittymä Kouvolantie/Heinolantie
Suojatie Kouvolantie 3 kpl
Pikavuoro/bussipysäkki Kouvolantie 2 kpl
Kevytväylä Rautetie-Uudenkyläntien liittymä
Portaat Kouvolantie
Kevytväylä Varastotie-Kouvolantie
Kevytväylä Ellentieltä ja silta Kouvolantien yli

Suunnittelu
RHK/määräämä
Kunta
Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Tiehallinto/ Kunta
RHK / Kunta
Kunta
Kunta

Toteutus
RHK/määräämä
Kunta
Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Tiehallinto/ Kunta
RHK / Kunta
Kunta
Kunta

Rahoitus
RHK/Valtion TA 2009
Kunta
Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Tiehallinto/ Kunta
RHK / Kunta
Kunta
Kunta

Matkustajalaituri E. Ajoneuvopalvelualue matkustajalaiturin ja Piiankalliontien välissä (polkupyöräkatos lukituksineen ja
taksiruutu) ja Piiankalliontien eteläpuolella (henkilöautojen pysäköinti). Tieliittymä Piiankalliontien/Uudenkyläntien risteyksen
kohdalta ja Piiankalliontien levitys. Portaat laiturin itäpäästä Pietarinradan ja Uudenkyläntien siltojen välistä Kouvolantien
kevytväylälle (edelleen P-laiturin ajoneuvopalvelualueelle). Kouvolantien kevytväylä ylös Uudenkyläntien poikki Piiankalliontielle
ja laiturialueelle. Länsipuolen bussipysäkin siirto Kouvolantiellä Uudenkyläntien liittymän ja sillan välille.
Kohde-erittely
Matkustajalaituri E 120 m + varusteet
Maankäyttö
Ajoneuvopalvelualue Piiankalliontie (ha, kl, taksi)
Liittymä Piiankalliontie/Uudenkyläntie ja tienlevitys
Bussipysäkin siirto Kouvolantie
Portaat Kouvolantie
Kevytväylä Kouvolantie-Piiankalliontie

Suunnittelu
RHK/määräämä
Kunta
Kunta
Kunta
Tiehallinto/ Kunta
RHK / Kunta
Kunta

Toteutus
RHK/määräämä
Kunta
Kunta
Kunta
Tiehallinto/ Kunta
RHK / Kunta
Kunta

Rahoitus
RHK/Valtion TA 2009
Kunta
Kunta
Kunta
Tiehallinto/ Kunta
RHK / Kunta
Kunta
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Tarkennettu esisuunnitelma (Oy VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu Itä-Suomi, projekti-insinööri Kari Jalonen; muutettu).

Uusikylä km 149+485
Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

Matkustajalaiturit sijaitsevat
molemmilla
puolilla rataa
radan pohjoispuolella
km
km
149+400-149+570,
149+420-149+540
ja radan
keskikohta
eli
eteläpuolellakm
km149+485
149+450noin
1,2
km
länteen
Uuden149+570, keskikohta km
kylän
rautatieasemasta
149+495
eli 1,2 km länteen
(km
150+722).
Laiturit
Uudenkylän
rautatievoidaan
esitettyyn
asemastasijoittaa
(km 150+722).
paikkaan.
TurvalaitesuunnitLaiturit voidaan sijoittaa
telussa
otettu huomioon
esitetylleonpaikalle.
Turvalaitelaiturien
rakentaminen.
suunnittelussa
on otettu
Turvalaitekaapelit
huomioon laituriensiirretään
rakentaradanvarren
kaapelikouruun.
minen. Sähköpylväitä jouduLaiturien
keskikohdan
taan muuttamaan
portaaajojohdinpylväät
muutetaan
leiksi ja radanvarren
kaapelit
portaaliksi.
Lisäksi rataan in.
siirtämään kaapelikouruih
kohdistuu
tuentaja tuu
Lisäksi rataan
kohdis
sepelöintitöitä.
Laitureiden
tuenta- ja sepelöintitöitä.
sijaintipaikoilla
ei ole
Laitureiden sijaintipaikoill
a ei
liikenteenhoidon
teknisiä
ole
liikenteenhoidon
teknisiä
esteitä. Liikennöitävyyteen
vaikuttaa pohjoisen
P-laiturin sijainti
laiturin
ratapihan
3. raiteen
vieressä.
sijainti
ratapihan
3. raiteen
Ko. sivuraide
R603 erkanee
vieressä.
Ko. sivuraide
pääraiteesta
ratapihan
erkanee
pääraiteesta
itäpäässä
ja
sitä
käyttävät
ratapihan itäpäässä
ja sitä
tarvittaessa
myös
tavarakäyttävät tarvittaessa
myös
junat. Sujuvuuden
kuitenkin
tavarajunat.
Sujuvuuden
hoitanevathoitanevat
kuten muuallakin
kuitenkin
kuten
liikenteenohjaus
ja
muuallakin
liikenteenohjaus
aikataulusuunnittelu.
ja
aikataulusuunnittelu.
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Kustannusarvio Uusikylä
(lähde: Oy VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu
Itä-Suomi, projekti-insinööri Kari Jalonen,
tarkistanut Ratahallintokeskus).
Hankkeen päämassat:
-

korkea laiturirakenne, 2 kpl, pituus 120 m
odotuskatos, 2 kpl
polkupyöräteline, 2 kpl
kestopäällystettyä tietä noin 180 m
kevyen liikenteen väylää noin 660 m
ajoneuvopalvelualueet, 2 kpl, yht. 20 ap.
portaat, 2 kpl.

Kustannuserittely:
RATA
69 000 e
- sis. rata, sähköistys, turvalaitteet
LAITURIT
127 000 e
- sis. valaistus ja katos
[YHTEENSÄ RHK/Valtion TA 2009 196 000 e]
VÄYLÄT
- sis. valaistus, tiet, portaat,
paikoitus ja opastus
SUUNNITTELU YM.
LUNASTUKSET

235 000 e

[YHTEENSÄ KUNTA

295 000 e]

54 000 e
6 000 e

KOKONAISKUSTANNUKSET
491 000 e
(ilman Varastotien ja Kivismäen AKS)

Kanervan alikulkusiltaan ja Uudenkyläntien siltaan
rakennetaan tukimuurit sekä kuivatusjärjestelyt
kevytväylän sijoittamiseksi Kouvolantien
länsireunaan. Kevytväylän sijaintiin ja leveyteen
vaikuttavat Uudenkyläntien (edessä) ja Pietarinradan siltojen (taustalla) perustukset. Kouvolantien
itäreunassa oikealla kulkee jo kevytväylä.
Kuva Kari Jalonen.

Uudenkyläntien
(edessä) ja Pietarinradan sillat, joiden
välissä (taustalla)
Uudenkylän eteläisen matkustajalaiturin paikka ja
porrasluiska
Piiankalliontien
vieressä.
Kuva 1985-05-12
Markku Sakari
Meriluoto.

Metropoliin
Metropoliin

--ja
janauhataajamaan
nauhataajamaantakaisin
takaisin

Uudenkylän raiteistokaavio 2010-

Henkilöliikenne km 149+480

®
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Tavaraliikenne km 150+722

2009-12-01

Metropoliin
UUSIKYLÄ

- ja
- nauhataajamaan
Maaseudun matkakeskus
takaisin

Taajamajunien kulkutie Kouvolan suuntaan, raide 601

2078 m

Taajamajunien kulkutie Lahden suuntaan, raide 603

Vaihtoehto: Taajamajunien kulkutie Kouvolan ja Lahden suuntaan, raide 603

®

4030 m
Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi

Nastolan kunnan Liikenneneuvottelukunta

2010-01-13

Metropoliin
Metropoliin

--ja
janauhataajamaan
nauhataajamaantakaisin
takaisin

Taajamajunien aikataulusuunnitelma

®
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2009-12-01

Metropoliin
Metropoliin

--ja
janauhataajamaan
nauhataajamaantakaisin
takaisin

Uudenkylän liikennepalvelujen kehittäminen
TULEVA

TULEVA

Henkilöliikenne
Maaseudun matkakeskus
km 149+480

®
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Uusikylä – Varastotien ja Kivismäen alikulkusillat
Varastotien AKS
km 150+280

Piirros Nastolan kunta

(luonnokset s. 27)
Kivismäen AKS
km 151+605

Uuteenkylään tarvitaan kaksi uutta väylää yhdistämään Pietarinradan etelän- ja pohjoisenpuoleiset taajamanosat ja
luomaan taajaman suotuisan kehityksen uudet edellytykset. Varastotien kevyen liikenteen alikulkusilta sijoittuu
ratapihan länsipäähän ja Kivismäen ajoneuvo- ja kevyen liikenteen alikulkusilta taajaman itäosaan. Tällöin Pietarinradan
alikulkujen välimatkat muodostuvat käyttäjille kohtuullisiksi. Pietarinradan parannustyön yhteydessä koko rautatiealue
aidataan, jolloin nykyiset luvattomat mutta paljon käytetyt ja kuolonuhreja aiheuttaneet oikopolut ratapihan poikki
poistuvat käytöstä.
Varastotien kevyen liikenteen alikulkusilta johtaa Uudenkyläntie 25:n eli lähes entisen Kouvolantien tasoylikäytävän
kohdalta Varastotien itäpäähän, mikä muutetaan kevytväyläksi, kun ratapihan kuormausalueelle rakennetaan uusi
ajoneuvoliikenneyhteys Heinolantieltä. Alikulkulkusilta palvelee etenkin taajaman keskustan sekä Kanervan ja
kuormausalueen välisiä yhteyksiä, mutta myös laajemmin taajaman etelä-pohjoissuunnassa.
Kivismäen ajoneuvo- ja kevyen liikenteen alikulkusilta on tarkoitettu taajaman sisäiseen käyttöön muulle paitsi kuormaautoliikenteelle. Alikulkusilta mahdollistaa taajaman kiertävän linja-autoreitin Heinolantien-Uudenkyläntien välille,
lisäksi esimerkiksi vuoroja Mannakotiin ja kiertolinjan Immilän kautta. Heinolantien-Sähkötien liittymä rakennetaan 2008
ja tien muu osa yhdistyy Ratahallintokeskuksen huoltotiehen. – Kumpikin alikulkusilta sijoittuu korkeaan ratapenkereeseen
ja voidaan liikenteenhoitoa ajatellen rakentaa parhaiten, kun Uudenkylän ratapiha uudistetaan 2009-2010.
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10. Liite: Uudenkylän Varastotien ja Kivismäen alikulkusillat (luonnokset)
1

3

2

Kuvat 1-2.
Varastotien kevyen liikenteen
alikulkusilta
Uudenkyläntie-Varastotie
km 150+280
(Uudenkyläntie 25).
Kuva 3.
Kivismäen ajoneuvo- ja kevyen
liikenteen alikulkusilta
Uudenkyläntie-Heinolantie
km 151+605
(Uudenkyläntie 92).
Lähde: Nastolan kunta.

- ja
nauhataajamaan
Uusikylä – Varastotien alikulkusilta km
150+280

Metropoliin

takaisin

Uudenkylän ratapiha on
Nastolan liikenteen
hengenvaarallisin paikka.
®
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5. Villähde
Metropoliin
Metropoliin

--ja
janauhataajamaan
nauhataajamaantakaisin
takaisin

Matkustajapotentiaali Villähde – Heinämaantie 2007-2025

2007 52 matkustajaa/vrk 15600 matkustajaa/vuosi
2025 58 matkustajaa/vrk 17400 matkustajaa/vuosi
ilman työpaikkaliikennettä

2007
2007-2015
2007-2025

+0
+0

+ 10
+ 10

+ 150
+ 175

+ 50
+ 70

+ 350
+ 750

+ 450
+ 900

2007-2015
2007-2025

2007
Markku Sakari Meriluoto www.tieokas.fi
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Jalankulkuetäisyydellä 0-1,5 km pysähdyspaikasta on nyt noin 2000 asukasta sekä
Erstan ja Ritomäen työpaikka-alueet.

Yleistä. Matkustajalaiturit sijaitsevat Villähteen liikennepaikalla
(raiteeenvaihtopaikalla) entisen
ratapihan länsipäässä: P-laituri
raiteen 001 (pohjoinen pääraide)
vieressä ja E-laituri raiteen 002
(eteläinen pääraide) vieressä
Erstan ylikulkusillan (Heinämaantie) länsipuolella. Raide
suora, pystykaltevuus laskee
idän suuntaan 0,1 %.
Matkustajalaiturit RHK:n
omistamalla rautatiealueella
yleisten normien mukaisin
rakentein. Rakennuspaikan
työvaikeustekijät helpot, routaeristys tarvitaan. Pysähdyspaikan
kautta kaksi bussivuoroa (kouluvuoro ja pikavuoro UusikyläHelsinki) ja noin 350 m päässä
Villähteentiellä yli 80 bussia
suuntaansa päivässä. Uudet
pikavuoropysäkit vt 12:n
Villähteen levähdysalueelle,
mistä yhteydet Vanhankartanontien alikulkusillan kautta.
Pysähdyspaikan alueelle
nopeusrajoitus 40 km/h Heinämaantielle välille Villähteentie–
Teollisuustie. Pysähdyspaikalle
ohjaavat opasteet Villähteen
taajaman alueelle, idässä
Kouluharjulta alkaen.

Nastolan rautatieliikennepaikat
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Matkustajalaituri P. Ajoneuvopalvelualue matkustajalaiturin ja entisen Heinämaantien välissä (polkupyöräkatos lukituksineen
ja taksiruutu) ja osaksi entisen Heinämaantien pohjoispuolella (henkilöautojen pysäköinti). Ajoneuvopalvelualueelle ajoväylä
Erstantietä parantaen Heinämaantien alikulkusillan ali. Kevytväylä Heinämaantieltä länsikautta, siihen nykyiset yhteydet
Vanhankartanon-Koiskalan-Kankaan suunnista. Portaat kevytväylältä Heinämaantien sillalle (edelleen E-laiturin
ajoneuvopalvelualueelle). Kevytväylä Erstan-Suppalan suunnista Kaarisillan puiston länsikulman kautta ja suoraan Lankilan
alikulkusillan pohjoispuolelta Ratahallintokeskuksen radanvarren huoltotietä.
Kohde-erittely
Matkustajalaituri P 120 m + varusteet
Maankäyttö
Ajoneuvopalvelualue Pohjoinen (ha, kl, taksi)
Erstantie ja kevytväylä Heinämaantieltä
Kevytväylät RHK:n huoltotiehen liittyen
Portaat Heinämaantie
Pikavuoropysäkki vt 12 Villähteen levähdysalue (2)
Pikavuoropysäkkien liittymät Vanhankartanontie

Suunnittelu
RHK/määräämä
Kunta
Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Kunta/RHK ht.
RHK / Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Tiehallinto/ Kunta

Toteutus
RHK/määräämä
Kunta
Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Kunta/RHK ht.
RHK / Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Tiehallinto/ Kunta

Rahoitus
RHK/TA 2009
Kunta
Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Kunta/RHK ht.
RHK / Kunta
Tiehallinto/ Kunta
Tiehallinto/ Kunta

Matkustajalaituri E. Ajoneuvopalvelualue matkustajalaiturin eteläpuolella (henkilöautojen pysäköinti, polkupyöräkatos
lukituksineen ja taksiruutu). Ajoväylä Lastaustien (entinen Heinämaantie) ja Teollisuustien kautta Heinämaantielle.
Laiturialueelta portaat ja kevytväylä nykyiseen liittyen Heinämaantien sillalle (edelleen P-laiturin ajoneuvopalvelualueelle).
Bussipysäkit Heinämaantien viereen Teollisuustien liittymään. Uusi ajoväylä Haravakyläntieltä Heinämaantielle
Pietarinradan eteläpuolella (osayleiskaava).
Kohde-erittely
Matkustajalaituri E 120 m + varusteet
Maankäyttö
Ajoneuvopalvelualue Eteläinen (ha, kl, taksi)
Tieliittymä Lastaustie-Teollisuustie-Heinämaantie
Kevytväylä ja portaat Heinämaantie
Bussipysäkki Heinämaantie/Teollisuustie 2 kpl

Suunnittelu
RHK/määräämä
Kunta
Kunta
Tiehallinto/ Kunta
RHK / Kunta
Tiehallinto/ Kunta

Toteutus
RHK/määräämä
Kunta
Kunta
Tiehallinto/ Kunta
RHK / Kunta
Tiehallinto/ Kunta

Rahoitus
RHK/TA 2009
Kunta
Kunta
Tiehallinto/ Kunta
RHK / Kunta
Tiehallinto/ Kunta

140+030
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Kustannusarvio Villähde
(lähde: Oy VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu
Itä-Suomi, projekti-insinööri Kari Jalonen,
tarkistanut Ratahallintokeskus).
Hankkeen päämassat:
-

korkea laiturirakenne, 2 kpl, pituus 120 m
odotuskatos, 2 kpl
polkupyöräteline, 2 kpl
kestopäällystettyä tietä noin 370 m (väh.)
kevyen liikenteen väylää noin 240 m
ajoneuvopalvelualueet, 2 kpl, yhteensä
20 ap.
- portaat.
Kustannuserittely:
RATA
69 000 e
- sis. rata, sähköistys, turvalaitteet
LAITURIT
132 000 e
- sis. valaistus ja katos
[YHTEENSÄ RHK/Valtion TA 2009 201 000 e]
VÄYLÄT
- sis. valaistus, tiet, portaat,
paikoitus ja opastus
SUUNNITTELU YM.
LUNASTUKSET

206 000 e

[YHTEENSÄ KUNTA

259 000 e]

KOKONAISKUSTANNUKSET

460 000 e

49 000 e
4 000 e

V 093 VILLÄHTEEN HENKILÖLIIKENNEPAIKKA YLEISSUUNNITELMA LIIKENNEVIRASTO / PÖYRY 2010-03-11
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Valaistut kevytväylät
Pysäkintielle ja Elementintien suunnasta teollisuusalueen kautta.
Ajoneuvopalvelualueiden ja matkustajalaiturien vartiointi (valvontakamera, kiertävä vartiointi). Ajoneuvopalvelualueiden ja matkustajalaiturien varusteiden
uusiminen tai korjaaminen. P-ajoneuvopalvelualueelle bussin kääntöpaikka, taksiruutu matkustajakatoksen viereen
ja lukittava polkupyöräkatos. Ajoneuvopalvelualueet yhdistävät portaat
matkustajalaiturien itäpäähän ja kevytväylä
Pysäkintien alikulkusillan kautta. Taksipendeli kirkon bussipysäkin
ja seisakkeen junavuorojen välille. Seisakkeelle ohjaavat opasteet Kirkonkylästä ja Rakokiven
länsiosasta alkaen. Nastolan bussiyhteydet
Lahden rautatieaseman
kautta ja jatkoyhteyksien tehokas tarjonta.
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Kohde-erittely
Suunnittelu
Pysäkintien kevytväylä
Kunta
Teollisuusalueen kevytväylä suunta Elementintie
Kunta
Alueen vartiointi
Kunta/ RHK
Matkustajalaiturien varusteiden uusiminen
RHK
Ajoneuvopalvelualueiden varusteiden uusiminen
Kunta
P-ajoneuvopalvelualueelle
- Bussin kääntöpaikka
Kunta
- Taksiruutu matkustajakatoksen viereen
Kunta
- Lukittava polkupyöräkatos
Kunta
Portaat P-laiturin itäpäästä Pysäkintielle
Kunta
Portaat E-laiturin itäpäästä Pysäkintielle
Kunta
Kevytväylä Pysäkintien alikulkusillan länsireunaan Kunta
Turvatasanne laiturien jatkeeksi
RHK
Taksipendeli kirkolta junille/junilta
Kunta
Kaikki bussiyhteydet Lahden rautatieaseman kautta Kunta/Seutuhallinto
Juna- ja bussiyhteyksien markkinointi
Kunta/Seutuh./Oper.

2008-06-10
Toteutus
Kunta
Kunta
Kunta/ RHK
RHK
Kunta

Rahoitus
Kunta
Kunta
Kunta/ RHK
RHK
Kunta

Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
RHK
Kunta
Operaattorit
Kunta/Seutuh./Oper.

Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
RHK
Matkustajat
Operaattorit
Kunta/Seutuh./Oper.

Välittömät korjaustarpeet
1. Henkilöjuna H235/232 Helsinki-Kouvola-Helsinki ei mahdu kokonaan Nastolan matkustajalaituriin. Tästä aiheutuu
suoranainen hengenvaara matkustajille, jotka voivat joutua laskeutumaan korkeasta vaunusta eteläpuolella jyrkästi alas
viettävälle penkereelle tai pohjoispuolella vaunun ja alikulkusillan kaiteen ahtaaseen väliin. Nastolan matkustajalaiturien
pituus on 120 m ja ko. veturijunan vaunuston pituus 185 m. Vaikka veturi normaalisti ajaa laiturin ulkopuolelle,
junan loppupäässä noin 2,5 vaunua jää laiturin ulkopuolelle. Ilmeisen hengenvaaran välttämiseksi konduktöörin tulisi
kuuluttaa hyvissä ajoin ennen Nastolan seisaketta, mistä vaunuista matkustaja voi turvallisesti laskeutua laiturille.
Voidaan myös rakentaa 75 m pituinen turvatasanne kummankin laiturin jatkeeksi länsipuolelle.
2. Nastolan seisakkeella pysähtyvän junan myöhästymisestä pitää kuuluttaa odottaville matkustajille, koska laitureilla on sitä
varten kaiuttimet. Esimerkiksi 2007-11-16 ei kuulutettu, vaikka H235 oli 10 minuuttia myöhässä ja junaan oli tulijoita.
3. Nastolan seisakkeen matkustajapalveluissa on myös ilkivallan vuoksi merkittäviä, edellä selostettuja puutteita.
Käytännössä kaikki matkustajalaiturin yläpuoliset rakenteet on tuhottu. Voidaan olettaa, että myös nämä epäkohdat saavat
matkustajat karttamaan seisakkeen käyttöä.

Nastolan seisake
km 146+169

Metropoliin

- ja nauhataajamaan takaisin

La
hti

P

P

Ko
uv
ola

Kuvanoton jälkeen myös
Nastola-kilpi on varastettu.
Kuva Markku Sakari Meriluoto
2008-06-05.
®
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Metropoliin
Metropoliin

--ja
janauhataajamaan
nauhataajamaantakaisin
takaisin

Nastolan seisakkeen ongelmia

Ilkivallan tuhoja Nastolan seisakkeella.
Kuva yllä: pohjoislaiturin odotuskatos.
Kuva oikealla: etelälaiturin odotuskatos.
Kuvat Markku Sakari Meriluoto 2008-10-07.
®
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- ja nauhataajamaan
Nastolan seisakkeen käytettävyyden parantaminen

Metropoliin

P-ruudut, taksi
P-valaistus
P-vartiointi
Polkupyöräteline
Opastus

P

takaisin

Valaistu kevytväylä
Laiturit: vaurioiden korjaus RHK

P

Opastus suunta
Kangas, kirkonkylä

P-taksiruutu
P-valaistus
P-vartiointi
Polkupyöräteline
Opastus

Bussin kääntöpaikka
Valaistu kevytväylä
Kevytsilta ja
laituriportaat P ja E

®
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Opastus suunta
Nastonharju, Rakokivi
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Tekninen lautakunta

06.10.2009

76
Aloite, Levytien jatkeen rakentaminen ja yhteys Kouvolantielle, Koy Denegin
Kouvolantie 227
130/01/016/2009
TEKLA

KOY Denegin Kouvolantie 227 on tehnyt 23.3.2009 päivätyn aloitteen tekniselle lautakunnalle. Aloitteessa mainitaan:
"Kiinteistö Oy Denegin Kouvolantie 227 rakennuttaa Novart Oy:lle lisätiloja Ilmarinkangas RN:o 25:1 Nastolan kunnan kortteliin 551 tontille 2. Liittymät ko tontille ovat tällä hetkellä Levytieltä, Kouvolantieltä ja Maitotieltä. Kouvolantien nykyinen liittymä on epäkäytännöllinen ja vaarallinen.
Kiinteistöyhtiö pyytää kuntaa ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin asemakaavan mukaisen Levytien jatkeen rakentamiseksi. Liittymän valmistuttua voidaan nykyinen tontille johtava liittymä Kouvolantieltä
sulkea."
Levytien ja Pysäkintien alueelle on tällä hetkellä tekeillä liikenteellinen yleissuunnitelmatasoinen suunnitelma. Suunnitelmalla pyritään
saamaan alueen liikenneyhteydet toimivimmiksi ja turvallisemmiksi
siirtämällä etenkin raskasliikenne käyttämään uutta Levytien liittymää Kouvolantielle. Suunnitelmat valmistuvat syksyn 2009 aikana.

Esitys:

(kuntatekniikan mestari)
Lautakunta päättää että, Levytien jatkeen toteuttamiseen varataan
määrärahaa vuodelle 2010.

Ehdotus:

(tekninen johtaja)

Päätös:
Lisätietoja

Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh. (03) 8851 361,
hans.forss@nastola.fi
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8. Matkustajamäärä
Nastolassa väylät – myös Pietarinrata - ja asutus muodostavat lähes yhtenäisen, kymmenen kilometriä pitkän,
pääkaupunkiseutuun verrattavan 13 000 asukkaan nauhataajaman Lahden rajalta Uuteenkylään.
Taajamajunien uusien pysähdyspaikkojen avulla Nastolan kunta pyrkii parantamaan tasapuolisesti
nauhataajaman kaikkien osien joukkoliikennepalveluja.
Periaate ”yksi kunta, yksi pysähdys” ei toimi Pietarinradan 21 kilometrin Nastolan osuudella ollenkaan.
Yhden kuntapysähdyksen periaatteen mukaisesti kuitenkin toteutettiin 2005 Nastolan seisake ja samalla lopetettiin
Uudenkylän henkilöliikenne. Asiasta päättäneet odottivat uusikyläläisten ja villähteläisten rientävän kilometrien päästä
junaan Nastolan seisakkeelta. Toisin kävi.
Naapurikunnissa Iitissä ja Elimäellä on onnekkaasti yksi tiivis keskustaajama, Kausala ja Koria.
Nastolassa Pietarinradalle on lyhyt matka nauhataajaman leveyssuunnassa, mutta pituussuunnassa uusikyläläiset ja
villähteläiset eivät kulje kilometrimääriä eestaas junalle, mikä silmissä pyyhältää ohi. Tämän eron ymmärtäminen on
olennaista Nastolan matkustajapalvelujen parantamiseksi.
Ilkivalta on tuhonnut Nastolan seisakkeen rakenteet, ja muutkin palvelut ovat rempallaan jo neljättä vuotta,
kuten Nastolan kunnan Joukkoliikennetyöryhmä on selvittänyt. Nastolan seisakkeen matkustajamäärän kehitys
kuitenkin tukee voimakkaasti Joukkoliikennetyöryhmän tavoitetta kolmesta pysähdyspaikasta Nastolan nauhataajamassa:
Nastola

2005
2006
2007

6 100 matkustajaa/vuosi (VR Osakeyhtiö)
7 300 matkustajaa/vuosi
9 200 matkustajaa/vuosi
16 800 matkustajaa/vuosi (matkustajapotentiaali; Nastolan kunnan Joukkoliikennetyöryhmä).

Toteutuneet matkustajamäärät vahvistavat jälleen, että junamatkustaja hakeutuu sitkeästi palvelun käyttäjäksi syrjäisestä
sijainnista, rakenteiden rappiosta ja harvoista junavuoroista huolimatta. Yhdyskuntarakenteessa optimaalisesti sijaitsevat
Uudenkylän ja Villähteen esitetyt taajamajunien pysähdyspaikat ovat ostoliikenteen rahoittajalle liikenne- ja viestintäministeriölle kuin avaamista odottava kultakaivos.
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Villähteen pysähdyspaikka esitetään perustettavan 2009 valmistuvan raiteenvaihtopaikan länsiosaan
(km 140+030) taajaman asutuksen ja palvelujen painopisteeseen. Villähteen matkustajapotentiaali on
ilman työpaikkaliikennettä:
Villähde

2007
2025

15600 matkustajaa/vuosi (Nastolan kunnan Joukkoliikennetyöryhmä / TLA-ryhmä)
17400 matkustajaa/vuosi.

Uudenkylän uusi pysähdyspaikka esitetään perustettavan noin 1,2 km päähän rautatieasemasta liikennepaikan länsiosaan
(km149+480) taajaman asutuksen ja palvelujen tulevaan painopisteeseen. Uudenkylän matkustajapotentiaali on
ilman työpaikkaliikennettä:
Uusikylä

2007
2025

19800 matkustajaa/vuosi (Nastolan kunnan Joukkoliikennetyöryhmä / TLA-ryhmä)
24000 matkustajaa/vuosi.

Koska merkittävä työpaikkakeskittymä sekä Villähteen että Uudenkylän pysähdyspaikkojen lähistöllä kasvaa yhä,
matkustajamääräarvion voi jopa kaksinkertaistaa. Lahden-Helsingin suunnan lisäksi esimerkiksi Nastolan ja Iitin kuntien
välillä tapahtuu työpaikkapendelöintiä, mistä osa voisi siirtyä raiteille. Matkustajamäärien toteutuminen edellyttää
maankäytön ohjauksen lisäksi ehdottomasti nykyaikaista, tehokasta palvelujen markkinointia asiakkaille.
Kunnan kotisivuille saatiin jo linkit joukkoliikenteen aikatauluihin: http://www.nastola.fi/.
Matkustajamäärä rataosan Lahti-Kouvola maaseutuliikennepaikoilla on viime vuosina kasvanut ilahduttavasti.
Asukasmäärältään Nastolaa noin puolet pienemmän naapurikunnan Iitin keskustaajaman Kausalan rautatieaseman
matkustajamäärä oli
Kausala

2003
2006

22 837 matkustajaa/vuosi (Kehittämisstrategia 2005 x))
28 735 matkustajaa/vuosi (Iitinseutu 2007-03-19)

eli nelinkertainen Nastolan seisakkeeseen verrattuna. Kausalan laskennallinen matkustajamäärä on 23 100
matkustajaa/vuosi, eli nykyinen toteutuma on selvästi sitä suurempi. Kausala on rautateiden suurimpia maaseudun
matkustajaliikennepaikkoja. Iitissä ”kaikki tiet vievät Kausalaan”, missä myös on junamatkustuksen vahva perinne.
Korian matkustajamäärä on ollut hieman alhaisempi kuin Uudenkylän, esimerkiksi 2003 2 262 matkustajaa/vuosi
(Kehittämisstrategia 2005 x)). Silti Korian henkilöliikenteen jatkuvuutta mikään taho ei ole koskaan kyseenalaistanut.
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Uudenkylän rautatieaseman (km 150+722) pysähdyspaikkaa käytti
Uusikylä

2003
2004

2 499 matkustajaa/vuosi (Kehittämisstrategia 2005 x)) ja viimeiseksi jääneenä liikennöintivuonna
3 100 matkustajaa/vuosi (VR Osakeyhtiö).
x)

Arvovaltainen selvitys lienee harvoin epäonnistunut niin surkeasti kuin Kehittämisstrategia 2005 . Se tiesi, että
"tuleva Nastolan seisake sijaitsee maankäytöllisesti huomattavasti keskeisemmin kuin toimintansa lopettava

Uudenkylän asema". Kolme vuotta myöhemmin Nastolan seisake sijaitsee keskellä ei-mitään
(vrt. Toteutusselvitys: Nastolan sesakkeen ongelmia), mutta Ratahallintokeskus investoi 2008-2010
Uudenkylän liikennepaikan ratapihan täydelliseen uudistamiseen miljoonia euroja! Strategia painotti myös, että
"liitäntämahdollisuuksien varmistaminen on tarpeen erityisesti Nastolan uuden aseman (po. seisakkeen) yhteydessä,
jotta yhteydet Uudenkylän suunnasta saadaan toimiviksi". Mitään ei ole tehty.
Perustellusti oletetaan, että lähes kaikki Uudenkylän entiset junamatkustajat – 3 100 - siirtyivät 2005 bussin tai
oman auton käyttäjiksi tai jäivät kotiin. Ylivoimaisesti merkittävin liityntäyhteys junalle/junalta on jalankulku:
esimerkiksi Kausala lähtöpäässä yli 80 % ja määränpäässä 100 % (2005 x)). Nastolan seisake ei sijaitse normaalilla
jalankulkuetäisyydellä Uudestakylästä, ei myöskään Villähteeltä, ei edes ns. Rakokiven liikekeskuksesta.
Nastolan junamatkustajat ovat siis "uusia", eivät entisiä Uudestakylästä.
Nastolan seisakkeen rakentamisesta huolimatta Uudenkylän uudehkot korkeat matkustajalaiturit olisi ollut viisasta
säilyttää – kuten kritiikki esitti - entisellä paikallaan Pietarinradan parannustyön loppuun asti laituripolun vaatimasta
hiljennyksestä huolimatta. Silloin Uudenkylän matkustajaliikenne olisi voinut jatkua katkotta Nastolan rinnalla
yhdessä tehokkaasti markkinoituina, kunnes Uudenkylän matkustajalaiturit olisi siirretty Toteutusselvityksen mukaisesti
turvalliseen eritasoristeykseen taajaman uuteen painopisteeseen.
Uudessakylässä olisi nyt uuden pysähdyspaikan myötä mahdollista rakenteellisesti ja toiminnallisesti toteuttaa
Maaseudun matkakeskus eli bussi- ja taajamajunaliikenteen yhdistäminen palvelukokonaisuudeksi, mihin liittyvät uuden
suurehkon asuntoalueen rakentaminen aivan pysähdyspaikan viereen sekä tulevat kaupalliset palvelut pysähdyspaikan ja
valtatieliittymän välissä.
Junan valintaan kulkuvälineeksi vaikuttavat muun muassa matkustustarpeita vastaavat aikataulut, matkustajien
tottumukset ja markkinoinnin tehokkuus. Esimerkiksi Uudessakylässä ei liikenteen loppumiseen 2004 asti voinut havaita
minkään tahon minkäänlaisia ponnisteluja taajamajunien käytön puolesta – ei tosin sen jälkeen Nastolassakaan.
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Taajamajunaliikenteen menestyksen tärkeitä edellytyksiä kilpailussa henkilöautoliikenteen kanssa on myös varmuus
liikennöinnin jatkuvuudesta ja säännöllisyydestä. Ne ovat toistaiseksi toteutuneet huonosti etenkin Nastolassa.
Rautateiden matkustajaliikenne on
•
•
•
•
•

Kausalassa toiminut yhtäjaksoisesti Pietarinradan alusta 1870 tähän päivään 138 vuotta (osin pelkin pikajunavuoroin)
Korialla katkennut 1969 ja toiminut 1979 alkaen
Nastolassa katkennut 1969 ja toiminut 2005 alkaen
Uudessakylässä katkennut 1969, toiminut 1979-2004 ja katkennut 2005 alkaen
Villähteellä katkennut 1969.

Näin kaltoin kohtelu on vaikuttanut matkustustottumuksiin, kun kansalaisten on ollut vähän päästä etsittävä
uusia kulkuvaihtoehtoja. Kunnankaan ei voi edellyttää tekevän vuosikymmenten jänteellä kaavoitusratkaisuja
erityisesti Pietarinradan vaikutuspiiriin, ellei ole varmuutta matkustajapalvelun jatkuvuudesta ja säännöllisyydestä.
Nastolassa liikenne- ja kaavoituspolitiikka muutenkin unohtivat pitkään nauhataajaman läpi kulkevan Pietarinradan,
minkä osoittaa Nastolan seisakkeen esimerkki. Nyt Villähteen osayleiskaavaa viimeistellään ja Uudenkylän osayleiskaavatyö
alkaa 2009 uusin mahdollisuuksin myös rautatieliikenteelle.
x):

Kehittämisstrategia 2005 : Kotka-Kouvola ja Lahti-Kouvola –rataosien henkilöliikenteen kehittämisstrategia. 2005.
Kymenlaakson Liitto, Päijät-Hämeen liitto, Kotkan kaupunki, Kouvolan seudun kuntayhtymä, Kouvolan kaupunki,
Anjalankosken kaupunki.
2
1
Kuvat oikealla:
1. Nastolan seisakkeen P-laiturin
matkustajakatos m/avo.
2. Villähteen matkustajalaiturien
sijoitus km 140+030.
Kuvat 2008-06-05
Markku Sakari Meriluoto.
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Tavaraliikenne - Uusikylä
Ratapiha 2010-

Henkilöliikenne km 149+480
Rautatieasema km 150+722
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9. Tavaraliikenteen kehittäminen
1. Uudenkylän-Nastolan teollisuusraide
Pietarinradan pohjoispuolta kulkeva kolmas raide rakennettiin 1960-luvun alkupuolella Uudenkylän ratapihan länsipäästä
Nastolan silloiselle laiturivaihteelle. Uudenkylän ratapihan muutostöiden jälkeen 2010 raide jatkuu liikennepaikan 3. raiteesta
läntisen tulovaihteen vierestä Rauten tehtaan kohdalta ja päättyy Nastolan seisakkeelle Montarin alikulkusillan luo.
Uudistettuna noin 2,8 km pituinen raide on Nastolan kunnan logistinen aarre. Raiteen varrella, mukaan luettuina
Uudenkylän ratapiha ja kuormausalue, sijaitsee useita teollisuuslaitosten omia raiteita, kuormauslaitureita ja
varastorakennuksia (kartta 1, kuvat 1 ja 3). Logistiikkaa palvelevia rakenteita mahtuu vielä lisää kaikkialle raiteen
vaikutuspiiriin tehostamaan alueen ja raiteen nykyistä vajaakäyttöä.
Esimerkiksi Nastolan seisakkeen ympäristö, missä kartassa 2 näkyvät vielä entiset kuormausraiteet, tarjoaa runsaasti tilaa.
Teollisuusraide 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.
Uudenkylän ratapiha ja kuormausalueen raiteet uudistetaan Pietarinradan parannustyössä 2009-2010 lähes jokaista kiskoa
myöten. Tämä on Ratahallintokeskukselta usean miljoonan euron arvoinen investointi Nastolan teollisuuden hyväksi.
Radanparannus palvelee Uudenkylän liikennepaikan vilkasta raskasta vaunukuormaliikennettä, mistä valtaosa on aiemman
venäläisen sementin jälkeen tiesuolan ja muoviraaka-aineen tuontikuljetuksia idästä.
Uudenkylän nykyinen ja Nastolan mahdollinen tuleva kuormausalue raideyhteyksineen soveltuvat monipuolisesti alueen
rautatiepalvelujen käyttäjille ja siirtävät ekotehokkaasti raskasta liikennettä maanteiltä kiskoille, jos Nastolan kunta ja
teollisuus niin haluavat. Uudenkylän-Nastolan teollisuusraide logistiikka-alueineen tulee toistaiseksi olemaan ainoa koko
rataosalla Lahti-Kouvola, sillä Kausalan ja Korian ratapihat puretaan eikä Kujalaan ole vielä raidetta.
Teollisuusraiteen logistiikka-alue kokonaisuutena vaatii Nastolan kunnan ja teollisuuden aktiivista otetta pian käynnistyvässä
kirkonkylän-Uudenkylän osayleiskaavoituksessa ja kiinteistönjalostuksen yhteistyötä kunnan, maanomistajien,
rautatieviranomaisten ja rautatieoperaattorin kanssa.
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Tavaraliikenne – Teollisuusraide Uusikylä-Nastola
Sivuraide, kuormauslaituri ja nosturi
1. Raute
Sivuraide ja kuormauslaituri
2. Uponor
Kuormauslaituri
3. Wipak
4. Kuivamaito
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Kuva 1 (vasemmalla). Uudenkylän-Nastolan
teollisuusraide. Vasemmalla Pietarinrata
korkeimmalla kohdallaan 121,5 m mpy,
tavaravaunut teollisuusraiteella ja oikealla raide
portteineen Uponorin tehtaalle. Kuva järjestelyveturista 1989-05-26 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 2 (vasemmalla alhaalla). Villähteen entinen
ratapiha itään päin; tuleva raiteenvaihtopaikka ja
mahdollisen Ritomäen teollisuusraiteen liittymä.
Vasemmalla Pietarinradan takana vas. Erstan
teollisuusalue. Kuva 2006 Tuomo Tapaninen.
Kuva 3 (alla). Uudenkylän ratapihan kuormausaluetta raiteen 607 varastohalleineen. Raskaissa
venäläismallisissa Vtad-vaunuissa on tuotu
Venäjältä tiesuolaa, minkä rekka-autot hakevat
edelleen käyttäjille. Kuva 2007-09-14
Markku Sakari Meriluoto.
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Tavaraliikenne - Nastola
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Kevytväylä Kouvolantieltä
Nastolan seisakkeelle
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Tavaraliikenne - Villähde

 Raiteenvaihtopaikka Vlh
 Ritomäen raide?
 Lahden-Kujalan-Villähteen
raide?
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