
NIMI Holstilan ratavartijan tontti

TYYPPI Ratavartijan tontti

KOORDINAATIT N=6750644.918, E=461673.431

RATAKILOMETRI 167+466

SIJAINTIKUNTA Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS Ennen vuotta 1970

TAUSTATIEDOT

Tontin ajoitus on epäselvä. Pituusprofiilissa sen paikalla ei ole ratavartijan tonttia. 1800-luvun 

kartoissa ei myöskään näy rakennuksia. Ensimmäiset havainnot rakennuksista tontilla on vuoden 

1964 kartassa, mutta tuolloin se ei näytä kuuluvan rautatiealueeseen. Seuraava kartta alueesta 

on vuodelta 1980, jolloin rakennukset ovat kadonneet, mutta tontti kuuluu rautateille. Tontin 

rakennusten asettelu vuoden 1964 kartassa viittaa ratavartijan tonttiin, se on samankaltainen 

muiden rataosuuden tonttien kanssa: asuinrakennus lähinnä rataa sekä kaksi ulkorakennusta.

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Alue on peltomaisemaa, mutta tontin ympärillä kasvaa jonkin verran metsää. Radanvierustie 

kulkee tontin ohitse.

NYKYTILA JA KUNTO

Holstilan ratavartijan tontti on tiheää kasvillisuutta kasvava alue radan vieressä. Tontti kuitenkin 

erottuu maastostaan puuttomana. Tontin kasvillisuus on niin tiheää, että tontin tarkempi 

tutkimus on vaikeaa. Maassa on kuitenkin nähtävissä kivijalan kappaleita sekä tiiliä. Mikäli 

kasvillisuutta raivataan tai tontilla käydään esimerkiksi keväällä, voi maasta paljastua paremmin 

rakennusten merkkejä.
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Harvinaisuus – 0 Ratavartijan tonttina Holstila on yleinen.

Tyypillisyys – 1 Rakennusten asettelu on tontilla ollut alkujaan tyypillinen, mutta merkit 

niistä ovat hävinneet tai tiheän kasvuston alla.

Edustavuus – 1 Holstilan tontin rakennusajankohta poikkeaa alueen muista ratavartijan 

tonteista.
Alkuperäisyys – 0 Tontin löytöjen ajankohtaa on vaikeaa ajoittaa.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–0 

Tontti on pääosin tuhoutunut.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Tontilta ei ole erotettavissa erilaisia historian kerroksia.

VALOKUVAT

KOHTEEN RAJAUS

ARVOLUOKITUS

Holstilan ratavartijan tontti on luultavasti uudempi, 1900-luvun puolella rakennettu.  Voi myös 

olla, että tontti on liitetty myöhemmin rautatiealueeseen muuta käyttötarkoitusta varten. Siten 

sen merkitys on epäselvä.
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MAASTOKÄYNTI 25.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 4.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1980; Suomen 

Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. 

Petersburg–Riihimäki Jernväg.
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NIMI Inginmaantien tasoristeys

TYYPPI Tasoristeyksen paikka

KOORDINAATIT N=6746204.947, E=474193.213

RATAKILOMETRI 180+910

SIJAINTIKUNTA Kouvola (Kymenlaakso)

OMISTAJA Väylävirasto, muut

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS Ennen vuotta 2004

TAUSTATIEDOT

Inginmaantien tasoristeys on pienen paikallistien radanylityspaikka. Tie on syntynyt luultavasti 

vasta sotien jälkeen tai jopa 1960-luvulla. Tasoristeyksen vieressä sen länsipuolella on sijainnut 

Leppäsillan seisakepaikka vuosina 1962–1969. Tasoristeys on poistunut käytöstä Saunamäen 

ylikulkusillan valmistuttua vuonna 2004.
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Alue on peltojen ympäröimä, mutta tasoristeyksen ympäristössä kasvaa muutamia pieniä puita 

sekä muuta kasvustoa.

NYKYTILA JA KUNTO

Tie nousee molemmilla puolin rataa radan tasolle kohtisuoraan rataan nähden. Radan 

eteläpuolella on kyltti joka varoittaa junaliikenteestä. Pohjoispuolella kylttiä tai aitaa ei ole. 

Pohjoispuolella maassa on yksi rautatanko, joka on noin 30 cm maapinnan yläpuolella. 

KOHTEEN RAJAUS
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Harvinaisuus – 0 Inginmaantien tasoristeys ei ole tasoristeyspaikkana harvinainen.

Tyypillisyys – 2 Tasoristeys on tyypillinen paikallistien tasoristeyspaikka rataosalla.

Edustavuus – 1 Tasoristeystä ei ole poistettu puomein tai aidoin, kuten suurinta osaa 

rataosuuden tasoristeyksistä.

Alkuperäisyys – 1 Tasoristeyspaikka näkyy selvästi, tie nousee molemmin puolin radan 

tasoon.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–1 

Kohde ei ole kuin korkeintaan paikallisella tasolla merkittävä todiste 

väylänpidon historiasta.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Inginmaan tasoristeyksessä ei ole nähtävissä historiallista 

kerroksellisuutta.

MAASTOKÄYNTI 8.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 4.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Maanmittauslaitos: kartat vuosilta 1965, 1980, 1987; Väyläviraston taitorakennerekisteri: 

Saunamäen ylikulkusilta; Tasoristeysselvitys: Riihimäki–Kouvola, Kouvola–Pieksämäki, 

Kouvola–Joensuu. Kouvolan ratakeskus ja Kaakkois–Suomen tiepiiri. Kouvola 1994.

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Inginmaan tasoristeyspaikka on suhteellisen tavanomainen rataosuudellaan. Tie ei ole kovin 

vanha, joten vastaavia paikkoja löytyy Suomen rataverkolta luultavasti lisää.
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NIMI Kausala

TYYPPI Asema-alue

KOORDINAATIT N=6750210.744, E=463664.424

RATAKILOMETRI 169+470

SIJAINTIKUNTA Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto, muut

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1869–

TAUSTATIEDOT

Kausalan asema on yksi radan alkuperäisistä asemapaikoista. Neljännen luokan asema 

rakennettiin Knut Nylanderin tyyppipiirustusten mukaan. Asema on Lahti–Kouvola-radan ainoa 

säilynyt alkuperäinen asemarakennus. Kausalan asema perustettiin palvelemaan Iitin asukkaita, 

jo valmiiksi vilkkaaseen teiden risteyskohtaan. Kausalan läpi kulki esimerkiksi vanha Savontie. Itse 

Iitin kirkonkylä sijaitsee kahdeksan kilometrin päässä Kausalan asemasta. Kausalasta on 

muodostunut rautatien ansiosta Iitin kuntakeskus. Kausala palveli myös tavaraliikennettä, ja 

Kausalassa lastattiinkin junaan esimerkiksi hevosia ja puutavaraa. Kausalan liikennepaikka 

muutettiin miehittämättömäksi vuonna 1989. Asemalla oli aikaisemmin ratapiha, mutta se 

purettiin Lahti–Luumäki palvelutasonnoston aikana vuosina 2009–2010. Samoissa muutostöissä 

Kausalaan tehtiin uudet matkustajalaiturit. Nykyisin Kausala on seisake, joka palvelee 

paikallisliikenteen matkustajia.
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Kausalan asema-alue sijaitsee lähellä Kausalan keskustaa. Iso osa aseman ympäristöstä on 

asfaltoitu parkkipaikaksi tai tieksi. 

NYKYTILA JA KUNTO

Kausalan asemarakennus on huonossa kunnossa. Asema ja sen vieressä sijaitseva 

tavaramakasiini ovat yksityisomistuksessa. Aseman ympäristö on muuttunut täysin alueen 

muiden rakennusten purkamisen sekä aidoitusten myötä. Myös uudet matkustajalaiturit ovat 

tehneet asema-alueesta hengeltään hyvin erilaisen. Aseman ja tavaramakasiinin lisäksi asemalla 

on säilynyt asemaan kuulunut pihapiiri, jossa on asuinrakennus ja useita piharakennuksia. Tontti 

on irrotettu rautatiealueesta ja on yksityisomistuksessa.
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Harvinaisuus – 1 Kausalan aseman kanssa saman tyyppisiä rakennuksia on ollut alkujaan 

useita, mutta ne ovat sittemmin harvinaistuneet. 
Tyypillisyys – 2 Kausalan asema on rakennettu tyyppipiirroksin.
Edustavuus – 2 Asema itsessään on hyvä esimerkki rautateiden alkuaikojen 

asemarakennuksesta ja myöhemmin tehdyistä muutoksista, mutta asema-

alue on kokenut monia muutoksia jotka vaikuttavat sen edustavuuteen.

Alkuperäisyys – 1 Asema ja makasiinirakennus edustavat asema-alueen vanhinta kerrosta, 

mutta niiden ympäristö on muuttunut suuresti perinteisestä asema-

alueesta.
Historiallinen 

todistusvoimaisuus – 

2 

Kausalan asema on maakunnallisesti hyvä todiste Väyläviraston 

historiasta.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 2

Asemasta on helposti erotettavissa eri aikoina tehdyt muutokset. Asema-

alueen muutokset erottuvat selvästi vanhasta asemasta.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Koska Kausalan asemalla on rataosuuden vanhimmat rakennukset, se on arvoltaan merkittävä. 

Kausalan asemanseutu on kuitenkin muuttunut suuresti, eikä sen ympäristöstä ole siten 

juurikaan löydettävissä perinteisen asema-alueen merkkejä.
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MAASTOKÄYNTI 25.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 4.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Halila, Aimo: Iitin historia II. Iitin kunta ja seurakunta, Lahti 1966; Iltanen, Jussi: Radan varrella – 

Suomen rautatieliikennepaikat. Karttakeskus 2009; Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; 

Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1980 ja 1987.
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NIMI Kivisen ratavartijan tontti

TYYPPI Ratavartijan tontti

KOORDINAATIT N=6754715.961, E=452503.742

RATAKILOMETRI 156+679

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1800-luku

TAUSTATIEDOT

Kivisen ratavartijan tontti on merkitty Pietarin radan pituusprofiiliin yksinkertaisena vahtitupana, 

ja luultavasti se on yksi radan alkuperäisistä ratavartijan tonteista. Senaatin kartastossa vuodelta 

1875 tontilla näkyy kaksi rakennusta: asuinrakennus sijaitsee radan varressa ja ulkorakennus 

tontin koilliskulmassa. Tontin autioitumisesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on tyhjä jo vuoden 

1964 kartassa. Tontin vierestä on kulkenut keskiajalta lähtöisin oleva Ylinen Viipurintie, jonka 

linjausta on säilynyt esimerkiksi viereisessä Ylämaantiessä.

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Tontti sijaitsee Salpausselällä kivikkoisessa harjumaastossa. 

NYKYTILA JA KUNTO

Kivisen ratavartijan tontti on yleissilmäykseltä hyvin samankaltainen kuin läheinen Kuurin 

ratavartijan tontti: Tonttia kiertää kiviaita, ja tontti kasvaa niittykasvillisuutta. Tontilla ei ole 

suurempia puita, joten se eroaa hyvin ympäröivästä maastosta omana kokonaisuutenaan. 

Rautatieharrastajien kesällä ottamissa kuvissa näkyy puutarhojen kukkivia koristekasveja. 

Rakennuksista ei ole jäljellä selkeitä kivijalkoja, mutta tontin radanpuoleisella sivulla on 

kiviröykkiö, joka voisi olla esimerkiksi vahtituvan lämmitysmuurin jäänteet. Tontin pohjoislaidalla 

on maassa paljon tiiliä sekä pientä rautaromua.
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Harvinaisuus – 2 Ratavartijan tontit, joita kiertää kipinäaita, ovat harvinaisia.

Tyypillisyys – 1 Ratavartijan tontit ovat olleet runsaslukuisia, mutta Kivisen tontin kanssa 

vastaavia tontteja ei ole montaa.
Edustavuus – 2 Kivisen tontti edustaa hyvin alueellisesti liikenteenpitäjän tuottamaa 

rakennuskantaa.
Alkuperäisyys – 1 Tontin  rakennukset ovat tuhoutuneet, mutta tontilla on nähtävissä monia 

merkkejä asutuksesta.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–2 

Kivisen tontti kertoo varhaisesta väylänpidon historiasta, vaikka sen 

rakennukset eivät ole säilyneet. 

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Rakennusten tuhouduttua tontti on menettänyt historiallisen 

kerroksellisuutensa.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Kivisen tontti on Lahden ja Kouvolan välin vanhimpia ratavartijan tontteja. Alueesta tekee 

erityisen Salpausselän harjumaasto sekä tonttia kiertävä kipinäaita.
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MAASTOKÄYNTI 18.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 5.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1978; Suomen 

Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. 

Petersburg–Riihimäki Jernväg; Vaunut.org: "Kivinen" -kuvahaku.
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NIMI Kivisen tasoristeys

TYYPPI Tasoristeyksen paikka

KOORDINAATIT N=6754707.153, E=452445.276

RATAKILOMETRI 156+675

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS Ennen vuotta 2005

TAUSTATIEDOT

Kivisen tasoristeys on keskiajalta peräisin olevan Ylisen Viipurintien tasoristeyspaikka. Ylinen 

Viipurintie on ollut keskiajalta saakka yksi Suomen merkittävimmistä itä-länsisuuntaisista teistä. 

Uudenkylän Arolassa Ylinen Viipurintie on haarautunut viimeistään 1900-luvun alussa, ja suurin 

liikenne siirtynyt eteläpuoliselle haaralle viimeistään 1960-luvulla. Näin ollen Kivisen tasoristeys 

on viimeistään silloin hiljennyt suurimmista liikennemääristä. Tasoristeys on poistunut 

lopullisesti käytöstä Kivisen alikulkusillan valmistuttua vuonna 2005.
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Tasoristeyksen ympärillä kasvaa vain vähän puita, jonkin verran heinikkoa ja niittykasvillisuutta. 

Tasoristeys sijaitsee aivan Kivisen ratavartijan tontin vieressä.

NYKYTILA JA KUNTO

Tasoristeys näkyy selvästi molemmin puolin rataa hiekkaisena tienpohjana. Varsinkin radan 

pohjoispuolelta on selvästi erotettavissa, miten tie nousee radan tasolle. Tasoristeystä ei ole 

poistettu käytöstä puomein, aidoin tai maavallein.

KOHTEEN RAJAUS
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Harvinaisuus – 1 Yleisten maanteiden tasoristeykset ovat olleet yleisiä, mutta niitä on 

poistettu käytöstä runsaasti viime vuosikymmeninä.

Tyypillisyys – 2 Kivisen tasoristeys on historiallisesti tyypillinen.
Edustavuus – 1 Tasoristeyksiä on syntynyt rautateitä rakentaessa paljon.

Alkuperäisyys – 1 Tasoristeyspaikka on nähtävissä radan molemmin puolin, mutta radalla ei 

ole enää merkkejä tasoristeyksestä.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–2 

Kohde kertoo maakunnalisesti eri väylämuotojen kohtaamisen historiasta. 

Rautateiden tulo tuotti paljon tasoristeyksiä vanhoille maanteille.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 1

Tasoristeyksessä on vain vähän nähtävissä eri aikakausien 

kerroksellisuutta.

MAASTOKÄYNTI 18.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 15.12.2020, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Kalmbergin kartasto, pitäjänkartasto (Nastola), Senaatin kartasto (Nastola); 

Maanmittauslaitos: kartta 1964; Väyläviraston taitorakennerekisteri: Kivisen alikulku; 

Tasoristeysselvitys: Riihimäki-Kouvola. Kouvolan ratakeskus, Helsingin ratakeskus ja Hämeen 

tiepiiri. Kouvola 1994; Mäkelä, Anneli: Nastolan historia I. Nastolan kunta, Gummerus Oy. 

Jyväskylä, 1979.

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Vaikka tasoristeys on poistettu käytöstä, se kertoo tienpidon ja rautateiden historiasta. Ylinen 

Viipurintie oli tärkeä itä-länsisuunnan yleinen tie ennen rautateitä, ja oli sitä myös pitkään sen 

jälkeen. Vanha tasoristeyspaikka kertoo liikenneväylien muuttumisesta 1800-luvun 

loppupuolella. Tasoristeyksen poistaminen kertoo taas tienkäyttäjien siirtymisestä suuremmille 

teille sekä rautateiden tarpeesta nopeuttaa junaliikennettä sekä tehdä siitä turvallisempaa. 

13



NIMI Koria

TYYPPI Asema-alue

KOORDINAATIT N=6745818.657, E=478324.381

RATAKILOMETRI 185+374

SIJAINTIKUNTA Kouvola (Kymenlaakso)

OMISTAJA Väylävirasto, muut

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1869–

TAUSTATIEDOT

Korian asema perustettiin Elimäen kuntaan radan avautuessa neljännen luokan asemaksi. Alue oli 

ennen rautatien rakentamista syrjässä kirkonkylältä. Asema rakennettiin Vilppulan kylän maille, 

Korjan tilan paikalle. Asema oli alkuun erityisesti alueen teollisuuden käytössä ennen Kouvolan 

aseman perustamista vuonna 1875.  Alkuvuosina aseman nimi oli Kymmene/Kymi, mutta se 

muutettiin vuonna 1897 Koriaksi. Asemarakennus rakennettiin Knut Nylanderin tyyppipiirrosten 

mukaan. Sen lisäksi rakennettiin asuinrakennuksia työntekijöille sekä tarpeellisia 

ulkorakennuksia, kuten varasto tavaraliikenteen käyttöön. Asemarakennus purettiin vuonna 1995, 

ja sen tilalle rakennettiin pieni liikennepaikkarakennus, joka on sekin nykyisin purettu. Vuosina 

2008–2010 toteutetussa Lahti–Luumäki palvelutasonnostossa Korian ratapiha purettiin ja 

seisakkeelle rakennettiin uudet matkustajalaiturit.

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Korian seisake sijaitsee Korian taajamakeskustan yhteydessä. Seisakkeen maisemaa hallitsee 

Hankkijan vanha tehdasrakennus. Makasiini ja toinen asuinrakennus ovat teollisuusalueen 

liepeillä.
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NYKYTILA JA KUNTO

Korian asema-alueella on paljon eri ikäisiä rakennuksia ja rakenteita. Uusimpana nykyisten 

laitureiden kohdalla on katos, joka on tehty vuonna 2019 yhteistyössä Aalto-yliopiston 

opiskelijoiden kanssa. Uudet laiturit ovat palvelleet seisakkeen matkustajia vuodesta 2010 

saakka. Palvelutasonnoston yhteydessä purettiin Korian ratapiha, mutta esimerkiksi Hankkijan 

sivuraiteesta on muutamia kiskonpätkiä jäljellä. Radan sivussa on myös muutamia sähkötolppien 

betonisia pohjia. Myös alikulun leveys kielii vanhasta ratapihasta. Laitureiden pohjoispuolella on 

säilynyt kivikukko, joka on rakennettu luultavasti vuosien 1939–45 aikana. Kivikukko on ulkoisesti 

hyvässä kunnossa. Alikulkusillan länsipuolella on radan molemmilla puolilla asuinrakennukset. 

Eteläpuolella oleva asuinrakennus on asuinkäytössä, pohjoispuolen rakennus on autioitunut. Sen 

pihassa on myös kellari. Asuinrakennukset ovat 1800-luvun loppupuolelta. Pohjoispuolen 

asuinrakennuksen lähellä on säilynyt myös tavaramakasiini ja sen lastauslaituri. Makasiinista 

länteen on säilynyt myös toinen, lyhyt laituri. Alueen rakennukset on maalattu punaisiksi ja niissä 

on valkea rimoitus. 
KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Korian asema-alueella on paljon ajallisia kerrostumia. Alue kertoo aseman monista vaiheista 

monipuolisesti, vaikka aseman vaiheista ei olekaan säilynyt kokonaisuuksia, vaan vain osia.
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Harvinaisuus – 1 Monikerroksinen asema-alue on ollut alkujaan hyvin yleinen, mutta 

harvinaistunut ajan kuluessa.
Tyypillisyys – 2 Korian asema-alueella olevat rakennukset ja laiturirakenteet on 

rakennettu tyypilliseen tapaan. 
Edustavuus – 1 Kaikki alueen rakennukset eivät ole säilyneet, mutta ne jotka ovat, 

edustavat hyvin perinteistä asema-alueen rakennuskantaa.

Alkuperäisyys – 1 Vanhimmat rakennukset vastaavat ulkoasultaan rakentamisajankohtansa 

asua, mutta asema-alue on muuttunut paljon perinteisestä 

rautatiemiljööstä.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–2 

Korian asema-alue kertoo monipuolisesti väylänpidon historiasta eri 

aikoina. 

Historiallinen 

kerroksellisuus – 3

Korian asemalla on säilynyt väylänpidon historian kerroksia 1800-luvulta 

tähän päivään monesta eri aseman toiminnoista.

MAASTOKÄYNTI 8.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 4.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Iltanen, Jussi: Radan varrella – Suomen rautatieliikennepaikat. Karttakeskus 2009; 

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1965, 1976, 1980, 1987 ja 1998; 

Oksanen, Eeva-Liisa: Elimäen historia. 1985; Resiina 3/2020: Antti Roivainen, "Pietarin radan 

ensimmäiset liikennepaikat" s.12–44.
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NIMI Koria–Keltti–Voikkaa-rata

TYYPPI Ratapohja

KOORDINAATIT N=6745504.261, E=477809.783; N=6756062.712, E=479249.900

RATAKILOMETRI 184+590

SIJAINTIKUNTA Kouvola (Kymenlaakso)

OMISTAJA Väylävirasto, muu

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1940–2004

TAUSTATIEDOT

Koria–Voikkaa-rata rakennettiin talvisodan aikana sotilasstrategisista syistä, ja se valmistui 

vuonna 1940. Tarkoituksena oli yhdistää Voikkaan teollisuuskeskittymä Kouvolan ratapihaan, 

sekä tarjota vaihtoehtoinen yhteys Kymijoen yli, mikäli Korian silta vaurioituisi pommituksessa. 

Rata jäi kuitenkin suunniteltua vähemmälle käytölle ja se purettiin vuosina 1945–46, sillä sen 

kiskoja tarvittiin sotakorvausten maksamiseen. 1950-luvun alussa rata päätettiin kuitenkin 

rakentaa osittain uudelleen teollisuuden tarpeita varten. Korialta rakennettiinkin rataa Kelttiin 

saakka. Samalla muutettiin radan liityntäkohtaa pääraiteeseen: aiemmin radalle oli tultu Lahden 

suunnasta, nyt sille pääsi Kouvolan suunnasta. Radalle ei rakennettu kolmioraidetta, vaan 

vanhaan liityntäsuuntaan rakennettiin vain pistoraide tiilitehdasta varten. Korian ja Keltin välinen 

rata lakkautettiin vähäliikenteisenä vuonna 2004. Vuoteen 2008 mennessä koko radan kiskotus 

ja tasoristeyslaitteet oli poistettu. Osaa ratapohjasta käytetään talvisin hiihtoladun pohjana. 

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Lähellä päärataa ratapohja kulkee pientaloalueen halki. Sen vieressä kasvaa puita, ja lähellä on 

pieni peltoviljelys. Liityntäkohta on avara.

NYKYTILA JA KUNTO

Ratapohja on hiekkapohjainen, eikä se kasva erityisen paljon kasvillisuutta. Se erottuu selvänä 

ympäröivästä maastosta. Pääradan liityntäkohdassa on muutamia sähkötolppien betonipohjia 

sekä betonirumpu. Radalla sijaitsee myös vuonna 1939 rakennettu Voikkaan ratasilta, joka ylittää 

Kymijoen. Silta on nykyisin kevyen liikenteen käytössä.
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Harvinaisuus - 2 Koria–Voikkaa-rata on harvinainen esimerkki radanrakennuksen 

strategisesta merkityksestä.

Tyypillisyys - 0 Rata ei ole tyypillinen sivurata Suomessa.

Edustavuus - 2 Kohde edustaa hyvin aikakaudelle tyypillistä väylänpitoa.

Alkuperäisyys - 1 Radan fyysiset rakenteet on purettu, mutta sen linjaus on säilynyt hyvin.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus - 

2

Kohde kertoo maanpuolustuksellisesta historiasta Korian sillan ja 

Kymijoen läheisyydessä. 

Historiallinen 

kerroksellisuus - 0

Radan rakenteet on purettu, eikä ratalinjasta ole juurikaan havaittavissa 

historian kerroksia.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Koria–Keltti–Voikkaa-rata ilmentää valtiollista väylänpitoa maanpuolustuksellisesta 

näkökulmasta. Vaikka se onkin myöhemmin muuttunut teollisuusradaksi, sen linjaus kielii 

alkuperäisestä käyttötarkoituksesta vaihtoehtoisena reittinä Korian sillalle. 

18



MAASTOKÄYNTI 8.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 15.12.2020, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Maanmittauslaitos: kartat 1965, 1980 ja 1987; Oksanen, Eeva-Liisa: Elimäen historia. 1985.; 

Vaunut.org: "Koria–Voikkaa" -kuvahaku; Väyläviraston taitorakennerekisteri: Voikkaan 

kevyenliikenteen ristikkosilta.
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NIMI Korian raviradan ratavartijan tontti

TYYPPI Ratavartijan tontti

KOORDINAATIT N=6745619.194, E=476019.188

RATAKILOMETRI 182+926

SIJAINTIKUNTA Kouvola (Kymenlaakso)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1870–1970

TAUSTATIEDOT

Korian entisen raviradan läheisyydessä sijaitseva ratavartijan tontti on yksi Pietarin radan 

alkuperäisistä ratavartijan tonteista. Pituusprofiilissa tontin kohdalle on merkitty yksinkertainen 

vahtitupa. Vuoden 1965 kartassa tontilla on kolme rakennusta, joista kaksi on ulkorakennuksia. 

Toinen ulkorakennuksista on kulmittain vahtituvan kanssa, toinen on tien toisella puolella. 

Rautatiealueeseen näyttää kuuluvan kartoissa pitkään vain vahtitupa, mutta nykyisin koko 

vanhan tontin alue on rautatiealuetta.
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Radanvarsitien ja radan välissä on heinikkoa ja matalaa kasvustoa. Tien toisella puolella on 

enimmäkseen lehtipuita. 

NYKYTILA JA KUNTO

Tontin maastoa on muokattu paljon. Lähinnä rataa, varsinaisen vahtituvan vanhalla paikalla on 

uusi kaivo. Aluetta on tasoitettu. Tontin läpi kulkee myös tie, joka haarautuu tontin kohdalla 

radanvarsitieksi. Kohtisuoraan rataan nähden kulkeva tie on aiemmin kulkenut radan ylitse. 

Radan vieressä kasvaa ruusupensaita. Kulmittain olleet ulkorakennuksen jäänteet ovat 

luultavasti hävinneet radanvarsitietä rakennettaessa. Toisen ulkorakennuksen kivijalka kasvaa 

puuta tien toisella puolella. Kivijalka on osin hajonnut, mutta sen muoto erottuu selvästi 

kohoumana. Sen ympäristössä on paljon erilaisia rakennusmateriaaleja, kuten puuta, tiiltä ja 

kiveä. Kivijalan takana on vanhoja aidantolppia. Tontin lähellä on yksityisomistuksessa olevat 

kaksi huonokuntoista ulkorakennusta, jotka eivät ole kuuluneet ratavartijan tontin rakennuksiin.
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Harvinaisuus – 1 Ratavartijan tontit ovat olleet rakennusaikana yleisiä, mutta 

harvinaistuneet ajan kuluessa.
Tyypillisyys – 1 Rakennusten sijoittelu tontilla on ollut tyypillinen, mutta tontin 

muokkausaste tekee siitä vähemmän tyypillisen verrattuna muihin alueen 

tontteihin.
Edustavuus – 1 Koska aluetta on muokattu, se edustaa vain osin väylänpitäjän tuottamaa 

rakennusperintöä.

Alkuperäisyys – 1 Kohteessa on nähtävissä vielä jotain alkuperäisiä merkkejä asutuksesta.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus – 

0 

Käytännössä katsoen kohde on tuhoutunut, sillä rakennuksista on jäljellä 

enää yhden rakennuksen materiaalien röykkiö.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Kerroksellisuutta ei ole nähtävissä.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Vaikka raviradan tontti on radan alkuperäisiä ratavartijan tontin paikkoja, on sen maastoa 

muokattu niin paljon, ettei tontti ole kokonaisuutena säilynyt. Nähtävissä on kuitenkin 

monenlaisia merkkejä asutuksesta.
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MAASTOKÄYNTI 8.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 5.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1965, 1980; Suomen 

Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. 

Petersburg–Riihimäki Jernväg.
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NIMI Kuurin ratavartijan tontti

TYYPPI Ratavartijan tontti

KOORDINAATIT  154 N=6755333.517, E=449807.818

RATAKILOMETRI 153+835

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1800-luku

TAUSTATIEDOT

Tontilla on sijainnut pituusprofiilin mukaan yksinkertainen vahtitupa. Senaatin kartastossa 

vuodelta 1875 tontilla näkyy kolme rakennusta: yksi radan vieressä tontin lounaiskulmassa, yksi 

sen takana sekä yksi tontin pohjoissivulla. Mitään rakennuksista ei ole merkitty 

asuinrakennukseksi (kartassa merkitty normaalisti punaisella), mutta ratavartijan tupa on 

luultavasti ollut lähinnä rataa oleva rakennus. Tontin autioitumisen ajankohta on epäselvä, mutta 

se on tyhjä jo vuoden 1964 kartassa. Tontti on Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä nimellä 

"Ratavartijan tontti". Tontin vierestä on kulkenut keskiajalta lähtöisin oleva Ylinen Viipurintie, 

jonka linjausta on säilynyt esimerkiksi viereisessä Ylämaantiessä.

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Tontti sijaitsee Salpausselällä kivikkoisessa harjumaastossa. 

NYKYTILA JA KUNTO

Uudenkylän ja Mankalan välille rakennettu luonnonkivistä rakennettu kipinäaita kiertää tontin ja 

rajaa sen selkeästi ympäröivästä maastosta. Kiviaidan vieressä tontin sisäpuolella on vanhaa 

piikkilanka-aitaa, jonka puiset aidantolpat ovat myös jäljellä, tosin selvästi lahonneena. Tontti 

kasvaa heinikkoa ja niittykasvillisuutta, sekä esimerkiksi katajaa. Heinikon seassa on muutamia 

kantoja, ja tontin luoteiskulmassa on kaksi kelottunutta puuta. Rautatieharrastajien ottamissa 

kuvissa kesältä 2020 tontilla näkyy myös koristekasveja. Rakennusten kivijalat eivät ole enää 

selkeästi nähtävissä. Tontilta löytyy kuitenkin kivijalan kappaleita rakennusten sijaintipaikoilta. 

Muinaisjäännösrekisterissä on maininta, että tontin luoteiskulmassa olisi kaivon paikka, mutta 

painauman perusteella se voi olla myös maakellarin paikka. Tätä teoriaa tukee esimerkiksi 

Senaatin kartastossa nähtävillä oleva rakennusten sijoittelu tontilla. 
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Harvinaisuus – 2 Ratavartijan tontit, joita kiertää kipinäaita, ovat harvinaisia.

Tyypillisyys – 1 Ratavartijan tontit ovat olleet runsaslukuisia, mutta Kuurin tontin kanssa 

vastaavia tontteja ei ole montaa.
Edustavuus – 2 Kuurin tontti edustaa hyvin alueellisesti liikenteenpitäjän tuottamaa 

rakennuskantaa.
Alkuperäisyys – 1 Tontin  rakennukset ovat tuhoutuneet, mutta tontilla on nähtävissä monia 

merkkejä asutuksesta.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–2 

Kuurin tontti kertoo varhaisesta väylänpidon historiasta, vaikka sen 

rakennukset eivät ole säilyneet. 

Historiallinen 

kerroksellisuus – 1

Vaikka tontin rakennukset ovat tuhoutuneet, on alueella havaittavissa 

jonkinlaista historiallista kerroksellisuutta esimerkiksi aidantolppien 

muodossa, jotka ovat selvästi kipinäaitaa nuoremmat.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Kuurin tontti on Lahden ja Kouvolan välin vanhimpia ratavartijan tontteja. Alueesta tekee 

erityisen Salpausselän harjumaasto sekä tonttia kiertävä kipinäaita.
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MAASTOKÄYNTI 18.9., 9.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 5.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1978; Museovirasto: 

Ratavartijan tontti kyppi.fi -tietokannassa (https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000024312); 

Suomen Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. 

Petersburg–Riihimäki Jernväg; Vaunut.org: "Arola (Lh-Kv)" -kuvahaku.
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NIMI Kuurin tasoristeys

TYYPPI Tasoristeyksen paikka

KOORDINAATIT N=6755311.117, E=449836.304

RATAKILOMETRI 153+858

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto, muu

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS Ennen vuotta 2005

TAUSTATIEDOT

Kuurin tasoristeys on keskiajalta peräisin olevan Ylisen Viipurintien tasoristeyspaikka. Ylinen 

Viipurintie on ollut keskiajalta saakka yksi Suomen merkittävimmistä itä-länsisuuntaisista teistä. 

Uudenkylän Arolassa  Ylinen Viipurintie on haarautunut viimeistään 1900-luvun alussa, ja suurin 

liikenne siirtynyt eteläpuoliselle haaralle viimeistään 1960-luvulla. Näin ollen Kuurin tasoristeys 

on viimeistään silloin hiljennyt suurimmista liikennemääristä. Tasoristeys on poistunut 

lopullisesti käytöstä Kivisen alikulkusillan valmistuttua vuonna 2005.

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Tasoristeyksen ympärystö on puuton. Radan vierellä on jonkin verran matalaa kasvustoa, mutta 

tasoristeyspaikka on avoin. Tasoristeyksen vieressä on Kuurin ratavartijan tontti.

NYKYTILA JA KUNTO

Tasoristeys näkyy selvästi molemmilla puolilla rataa. Eteläpuolella vanha tie nousee selvästi 

radan tasoon. Radalle pääsy on estetty säleikköaidalla. Säleikköaidan toisella puolella on 

vanhempaa suojakaidetta. Radan pohjoispuolella on junaliikenteestä varoittava kyltti, muttei 

aitoja.
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Harvinaisuus - 1 Yleisten maanteiden tasoristeykset ovat olleet yleisiä, mutta niitä on 

poistettu käytöstä runsaasti viime vuosikymmeninä.

Tyypillisyys - 2 Kuurin tasoristeys on historiallisesti tyypillinen.

Edustavuus - 1 Tasoristeyksiä on syntynyt rautateitä rakentaessa paljon.

Alkuperäisyys - 1 Tasoristeyspaikka on nähtävissä radan molemmin puolin, mutta radalla ei 

ole enää merkkejä tasoristeyksestä.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus - 

2

Kohde kertoo maakunnalisesti eri väylämuotojen kohtaamisen historiasta. 

Rautateiden tulo tuotti paljon tasoristeyksiä vanhoille maanteille.

Historiallinen 

kerroksellisuus - 1

Tasoristeyksessä on vain vähän nähtävissä eri aikakausien 

kerroksellisuutta.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Vaikka tasoristeys on poistettu käytöstä, se kertoo tienpidon ja rautateiden historiasta. Ylinen 

Viipurintie oli tärkeä itä-länsisuunnan yleinen tie ennen rautateitä, ja oli sitä myös pitkään sen 

jälkeen. Vanha tasoristeyspaikka kertoo liikenneväylien muuttumisesta 1800-luvun 

loppupuolella. Tasoristeyksen poistaminen kertoo taas tienkäyttäjien siirtymisestä suuremmille 

teille sekä rautateiden tarpeesta nopeuttaa junaliikennettä sekä tehdä siitä turvallisempaa. 
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MAASTOKÄYNTI 18.9., 9.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 15.12.2020, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Kalmbergin kartasto, pitäjänkartasto (Nastola), Senaatin kartasto (Nastola); 

Maanmittauslaitos: kartta 1964; Väyläviraston taitorakennerekisteri: Kivisen alikulku; 

Tasoristeysselvitys: Riihimäki–Kouvola. Kouvolan ratakeskus, Helsingin ratakeskus ja Hämeen 

tiepiiri. Kouvola 1994; Mäkelä, Anneli: Nastolan historia I. Nastolan kunta, Gummerus Oy. 

Jyväskylä, 1979.
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NIMI Leininselän sahan rata

TYYPPI Ratapohja

KOORDINAATIT N=6752753.811, E=462000.634; N=6752751.154, E=462004.236

RATAKILOMETRI 168+200

SIJAINTIKUNTA Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto, muut

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1910–1998

TAUSTATIEDOT

Leininselän sahan rata avattiin vuonna 1910. Kapearaiteisen radan rakennutti liikemies Matti 

Multala Kausalan asemalta Leininselän rantaan. Rataa käytettiin sen alkuvuosina myös 

matkustajaliikenteessä, jolloin vaunuina toimivat Helsingin kaupungin vanhat hevosraitiovaunut. 

Leininselän satamasta matkustajien oli mahdollista jatkaa matkaansa laivalla Voikkaalle saakka. 

Vuonna 1947 rata muutettiin leveäraiteiseksi ja sen linjausta pääradan päässä muutettiin. 

Kapearaiteisen rautatien linjausta pitkin kulkee nykyisin Holstilantie. Leveäraiteinen Leininselän 

sahan rata lakkautettiin vuonna 1987. Rata purettiin 1990-luvulla, kartta-aineiston perusteella 

vuosien 1996–1998 aikana.
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Rata kulkee alkupäässä pientaloalueen lävitse tien sivussa, jonka jälkeen se siirtyy metsään. 

NYKYTILA JA KUNTO

Leveäraiteisen linjaus näkyy maastossa selvästi. Ratapenger on ehjä pitkälle, mutta se on 

katkennut huoltotien rakentamisen myötä lähellä sen aikaisempaa liitoskohtaa päärataan. Sen 

vuoksi vanha ratapenger alkaa noin kymmenen metriä nykyisestä radasta. Leininselän radan 

kiskot on purettu, mutta puiset ratapölkyt on jätetty maahan. Myös pääradan viereisellä 

huoltotiellä näkyy maassa muutamia ratapölkkyjä. Koska pölkyt ovat jääneet maahan itse rata on 

säilynyt maastossa suhteellisen avoimena, vaikka sen reunat ovatkin kasvaneet täyteen puuta ja 

muuta kasvillisuutta. 

29



Harvinaisuus – 1 Erilaisia yksityisiä teollisuusratoja on Suomessa paljon, mutta moni niistä 

on jo poistunut käytöstä, kuten Leininselän rata.

Tyypillisyys – 1 Kohde on suhteellisen tyypillinen 
Edustavuus – 1 Kohde edustaa osin väylänpitäjän toimia alueella, sillä leveäraiteisen 

radan on rakentanut VR, vaikka alun perin rata on ollut yksityinen.

Alkuperäisyys – 1 Ratapohjassa näkyvät ratapölkyt eivät luultavasti ole alkuperäiset, ja 

radan linjausta on muutettu kertaalleen, mutta penger on hyvin säilynyt.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–2 

 Leininselän radan pohja kertoo alueen teollisesta historiasta. Säilynyt 

ratapenger ja -pölkyt tuovat sahan historian konkreettisella tavalla esiin.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 1

Eri aikakausien muutoksia on vaikeaa erottaa muuten kuin radan 

linjauksessa.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Leininselän sahan rata kertoo erityisesti Iitin teollisesta historiasta, mutta myös monien 

teollisuusratojen ajasta rataverkolla. Maahan jätetyt ratapölkyt tekevät ratapohjasta hyvin 

maastossa erottuvan ja tunnistettavan historiallisen jäänteen.
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MAASTOKÄYNTI 18.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 5.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Halila, Aimo: Iitin historia II. Iitin kunta ja seurakunta, Lahti 1966; Kansallisarkisto: pitäjänkartasto 

(Iitti); Kansalliskirjasto: Pitäjänkartta 1932, Iitti; Maanmittauslaitos: topografiakartta 1969, 1996, 

peruskartta 1998; Suomen raitioseura ry: Kausalan–Leininselän rautatie 

(https://www.raitio.org/vanhasivusto/historia/kausala/kausala.htm).
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NIMI Lepomaa

TYYPPI Hautausmaa

KOORDINAATIT N=6754836.961, E=451833.742

RATAKILOMETRI 156+000

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Muu

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1868–1870

TAUSTATIEDOT

Kalmistoalue on syntynyt radan rakentamisen yhteydessä. 1860-luvulla Suomea koettelivat 

useat huonot satovuodet, jotka kärjistyivät 1860-luvun lopulla suoranaiseen nälänhätään. 

Pietarin rata päätettiin rakentaa hätäaputöinä, koska moni oli vailla töitä ja ruokaa. Suurien 

joukkojen kokoontuessa radanrakennukseen kulkutaudit alkoivat kuitenkin kiertää työläisten 

keskuudessa. Sen vuoksi kuolleisuus oli radanrakennuksella suurta. Radan varteen perustettiin 

sairaaloita ja hautausmaita. Rautateiden omille hautausmaille oli tarve, sillä ympäröivät pitäjät 

eivät suostuneet hautaamaan vieraspaikkakuntalaisia ratatyöläisiä omille kirkkomailleen. 

Lepomaan alue on kuulunut rautatiealueeseen alusta saakka, kunnes vuonna 1990 se erotettiin 

omaksi tontikseen. Samalla radanrakentajat saivat muistomerkin Ylämaantien varteen. 

Muistomerkin perusti Nastolan seurakunta. 
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Hautausmaa sijaitsee Salpausselällä. Alue on mäntykangasta.

NYKYTILA JA KUNTO

Hautausmaata kiertää radan varren luonnonkivinen kipinäaita. Alueen koko on noin 65 x 350 

metriä. Lepomaan hautausmaalla ei ole tehty arkeologisia kaivauksia, mutta se kuuluu 

Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin.
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Harvinaisuus - 2 Radanrakentajien hautausmaita on lähtökohtaisesti vain maan 

vanhimmilla rataosilla, kuten Pietarin radalla. Sitä kiertävä kiviaita tekee 

siitä kuitenkin melko harvinaisen hautausmaakohteen.

Tyypillisyys -  1 Lepomaan hautausmaa ei ole ainut radanrakentajien hautausmaa, mutta 

se on niiden joukossa suhteellisen harvinainen.

Edustavuus - 1 Lepomaa on alueellisesti omalaatuinen kalmistoalue.
Alkuperäisyys - 2 Hautausmaa-alueella on tehty vain vähän muutoksia sen 

perustamisajankohdan jälkeen.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus - 

2

Lepomaa kertoo Pietarin radan rakennusajankohdan vaikeista 

olosuhteista.

Historiallinen 

kerroksellisuus - 0

Lepomaan hautausmaassa ei juurikaan ole historiallista kerroksellisuutta.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Lepomaan kalmistoalue tekee konkreettiseksi Pietarin radan rakentamisen aikaisen hädän. Sillä 

tavalla se on hyvä esimerkki rautateiden historian alkuvaiheista ja radan rakentamisen 

olosuhteista.
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MAASTOKÄYNTI 18.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 15.12.2020, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Gripenberg, Lennart & Munck, Teodor: Suomen Valtionrautatiet 1862–1912, osa 2. 

Historiallis–teknillis–taloudellinen kertomus. Rautatiehallitus, Helsinki 1912; Lakka, Mari 2016: 

“Radanrakentajien kalmistot Päijät-Hämeessä”. Teoksessa Kaikkien aikojen Salpausselkä – Päijät-

Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2016, s.86–95. Päijät-Hämeen tutkimusseura ry, Lahti; 

Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1970, 1978, 1983 ja 1991.
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NIMI Mankala

TYYPPI Asema-alue/ratavartijan tontti

KOORDINAATIT N=6753799.148, E=455854.407

RATAKILOMETRI 160+50

SIJAINTIKUNTA Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto, muut

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1800-luku/1970–2010

TAUSTATIEDOT

Mankalan laiturivaihde perustettiin vuonna 1916, kun Uudenkylän–Korian kaksoisraide otettiin 

käyttöön. Henkilöliikenteen pysähdykset siirrettiin Mankalaan Sitikkalan seisakkeelta. 

Asemarakennus valmistui Mankalaan seuraavana vuonna. Alueella on ollut ennen 

liikennepaikaksi muuttamista kaksoisvahtitupa, jonka rakennuksia on yhä jäljellä. Asemalla oli 

vahtituvan lisäksi sen molemmin puolin kaksi asuinrakennusta henkilökunnalle. Henkilöliikenne 

lakkautettiin Mankalassa vuonna 1970. Mankalan aseman rakennukset ja vanhat vaihteet on 

purettu. Sähköistyksen yhteydessä 1970-luvulla Mankalaan rakennettiin tiilinen välikytkinasema. 

Mankalaan tehtiin kuitenkin uudet vaihteet kesällä 2013, sekä uusi teknisen tilan rakennus. 

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Mankalan asema-alue on hiekkaista harjualuetta. Sen takana kasvaa mäntymetsää.

NYKYTILA JA KUNTO

Kaksoisvahtitupa on aidalla rajattuna pihapiirin rakennuksineen teknisten rakennusten takana. 

Piharakennuksiin kuuluvat maakellari, aitta ja sauna. Vahtitupa on luultavasti alkuperäinen. 

Asema-alueella on myös jonkin verran radan alkuperäistä kipinäaitaa jäljellä. Alueella on myös 

ratakisko maassa pystyssä muistuttamassa menneistä ajoista.
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Harvinaisuus – 1 Vahtituvat ovat olleet yleisiä, mutta niitä on säilynyt varsin vähän. 

Tekniset tilat asema-alueilla ovat yleisiä.

Tyypillisyys – 2 Vahtitupa vastaa varhaisten vahtitupien tyyppipiirrosten ulkoasua. 

Edustavuus – 2 Kaikki alueen rakennukset ovat aikakaudelleen tyypillisiä.

Alkuperäisyys – 2 Varsinkin vahtitupa näyttää ulkoisesti säilyttäneen hyvin tyyppipiirrosten 

mukaisen asun. Teknisiin tiloihinkaan ei ole tehty ulkoisia muutoksia 

rakennuksen jälkeen.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–1 

Koska alue ei muistuta enää asema-aluetta, sen todistusvoimaisuus on 

heikentynyt.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 2

Kohteessa on monenlaisia rakennuksia eri aikakausilta, jotka kaikki 

liittyvät jotenkin väylänpitoon. 

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Mankalan asema-alue muistuttaa asema-aluetta enää hyvin vähän. Kuitenkin, alueen arvoa 

nostavat eri-ikäiset teknisen tilan rakennukset sekä alkuperäisellä paikalla oleva 

kaksoisvahtitupa, jonka piharakennukset ovat myös säilyneet.
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MAASTOKÄYNTI 18.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 8.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Halila, Aimo: Iitin historia II. Iitin kunta ja seurakunta, Lahti 1966; Iltanen, Jussi: Radan varrella – 

Suomen rautatieliikennepaikat. Karttakeskus 2009; Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; 

Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1978 ja 1991; Rautatierakennusten korjausohjeet 4: 

Kaksoisvahtitupa. Museovirasto, Helsinki 2003; Suomen Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen 

arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. Petersburg–Riihimäki Jernväg. 
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NIMI Mankalan voimalaitosrata

TYYPPI Ratapohja

KOORDINAATIT N=6750770.741, E=461121.822; N=6752690.241, E=460315.822

RATAKILOMETRI 167+000

SIJAINTIKUNTA Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Muu

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS n. 1945–1955

TAUSTATIEDOT

Mankalan voimalaitokselle rakennettiin rautatie laitoksen rakentamisen ajaksi. Kyseessä on siis 

nk. työmaarata. Rata avattiin liikenteelle vuonna 1946 ja sitä liikennöitiin vielä hieman 

voimalaitoksen valmistumisen jälkeenkin. Itse voimalaitos valmistui vuonna 1950. Sen kiskot ja 

ratapölkyt on purettu ilmeisesti jo 1950-luvulla. Rataa on kutsuttu myös Kaurakosken raiteeksi.

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Ratapohjan ympärillä on tiivistä sekametsää. Selkeä ratapohja päättyy maatilaan, jonka jälkeen 

ratapohja ei ole enää yhtä avoin.

NYKYTILA JA KUNTO

Mankalan voimalaitosrata on nykyisin nähtävissä lähinnä metsäautotienä.  Pääradan puoleista 

osaa radasta pitää avoimena läheisen maatilan isäntä, ilman hoitoa se luultavasti kasvaisi 

umpeen. Vanha radanpohja on vaikeakulkuinen ja lähes umpeen kasvanut, mutta erottuu 

kuitenkin muusta maastosta puuttomuutensa takia. Vanha radanpohja näkyy maastokartassa 

katkoviivana valtatien 12 ja Sitikkalantien risteykseen saakka. Se erottuu myös 

rinnevarjostuskartassa. 
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Harvinaisuus – 2 Alueella ei ole muita tunnettuja työmaaratoja.

Tyypillisyys – 0 Mankalan voimalaitosrata ei ole tyypillinen yksityinen rata.
Edustavuus – 0 Rata ei edusta Väyläviraston toimia.

Alkuperäisyys – 0 Radasta on jäljellä lähinnä linjaus maastossa.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–1 

Kohteen merkitys on paikallinen.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Mankalan voimalaitosradassa ei ole nähtävissä historiallisia kerroksia.

MAASTOKÄYNTI 18.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 8.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Maanmittauslaitos: kartta 1964; Suomen Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Haj 28, 

Kaurakosken raiteen avaaminen liikenteelle; Vaunut.org: kuva voimalaitoksen radasta 

(http://vaunut.org/kuva/64107?utm_source=random).

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Mankalan voimalaitosrata on paikallisesti kiinnostava osa historiaa. Mankalan voimalaitos on 

itsessään merkittävä historiallisesti, mikä lisää sen rakentamiseen käytetyn radan arvoa. Radasta 

on kuitenkin nykyisellään vain vähän jäljellä.
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NIMI Nastola

TYYPPI Asema-alue

KOORDINAATIT N=6756077.218, E=442318.403

RATAKILOMETRI 146+169

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 2009–2010

TAUSTATIEDOT

Nastolan laituri perustettiin vuonna 1905 paikallisten toiveesta. Alun perin Nastolan 

laiturin paikalla oli toiminut epävirallinen seisakepaikka. Laituri oli virallisesti Uudenkylän 

aseman alainen, mutta sen otti hoitaakseen paikallinen ratavartija.

Maailmansotien välillä laituria käytettiin tavaraliikenteen lastauslaiturina. Vuodesta 1926 

Nastolan pysäkillä myytiin myös matkalippuja, mutta vain Lahteen, Kouvolaan ja 

Helsinkiin. Lipunmyynti Nastolassa lisäsi matkustusta pysäkiltä. Pysäkki ei vienyt 

liikennettä läheisiltä Villähteen ja Uudenkylän asemilta, vaan tilastot osoittavat Nastolan 

pysäkin lisänneen alueelta tehtyjen matkojen määrää. Henkilöliikenne lakkautettiin 

Nastolan laiturin osalta vuonna 1970. Uudet matkustajalaiturit tehtiin kuitenkin vuonna 

2005 ja paikallinen henkilöliikenne palautettiin pysäkille. Nastolassa ei ole jäljellä vanhan 

seisakkeen rakennuksia.
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Nastolan seisakkeen pohjoispuolella on teollisuutta. Alueella kasvaa nuorehkoja puita.

NYKYTILA JA KUNTO

Nastolan seisakkeen ympäristössä ei ole merkkejä sen aiemmasta historiasta. Seisakkeen 

rakenteet, istutukset ja opasteet ovat tyypillisiä. Laiturikatokset poikkeavat hieman radan 

muiden seisakkeiden laiturikatoksista, ne on luultavasti tehty vuonna 2005.



Harvinaisuus – 0 Vastaavia laiturialueita on useita.

Tyypillisyys – 2 Nastolan uudet laiturit ovat tyypillisiä lukuunottamatta 

laiturikatoksia.
Edustavuus – 2 Alue edustaa hyvin 2000-luvun paikallisliikenteen laiturialueita.

Alkuperäisyys – 2 Alueelle ei ole tehty muutoksia sen rakentamisen jälkeen.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–0 

Kohde on vielä liian nuori kertoakseen Väyläviraston historiasta.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Nastolan laiturialueella ei ole historiallista kerroksellisuutta.

MAASTOKÄYNTI 16.9.2020, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Mäkelä, Anneli: Nastolan historia III. Nastolan kunta, Gummerus Oy. Jyväskylä, 1991.; 

Iltanen, Jussi: Radan varrella – Suomen rautatieliikennepaikat. Karttakeskus 2009; 

Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1970, 1978, 1983, 1991; Väylävirasto: Ratakuvapalvelu.

ARVOLUOKITUS

Nastolan laiturialueella ei ole merkkejä aseman pitkästä historiasta, ja laiturit ja muut 

rakenteet ovat tyypillisiä 2000-luvun paikallisliikennelaitureille.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT



TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 21.12.2020, Roosa Ruotsalainen



NIMI Nastolan teollisuusraide

TYYPPI Ratapohja

KOORDINAATIT N=6756049.591, E=442383.065; N=6755206.591, E=445241.065

RATAKILOMETRI 146+290…149+280

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto, muut

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1970–2015

TAUSTATIEDOT

Nastolan teollisuusraide on sijainnut Nastolassa, pääradan raiteiden vieressä niiden 

pohjoispuolella. Se on ulottunut Nastolan seisakkeelta Uudenkylän nykyisen seisakkeen luokse. 

Tarkoituksena sillä on ollut palvella Nastolassa radan varteen sijoittuneita teollisuuslaitoksia 

kuten Raute Oyj:tä ja Uponoria, sekä pienempiä teollisuuslaitoksia. Ensimmäisenä Nastolaan 

rakennettiin Uponorin pistoraide 1970-luvulla. 1990-luvulla rakennettiin pistoraide Rauteen 

tehtaalle. Raide on poistettu käytössä 2000-luvun jälkipuoliskolla. Kiskot ja ratapölkyt on 

suurimmaksi osaksi purettu 2010-luvulla
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Raide sijaitsee pääraiteen pohjoispuolella. Radan vieressä on useita teollisuuslaitoksia.

NYKYTILA JA KUNTO

Uudenkylän seisakkeelta Rauteen tehtaalle päin on jäljellä noin 20 metriä kiskoa sekä vanha 

vaihde. Tehtaiden tonteilla on jäänteitä kiskoista sekä lastauslaitureista. Itse ratapohja kasvaa 

pääraiteen vieressä runsasta kasvustoa, mutta pohja on hiekkainen ja selvän tasainen. Hiekan 

seassa on useita metalliosia, kuten ratanauloja, sekä puupölkkyjen kappaleita. Savisen 

kevyenliikenteen alikäytävän kohdalle on varaus kolmelle raiteelle, joka itsessään muistuttaa 

teollisuusraiteesta.
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Harvinaisuus – 1 Teollisuusraiteita ja pistoraiteita tehtaille on aiemmin ollut enemmän.

Tyypillisyys – 1 Nastolan teollisuusraide ei ole alueellisesti tyypillinen.
Edustavuus – 1 Nastolan teollisuusraide on alueellisesti edustava.
Alkuperäisyys – 1 Osa raiteista on säilynyt.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–1 

Teollisuusraiteen pohja ja sen kappaleet muistuttavat teollisuuden ja 

rautateiden yhteydestä historiassa.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Nastolan teollisuusraiteessa ei ole nähtävissä historiallista 

kerroksellisuutta.

MAASTOKÄYNTI 9.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 8.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Maanmittauslaitos: kartat vuosilta 1970, 1978, 1983, 1991; Väyläviraston ratakuvapalvelu.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Nastolan teollisuusraiteen jäänteet kertovat Nastolan teollisesta historiasta sekä rautateiden ja 

teollisuuden historiallisesta yhteydestä.
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NIMI Piiankallion ratavartijan tontti

TYYPPI Ratavartijan tontti

KOORDINAATIT N=6755339.173, E=444613.911

RATAKILOMETRI 148+655

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1800-luku

TAUSTATIEDOT

Piiankallion ratavartijantontilla on sijainnut yksinkertainen vahtitupa. Tontti sijaitsee pienen 

kallion päällä Nastolassa, nykyisellä radanvarren teollisuusalueella. Kallioon on rataa 

rakennettaessa tehty kallioleikkaus, jonka toisella puolella tontti sijaitsee. Ratavartijan tontti on 

luultavasti yksi radan alkuperäisistä, sillä se on merkitty jo Pietarin radan pituusprofiiliin. 

Senaatin kartastossa vuodelta 1875 tontilla näkyy asuinrakennus tontin kaakkoiskulmassa lähellä 

rataa. Kallion päällä tontilla on myös yksi ulkorakennus. Tupa on poistunut käytöstä ennen vuotta 

1964.
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Alue tontin takana on mäntykangasta. Molemmilla puolilla kalliota on teollisuutta.

NYKYTILA JA KUNTO

Tontti kasvaa tiheää heinikkoa ja niittykasvillisuutta. Se kuitenkin erottuu muusta maastosta 

puuttomuutensa vuoksi. Tontin selkein merkki aiemmasta asutuksesta ovat suuret ruusupensaat, 

jotka ovat levinneet laajalle ympäri tonttia. Tontin luoteiskulmassa on painauma, joka voisi olla 

sortunut maakellari.  Mahdollisen maakellarin raunioihin on tehty maja erilaisista roskista, ja 

kalliolla on jälkiä tulenteosta. Tonttia kiertää osittain säilynyt kiviaita, joka vastaa ulkoisesti radan 

varrelta löytyvää kipinäaitaa. Rakennuksista ei ole jäänyt selkeää kivijalkaa, mutta kivijalan osia 

löytyy ympäri tonttia. 
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Harvinaisuus – 2 Ratavartijan tontteja on aiemmin ollut paljon, mutta ne ovat sittemmin 

harvinaistuneet. Kallion päälle rakennettuna se on maakunnallisesti 

harvinainen.

Tyypillisyys – 1 Piiankallion tontti on osin muiden ratavartijan tonttien kaltainen.
Edustavuus – 1 Kohde edustaa osin alueella tuotettua rakennuskantaa.
Alkuperäisyys – 1 Piiankalliolla on nähtävissä asumuksen merkkejä, mutta tontti on 

raunioitunut.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–1 

Kohde kertoo radan alkuaikojen kunnossapidosta.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Piiankalliolla ei ole nähtävissä historiallisia kerroksia.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Piiankallion ratavartijan tontti on rataosuuden muihin ratavartijan tontteihin verrattuna 

erikoisella paikalla kallion päällä. Tontti on rataosuuden vanhimpia ratavartijan tontteja.
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MAASTOKÄYNTI 9.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 13.1.2021 Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartta 1964; Suomen 

Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. 

Petersburg–Riihimäki Jernväg.
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NIMI Ratakilometrin 135 ratavartijan tontti

TYYPPI Ratavartijan tontti

KOORDINAATIT N=6758823.928, E=432233.813

RATAKILOMETRI 135+530

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto, muu

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS Ennen 1970-lukua

TAUSTATIEDOT

Ratakilometrin 135 jälkeisen ratavartijan tontin ajoitus on epäselvä. Vuoden 1875 Senaatin 

kartaston karttalehdessä ei paikalla näy rakennuksia, mutta pituusprofiilin mukaan vastaavalla 

ratakilometrilla on ollut yksinkertainen vahtitupa. Varhaisin merkki rakennuksista on vuoden 1946 

ilmakuvassa, jossa näkyy neljä rakennusta: yksi lähellä rataa, kaksi sen vieressä sekä neljäs tien 

toisella puolella.  Rakennukset tien toisella puolella ollutta rakennusta lukuunottamatta näkyvät 

vielä vuoden 1964 kartassa. Tontti on kuulunut vielä 1980-luvulla rautatiealueeseen. Tontin 

vieressä on ollut tasoristeys kaatopaikalle, puomit ovat yhä maastossa. 

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Tontti on lähellä päättyvää tietä. Radan varsi on heinikkoa, mutta noin 10 metrin päässä kasvaa jo 

puita.

NYKYTILA JA KUNTO

Tontilta ei maastokäynnillä löytynyt selkeitä jälkiä rakennusten kivijaloista. Tontti on hyvin tiheän 

kasvillisuuden peitossa, mikä hankaloitti tutkimuksia. Tontin ja tien välissä olevat puut voisivat 

olla vanhoja pihapuita. Heinikossa on uudehko kaivo vanhan tasoristeyspaikan kohdalla. Tontti 

vaatii parempaa tutkimusta, jotta sen merkittävyys voidaan selvittää. Tontin vieressä oleva 

rakennusryhmä on entisen ratavartijan itselleen rakentama mökki sekä sen ulkorakennukset.
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Harvinaisuus – 1 Ratavartijan vahtituvat ovat aikoinaan olleet yleisiä.

Tyypillisyys – 0 Kohde ei ole tyypillinen.
Edustavuus – 0 Kohde ei ole väylänpidon kannalta edustava.

Alkuperäisyys – 0 Kohteesta ei ole nähtävillä alkuperäisiä rakenteita.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus – 

0 

Kohde on käytännössä katsoen tuhoutunut.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Kohteessa ei ole historiallista kerroksellisuutta.

MAASTOKÄYNTI 16.9., 9.10.2020, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Lahden kaupungin karttapalvelu: Ilmakuva 1946; 

Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1978, 1983 ja 1991; Suomen Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen 

arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. Petersburg–Riihimäki Jernväg.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Tontin arvoa ja merkitystä on vaikea arvioida, sillä tontilta ei löytynyt juuri mitään 

maastotutkimuksessa. Tontin kasvillisuus on kuitenkin runsasta, ja voi olla, että tarkemmalla 

tutkimuksella tontilta saattaisi löytyä jäänteitä ratavartijan tontin rakennuksista.
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TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 13.1.2021, Roosa Ruotsalainen 
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NIMI Rieskan ratapohja

TYYPPI Ratapohja

KOORDINAATIT N=6751262.808, E=459045.656; N=6750836.808, E=459927.656

RATAKILOMETRI vanha 164+574…165+690

SIJAINTIKUNTA Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1868–1977

TAUSTATIEDOT

Rieskan ratapohja on osa Pietarin radan alkuperäistä linjausta. Kaarre on oikaistu sähköistämisen 

ja perusparannustöiden yhteydessä 1970-luvulla. Samalla raiteet ja ratapölkyt purettiin.

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Ratapohja kulkee ensin pellon reunaa, joskin sen ja radan välissä on lehtipuita. Myöhemmin 

ratapohja kulkee kuusimetsässä, kunnes se taas tulee avarampaan maastoon ja lähemmäs 

nykyistä päärataa.

NYKYTILA JA KUNTO

Ratapohja on huoltotietä, ja sen vuoksi avoin. Ratapenger on ehjä ja leveä, sillä se on rakennettu 

kahdelle raiteelle. Nykyisen huoltotien reunoilla kasvaa paikoin tiheää kasvustoa, paikoin se on 

avarampi. Vanhan ratapohjan vieressä eteläpuolella kulkee noin 300 metrin matkalla vanhaa 

piikkilanka-aitaa, jossa on puiset aidantolpat.

KOHTEEN RAJAUS
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Harvinaisuus - 2 Pietarin rataa on oikaistu vain vähän, joten syrjään jääneet osat päärataa 

ovat harvinaisuus.

Tyypillisyys - 1 Lahden ja Kouvolan välillä on muitakin oikaisuja.

Edustavuus - 2 Rieskan ratapohja on edustava ennen sähköistystä käytössä ollut 

ratapohja.
Alkuperäisyys - 1 Radan rakenteet on purettu, mutta linjaus ja penger ovat säilyneet.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus - 

2

Rieskan ratapohja on kertoo maakunnallisesti väylänpitäjän toimista. 

Historiallinen 

kerroksellisuus - 1

Radan rakenteet on purettu, eikä historiallista kerroksellisuutta ole 

juurikaan kohteessa.

MAASTOKÄYNTI 25.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 15.12.2020, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1964 ja 1978.

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Rieskan syrjään jäänyt rata muodostaa kiinnostavan kokonaisuuden rautateiden historiaa 

yhdessä vanhan kivirummun sekä ratavartijan tontin kanssa. Sen olemassaolo kertoo Pietarin 

radan vähäisistä oikaisuista, joita on tehty esimerkiksi sähköistämisen aikaan. Rieskan ratapohja 

kertoo  ajasta ennen sähköistystä.
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NIMI Rieskan ratavartijan tontti

TYYPPI Ratavartijan tontti

KOORDINAATIT N=6750820.452, E=459663.930

RATAKILOMETRI n. 165+350 (165+452, vanha)

SIJAINTIKUNTA Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS Ennen 1970-lukua

TAUSTATIEDOT

Rieskan ratavartijan tontti on ollut ratavartijan asumuksena luultavasti 1960-luvun loppuun 

saakka. Tontin rakennukset näkyvät vielä 1964 kartassa. Viimeistään tontti on autioitunut 

rataoikaisun myötä, joka on tehty perusparannuksen myötä ennen vuotta 1977. Rakennusten 

rakennusajankohta on epäselvä, mutta on mahdollista, että kyseessä on radan alkuperäinen 

ratavartijan tontti.
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Tontti sijaitsee Rieskan oikaistulla rataosuudella, vanhan ratalinjan eteläpuolella. Ympärillä 

kasvaa kuusi- ja sekametsää, mutta tontti on ympäristöään avoimempi. Vanhan radan ja tontin 

välillä on oja.

NYKYTILA JA KUNTO

Tontilla on kolmen rakennuksen selkeät kivijalat sekä maakellarin jäänteet. Keskimmäinen, 

lähinnä vanhaa rataa oleva rakennus on tontin asuinrakennuksen kivijalka. Muut rakennukset 

ovat ulkorakennuksia. Asuinrakennuksen ja kaakkoiskulman ulkorakennuksen kivijalat ovat kiveä, 

lounaiskulman kivijalka on tiiltä ja betonilevyä. Maakellari on rakennettu tiilestä. Tontilla on 

rakennusten jäänteiden lisäksi perinteisiä pihakasveja, kuten herukkapensaita ja ruusuja. 

Asuinrakennuksen kivijalan eteläpuolella on kiskopari. Tonttia kiertää puisin aidanpylväin 

kannateltu piikkilanka-aita.
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Harvinaisuus – 2 Ratavartijan tontit ovat olleet yleisiä, mutta sittemmin harvinaistuneet. 

Rieskan tontti alueen muita ratavartijan tontteja paremmin säilynyt 

raunioitumisesta huolimatta.
Tyypillisyys – 1 Rieskan ratavartijan tontin rakennuksissa on luultavasti alun perin 

käytetty tyyppipiirroksia.

Edustavuus – 1 Kohde on alueellisesti hyvä esimerkki siitä, mitä ratavartijan tonteille on 

käynyt sen jälkeen, kun kunnossapito on koneellistunut.

Alkuperäisyys – 1 Rieskan tontissa on nähtävissä hyvin alkuperäisiä asumisen merkkejä, 

vaikka tontti on autioitunut.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Vaikka tontin rakennukset ovat tuhoutunet, ovat tontin kivijalat säilyttäneet muotonsa hyvin. 

Pihapiirissä on myös paljon vanhaa kasvillisuutta ja piha-aita on pystyssä. Tontti muodostaa 

kokonaisuuden Rieskan ratapohjan ja rummun kanssa.
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Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–1 

Rieskan tontti kertoo väylänpidon historiasta ennen koneellista 

kunnossapitoa.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 1

Kohteessa on nähtävissä jotain historiallista kerroksellisuutta.

MAASTOKÄYNTI 25.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 13.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1978; Kansalliskirjasto: 

pitäjänkartta 1932, Iitti; Suomen Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – 

Långprofil öfver St. Petersburg–Riihimäki Jernväg.
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NIMI Rieskan ratarumpu

TYYPPI Ratarumpu

KOORDINAATIT N=6751029.750, E=459243.837

RATAKILOMETRI n. 165+000 (164+862 vanha)

SIJAINTIKUNTA Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1868–1870/1915–16

TAUSTATIEDOT

Rieskan ratarumpu on oikaistulla radalla. Ratarumpuja rakennettiin pitkään graniitista. Rumpu voi 

olla radan alkuperäinen, sillä sen latomus vastaa 1800-luvulla käytössä ollutta 

perusrumputyyppiä. Pituusprofiilista selviää, että Rieskan rummun paikalla on ollut alkujaankin 

ratarumpu. On myös mahdollista, että rumpua olisi levennetty kaksiraiteistamisen yhteydessä, 

vuosina 1915–16. Mahdollinen jatkos on tehty kivestä.

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Ratapenkereen sivut ovat täynnä puustoa ja heinikkoa. Penkereellä kasvavat puut ovat nuoria. 

Rummun läpi kulkeva oja levenee ennen kumpaakin rummun suuta. 

NYKYTILA JA KUNTO

Rumpu on molemmin puolin ehjä, ja vesi näyttää virtaavan sen lävitse. Lounaispuolen 

rumpuaukko näkyy Kaakkoispuolen rumpuaukkoa selvemmin. Kivet ovat sammaloituneet, mutta 

latomustapa näkyy niistä selvästi.

KOHTEEN RAJAUS
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Harvinaisuus – 1 Kivirummut ovat olleet yleisiä, mutta nykyään niitä on myöhemmin 

jatkettu esimerkiksi betonilla. 
Tyypillisyys – 3 Rieskan rumpu vastaa tyypillistä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa 

rakennettua ratarummun mallia.
Edustavuus – 2 Rieskan rumpu on edustava esimerkki varhaisista ratarummuista.

Alkuperäisyys –2 Rumpu on mahdollisista kivijatkoksista huolimatta säilyttänyt 

alkuperäisen asun.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–1 

Kohde kertoo ratatekniikan alkuvaiheista.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 1

Rummun mahdollinen jatkos on epäselvä.

MAASTOKÄYNTI 25.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 13.1.2021, Roosa Ruotsalainen 

LÄHTEET

Gripenberg, Lennart & Munck, Teodor: Suomen Valtionrautatiet 1862–1912, osa 2. 

Historiallis–teknillis–taloudellinen kertomus. Rautatiehallitus, Helsinki 1912; Suomen 

Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. 

Petersburg–Riihimäki Jernväg; Vilenius, Mikko Johannes: Rautatierumpujen taustaselvitys. 

Metropolia ammattikorkeakoulu, insinöörityö, 2016.

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Rieskan rumpu voi olla jopa radan alkuperäinen rumpu. Koska se ei ole enää käytössä olevalla 

radalla, sitä ei ole ollut tarpeen korjata esimerkiksi muovilla tai betonilla. Rumpu muodostaa 

kiinnostavan kokonaisuuden yhdessä Rieskan oikaistun radan sekä ratavartijan tontin kanssa.
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NIMI Selkosaaren ratavartijan tontti

TYYPPI Ratavartijan tontti

KOORDINAATIT N=6755488.173, E=443535.911

RATAKILOMETRI 147+578

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Yksityinen

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1800-luku

TAUSTATIEDOT

Selkosaaren ratavartijan tontin ajoitus on epäselvä. Pituusprofiilissa sen kohdalle ei ole merkitty 

ratavartijan tonttia, mutta itse vahtituvan muoto viittaisi alkuperäiseen rakennukseen. Voi olla, 

että vahtitupa on rakennettu myöhemmin vanhoilla piirrustuksilla. Tontti on 

yksityisomistuksessa, mutta on vielä 1980-luvun alussa kuulunut rautatiealueeseen.
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Ratavartijantontin ympäristössä on metsää ja pientaloja.

NYKYTILA JA KUNTO

Tontilla on kolme rakennusta, joista kaksi on ulkorakennuksia. Talon vieressä kasvaa runsaasti 

ruusuja. Tontilla on lisäksi luoteiskulmassa maakellari. Tontin kasvillisuus on villiintynyt ja tontti 

vaikuttaa hylätyltä.

KOHTEEN RAJAUS
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Harvinaisuus – 2 Ratavartijan tuvat ovat alkujaan olleet yleisiä, mutta ovat sittemmin 

harvinaistuneet. Selkosaaren tontti on ainoa yksinkertainen vahtitupa 

Lahden ja Kouvolan välillä, jonka rakennukset ovat säilyneet.

Tyypillisyys – 3 Kohde on rakennettu tyyppipiirroksin, ulkoisin osin se on säilyttänyt 

tyyppipiirrosten mukaisen asun erinomaisesti.
Edustavuus – 3 Koska muita vastaavia kohteita ei ole alueella säilynyt, Selkosaari edustaa 

Pietarin radan yksinkertaisia vahtitupia erityisen hyvin.
Alkuperäisyys – 2 Vahtitupa sekä ulkorakennukset näyttävät pääosin olevan alkuperäistä 

vastaavassa asussa.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–3

Mikäli kohde on alkuperäinen Pietarin radan ratavartijan vahtitupa ja 

vastaavia rakennuksia ei ole säilynyt muualla, kohde on valtakunnallisesti 

hyvä todiste rautateiden historiasta.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 1

Historiallisen kerroksellisuuden tarkempi määrittäminen vaatisi kohteen 

tarkempaa tutkimusta.

MAASTOKÄYNTI 16.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 13.1.2021, Roosa Ruotsalainen 

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1970, 1978, 1983 ja 1991; 

Rautatierakennusten korjausohjeet 5: Yksinkertainen vahtitupa. Museovirasto, Helsinki 2003; 

Suomen Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. 

Petersburg–Riihimäki Jernväg. 

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Jos tontin rakennukset ovat radan alkuperäisiä, ne ovat todella merkittäviä, sillä säilyneet 

ratavartijan tuvat ovat usein 1800-luvun lopusta tai 1900-luvun alusta. Tontti on jokatapauksessa 

Lahden ja Kouvolan rataosuuden ainut säilynyt yksinkertainen ratavartijan tupa 

ulkorakennuksineen, joten se on jo sellaisenaan arvokas.
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NIMI Sitikkalan ratavartijan tontti

TYYPPI Ratavartijan tontti

KOORDINAATIT N=6753366.859, E=457599.422

RATAKILOMETRI 162+000

SIJAINTIKUNTA Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1870–1970

TAUSTATIEDOT

Sitikkalan ratavartijan tupa sijaitsi Sitikkalan seisakkeen välittömässä läheisyydessä. Vahtitupa 

on kuitenkin vanhempi kuin seisakkeen paikka, sillä se näkyy pituusprofiilissa radan 

rakennusajoilta. Siinä Sitikkalaan on merkitty kaksoisvahtitupa. Seisake on myöhemmin tehty 

radan ylittävän tien länsipuolelle, ratavartijan tontin sijaitessa tien itäpuolella. Vuoden 1964 

kartassa tontin rakennusten sijoittuminen näkyy parhaiten. Tontti on muista radanvarren 

säilyneistä tonteista poiketen radan suuntainen, eikä neliömäinen. Näin ollen myös rakennukset 

asettuvat tontille muista poiketen. Vahtitupa on rakennuksista itäisin, ja se ei ole yksinkertaisten 

vahtitupien tapaa täysin suorakaiteen muotoinen. Siitä länteen on pidempi ulkorakennus, 

mahdollisesti aitta. Sen länsipuolella on vielä yksi, pienempi ulkorakennus. Rakennukset ovat 

suhteessa toisiinsa janamaisesti. Sitikkalan vahtituvan autioitumisen tarkka ajankohta ei ole 

tiedossa, mutta se ei näy enää vuoden 1978 kartassa. Se on siis poistunut käytöstä viimeistään 

sähköistyksen yhteydessä.
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Tontti on suhteellisen puuton ja se kasvaa pitkää heinää. Tonttia rajaa sekametsä. Radan ja tontin 

välissä on huoltotie.

NYKYTILA JA KUNTO

Vahtituvan kivijalka on säilynyt, joskin osin romahtaneena. Maastosta se erottuu selvästi 

korkeampana muusta kasvillisuudesta, sen päällä kasvaa muun muassa syreeniä. Kiviaineksen 

seasta erottuu tiiltä. Ulkorakennusten paikalta löytyy yksittäisiä kivijalan palasia. 

Ulkorakennuksen ja vahtituvan välissä on syreeniaita. Talojen takana ollut pieni pelto kasvaa 

heinää.
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Harvinaisuus - 1 Ratavartijan tonttina Sitikkala ei ole harvinainen muuten kuin rakennusten 

asettelun ja tontin muodon suhteen.

Tyypillisyys - 2 Tontti kivijalkoineen on tyypillinen, mutta rakennusten asettelu tontilla 

poikkeaa muista ratavartijan tonteista.

Edustavuus - 1 Sitikkalan tontilta löytyy monia ratavartijan tonteille tyypillisiä piirteitä 

kuten kivijalkoja sekä pihakasvillisuutta.

Alkuperäisyys - 1 Tontti on autioitunut, mutta sen rakennuksista on useita jäänteitä.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus - 

1

Kohteen merkitys on paikallinen.

Historiallinen 

kerroksellisuus - 0

Tontin raunioitumisasteen takia historiallista kerroksellisuutta ei ole 

havaittavissa.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Sitikkalan ratavartijan tontti edustaa valtiollista väylänpitoa ennen koneellisen kunnossapidon 

yleistymistä. Tontin rakennusten asettelu on jokseenkin epätyypillinen, mutta esimerkiksi alueen 

kasvillisuus vastaa vastaavien tonttien kasvillisuutta.
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MAASTOKÄYNTI 8.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 15.12.2020, Roosa Ruotsalainen 

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1978; Suomen 

Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. 

Petersburg–Riihimäki Jernväg.
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NIMI Suurisuo

TYYPPI Ratapohja

KOORDINAATIT N=6748562.898, E=468904.150; N=6747676.898, E=471397.150

RATAKILOMETRI vanha 175+000 … 178+000 (uusi 175+000 … 177+560)

SIJAINTIKUNTA Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Muu

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1868–2010

TAUSTATIEDOT

Suurisuon vanha ratalinja on osa Pietarin radan alkuperäistä ratalinjaa. Se oli yksi Lahden ja 

Kouvolan välisistä haastavista osuuksista radan rakentamisen aikaan. Silloin nimeltään 

Viittamäensuo vaati erityisiä pohjustustöitä: radan perustuksia vahvistettiin muun muassa 

havuilla ja tukeilla. Rataosuuden mutkaa loivennettiin hieman sähköistystöiden yhteydessä 1970-

luvulla. Lopullisesti Suurisuon mutka oikaistiin Lahti–Luumäki palvelutasonnoston yhteydessä 

vuosina 2008–2010. Suurisuolla on sijainnut myös Viittamäen seisake sekä ratavartijan tontti. 

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Ratalinja kulkee soisen alueen lävitse. Sen molemmin puolin on pitkän matkaa huoltoteitä. 

Alueella on siemenpuuviljelmä sekä tupeennostoalue. Ratalinjan itäpäässä rata ohittaa korkean 

kallion, Sudenpesänvuoren.

NYKYTILA JA KUNTO

Alkuperäinen, sähköistyksen yhteydessä suoristettu ratalinja näkyy uudemman ratapenkereen 

pohjoispuolella. Vanha ratapenger kasvaa puuta, mutta se on selvästi tunnistavissa 

ratapenkereeksi. Sen pohjoispuolella näkyy maastossa muutamia aidantolppia. On mahdollista, 

että maastossa on myös aidassa käytettyä piikkilankaa. Uudemman, nyt jo puretun radan pohjan 

eristysrakenteita on jätetty maahan, ja alueella on myös muutama taipunut merkki radan sivussa. 

Ratapohja on leveä, kaksiraiteisen radan pohja, toisin kuin sen vierellä kulkeva vanha ratapenger.
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Harvinaisuus – 2 Sekä uusi että vanha oikaistu ratalinja ovat ainutlaatuisia 

maakunnallisella tasolla.

Tyypillisyys – 1 Ratapenkereet ovat tyypillisiä.

Edustavuus – 1 Molemmat ratapenkereet ovat aikakauteensa nähden edustavia.

Alkuperäisyys – 1 Alkuperäinen linjaus on nähtävissä uudemman penkereen vieressä, mutta 

molemmista linjauksista on jäljellä vain ratapenkereet.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–2 

Kohde on maakunnallisesti hyvä todiste Väyläviraston historiasta.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 1

Kohteessa on osittain nähtävissä erilaiset historian kerrokset.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Suurisuolla on oikeastaan kaksi oikaistua ratalinjaa: kaksiraiteinen, vuonna 2010 oikaistu rata 

sekä yksiraiteinen sähköistyksen yhteydessä oikaistu rata. Lahden ja Kouvolan välissä ei ole 

muualla säilynyt yksiraiteisen radan pengertä. Tarkemmalla tutkimuksella vanhasta 

ratapenkereestä saattaisi löytyä vielä alkuperäisiä ratarumpuja. 
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MAASTOKÄYNTI 25.9, 8.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 13.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Gripenberg, Lennart & Munck, Teodor: Suomen Valtionrautatiet 1862–1912, osa 2. 

Historiallis–teknillis–taloudellinen kertomus. Rautatiehallitus, Helsinki 1912. Kansallisarkisto: 

Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1965, 1980 ja 1987; Väyläviraston arkisto: 

Suurisuon oikaisun suunnitelmaselostus ja työselite, 2008.
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NIMI Suurisuon ratavartijan tontti

TYYPPI Ratavartijan tontti

KOORDINAATIT N=6748502.898, E=470180.150

RATAKILOMETRI n. 176+322 (176+265 vanha)

SIJAINTIKUNTA Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Muu

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1800-luku

TAUSTATIEDOT

Suurisuon ratavartijan tontti on yksi radan alkuperäisistä. Pituusprofiilissa sen paikalle on 

merkitty yksinkertainen vahtitupa, ja Senaatin kartastossa vuodelta 1875 tontilla näkyy kolme 

rakennusta: asuinrakennus lähinnä rataa, ulkorakennus tontin takaosassa sekä toinen 

ulkorakennus radan toisella puolella. Vuoden 1932 kartassa rakennuksia ei enää näy. 

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Tonttia ympäröivät ojat kaikilla sivuilla. Maasto on metsähakkuun jäljiltä heinikkoista. 

NYKYTILA JA KUNTO

Tontin takaosassa on kivijalka, joka voi olla kuulunut ulkorakennukselle. Kivijalan takana on 

muutamia aidantolppia sekä piikkilankaa. Maastossa on rakennusjätettä, kuten tiiliä. On 

mahdollista, että tontilla on myös kellarin jäänteet, mutta ne jäävät kaadettujen puiden alle 

(puiden juurissa on kiinni tiiltä ja laastia). Tontin kaakkoiskulmassa kasvaa suuri hernepensas 

sekä angervoja. Kaakkoiskulmassa on myös pieni kivestä rakennettu kävelysilta ojan ylitse.

KOHTEEN RAJAUS
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Harvinaisuus – 1 Ratavartijan tontit ovat alkujaan olleet yleisiä, mutta myöhemmin 

harvinaistuneet. 

Tyypillisyys – 1 Kohde muistuttaa osin alueellisesti muita ratavartijan tontteja.
Edustavuus – 1 Suurisuon tontti edustaa osin aikakaudelleen tyypillistä rakennusperintöä 

tai sen jäänteitä.

Alkuperäisyys – 0 Tontti on raunioitunut, joten siinä ei ole nähtävissä rakennusajankohdan 

fyysisiä erityispiirteitä.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–1 

Tontin merkitys on paikallinen.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Suurisuon tontilla ei ole havaittavissa historiallista kerroksellisuutta.

MAASTOKÄYNTI 8.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 13.1.2021, Roosa Ruotsalainen 

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Kansalliskirjasto: pitäjänkartta 1932, Iitti; 

Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1980; Suomen Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: 

Pituusprofiili – Långprofil öfver St. Petersburg–Riihimäki Jernväg.

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Tontti on on hyvin vanha ja se on myös autioitunut varhain. Tontin jäänteet poikkeavat hieman 

muista alueen ratavartijan tonttien jäänteistä (mm kävelysilta, kasvillisuus).
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NIMI Tuurinkorventien tasoristeys

TYYPPI Tasoristeyksen paikka

KOORDINAATIT N=6749923.889, E=464581.178

RATAKILOMETRI 170+449

SIJAINTIKUNTA Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1870–1987

TAUSTATIEDOT

Tuurinkorventien tasoristeys on ollut Kausalasta etelään johtaneen tien tasoristeys jo radan 

alkuaikoina. Tuota tietä pitkin Iitistä pääsi esimerkiksi Elimäen kirkonkylään tai vaikkapa 

Loviisaan. Etelään suuntautunut tieyhteys oli iittiläisille tärkeä ennen rautateitä, sillä monet 

talonpojat kävivät tuotteillaan kauppaa Loviisassa. Itse tie on kuitenkin tuoreempi kuin 

esimerkiksi Kaivomäen kohdalta radan ylittävä tie, joka oli ennen rautateitä suurin Iitistä etelään 

johtava tie. Kaivomäen kohdalla on nykyään ylikulkusilta.  Tuurinkorventien tasoristeyksen 

vieressä pohjoispuolella on sijainnut kaksoisvahtitupa. Tuurinkorventien tasoristeys on poistettu 

käytöstä tiejärjestelyin Kansanmäen alikulkusillan valmistuttua vuonna 1987.

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Tasoristeyksen ympärillä on jonkin verran pieniä puita sekä pensaikkoa. Vanhan risteyksen 

erottaa nykyisestä tiealueesta maarakenteinen melueste.

NYKYTILA JA KUNTO

Tasoristeyksen käyttö on estetty molemmin puolin. Radan eteläpuolella on säleikköaitaa, 

pohjospuolella on betonipölkyt sekä jo pahoin lahonnut punakeltaiseksi maalattu puupuomi. 

Vanha tie poikkeaa hiekkatienä kohti rataa nykyisestä Tuurinkorventiestä. Myös radan 

eteläpuolella tasoristeyspaikalle johtaa hiekkatie. Ratavartijan tuvasta ei maastokäynnillä 

löytynyt merkkejä.
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Harvinaisuus – 1 Tasoristeykset ovat radalla olleet yleisiä mutta sittemmin hävinneet 

radalta kokonaan.

Tyypillisyys – 2 Tasoristeyspaikka on pääosin tyypillinen: se on poistettu pois 

varoituspuomilla ja myöhemmin siihen on lisätty uudempaa aitaa.

Edustavuus – 1 Tuurinkorventien tasoristeys kertoo alueellisesti Väyläviraston toimista 

tasoristeyksien poistamisessa.
Alkuperäisyys – 1 Vanhaa tietä on selvästi nähtävissä molemmilla puolilla rataa, mutta 

mahdolliset varoituslaitokset ja tasoristeyksestä varoittavat merkit on 

poistettu.
Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–1 

Kohteen merkitys on korkeintaan paikallinen.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 1

Tuurinkorventien tasoristeyksessä on nähtävissä eri aikoina tehtyjä 

aitaratkaisuja tasoristeyksen poistamiseksi.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Tuurinkorventien tasoristeyspaikan on ylittänyt paikallisesti tärkeä tie Iitistä etelään. 

Tasoristeyksen paikalla on selkeät merkit tasoristeyksestä molemmin puolin rataa, toisella 

puolella uudempi aita ja toisella puolella vanhempi, jo lahonnut puomi.
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MAASTOKÄYNTI 25.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 13.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Kalmbergin kartasto, Senaatin kartasto 1875; Taitorakennerekisteri: Kaivomäen 

ylikulkusilta, Kansanmäen alikulkusilta; Halila, Aimo: Iitin historia II. Iitin kunta ja seurakunta, Lahti 

1966, s.25; Mäkelä, Anneli: Nastolan historia I. Nastolan kunta, Gummerus Oy. Jyväskylä 1979, 

s.402. 
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NIMI Uudenkylän–Sitikkalan kipinäaita

TYYPPI Kipinäaita

KOORDINAATIT N=6755338.179, E=444492.958; N=6753325.223, E=457629.989

RATAKILOMETRI 148+532…162+70

SIJAINTIKUNTA Lahti–Iitti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto, muut

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1868–1870

TAUSTATIEDOT

Kipinäaita on rakennettu luonnonkivistä alun perin radan molemmin puolin estämään vetureista 

lähteneitä kipinöitä aiheuttamasta laajaa maastopaloa. Kipinäaidat estivät myös eläimiä 

harhautumasta radalle ja näin aiheuttamasta häiriöitä junaliikenteessä. Pietarin radan kipinäaitaa 

ovat olleet rakentamassa naiset, lapset ja luultavasti heikkokuntoiset miehet, jotka eivät ole 

kyenneet radanrakennustyöhön. Ylimääräistä työtä keksittiin, sillä vaikka Suomessa oli 

rakennuksen aikana nälänhätä, vastikkeetonta köyhäinhoitoa ei tunnettu. Apua saadakseen oli 

siis kyettävä töihin. Monet radanrakennukselle töihin tulleet miehet toivat mukanaan koko 

perheensä, ja siksi alueella oli myös paljon naisia ja lapsia. Rautateiden kipinäaidat ovat 

automaattisesti muinaismuistolailla suojeltuja historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Lahti–Kouvola-radan kipinäaita on lisäksi lisätty Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin. 

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Kipinäaita sijaitsee pääosin Salpausselän harjumaisemassa. Varsinkin radan pohjoispuoli kasvaa 

mäntymetsää ja on hyvin kivikkoinen. Valtatie 12 kulkee pitkään radan viertä, ja eteläpuolinen 

kipinäaita jää siten pitkältä matkalta tien ja radan väliselle pienelle kaistaleelle.
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Harvinaisuus – 2 Kipinäaidat ovat alkujaan olleet luultavasti yleisempiä, mutta kaikki niistä 

eivät ole säilyneet. Yhtä vanhoja kipinäaitoja ei ole säilynyt.

Tyypillisyys – 1 Luonnonkivistä rakennettu kipinäaita on jokseenkin tyypillinen.

NYKYTILA JA KUNTO

Kipinäaitaa on nykyisin jäljellä Uudenkylän ja Sitikkalan välissä radan molemmin puolin. Kiviaidan 

jäänteitä on noin 13,5 kilometrin matkalla. Radan pohjoispuolella se kiertää kaksi ratavartijan 

tonttia sekä radanrakentajien hautausmaan (Lepomaa).  Pohjoispuolella aita kulkee pidempään 

yhtenäisesti maastossa, eteläpuolella varsinkin valtatien 12 ollessa lähellä rataa aita on paikoin 

pahasti sortunut. Aitaa löytyi myös Piiankalliolta entisen ratavartijan tontin ympäriltä, sekä 

samassa kohtaa radan toiselta puolelta. Myös Sitikkalassa aitaa on jäljellä entisen seisakkeen 

paikkeilla valtatie 12 sillan molemmin puolin. Kipinäaita on osin hyvässä kunnossa ja maastosta 

selkeästi erotettavissa. Aitaan on tehty joitakin aukkoja esimerkiksi tasoristeyksiä ja huoltoteitä 

varten, mutta se kulkee maastossa muuten yhtenäisenä. Joiltain osin aita on romahtanut. 

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Kipinäaitoja löytyy muualtakin Suomen rataverkoilta, mutta Lahden ja Kouvolan välillä oleva 

kipinäaita on luultavasti jopa Suomen vanhin, säilynyt kipinäaita. Se kertoo radan rakennuksen 

aikaisista olosuhteista sekä höyryvetureiden aikakaudesta.
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Edustavuus – 2 Kipinäaita edustaa hyvin rakennusaikansa rautatieympäristöä.

Alkuperäisyys – 2 Kipinäaita on säilyttänyt hyvin rakennusajankohtansa asun.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–2 

Kohde on hyvä esimerkki höyryveturiajan rautatiemiljööstä sekä Pietarin 

radan rakentamisen vaikeista olosuhteista.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Kipinäaidassa ei ole historiallisia kerroksia.

MAASTOKÄYNTI 18.9., 9.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 13.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Gripenberg, Lennart & Munck, Teodor: Suomen Valtionrautatiet 1862–1912, osa 2. 

Historiallis–teknillis–taloudellinen kertomus. Rautatiehallitus, Helsinki 1912; Museovirasto: 

Kipinäaita kyppi.fi -tietokannassa (https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000024311).
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NIMI Uusikylä uusi

TYYPPI Asema-alue

KOORDINAATIT N=6755157.591, E=445469.065

RATAKILOMETRI 149+485

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 2009–2010

TAUSTATIEDOT

Henkilöliikenteen pysähdykset siirrettiin Uudenkylän vanhalta asemalta Nastolaan vuonna 

2005. Uudenkylän uudet laiturit rakennettiin entisen Kanervan seisakkeen paikalle asemasta 

länteen. Niillä paikallisliikenne aloitettiin 12.12.2010.

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Ympäristö on avointa muutamia puita lukuunottamatta. Nastolan teollisuusalue alkaa 

seisakkeesta länteen.

NYKYTILA JA KUNTO

Seisakkeen alueella ei ole merkkejä vanhasta Kanervan seisakkeesta. Laiturit, opasteet, 

istutukset ja muut rakenteet ovat tavanmukaisia.

KOHTEEN RAJAUS



Harvinaisuus – 0 Vastaavia laiturialueita on useita.

Tyypillisyys – 3 Uudenkylän pysäkki on hyvin tyypillinen 2000-luvulla rakennettu 

paikallisliikenteen pysäkki.

Edustavuus – 3 Kohde edustaa erityisen hyvin 2000-luvun paikallisliikennelaitureita.

Alkuperäisyys – 2 Uudenkylän laitureilla ei ole juurikaan tehty muutoksia rakentamisen 

jälkeen.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–0 

Kohde on vielä liian nuori kertoakseen Väyläviraston historiasta.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Laiturialueella ei ole historiallisia kerroksia.

MAASTOKÄYNTI 16.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 21.12.2020, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Iltanen, Jussi: Radan varrella – Suomen rautatieliikennepaikat. Karttakeskus 

2009;Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1970; Väylävirasto: Ratakuvapalvelu; Väyläviraston 

arkisto: Lahti–Luumäki palvelutason parantaminen, Uusikylä liikennepaikka, Aluesuunnitelmat.

ARVOLUOKITUS

Uudenkylän uusien laitureiden alueella ei ole merkkejä sitä edeltävästä Kanervan seisakkeesta. 

Rakennusajankohtaansa nähden kohde on hyvin tyypillinen.

VALOKUVAT



NIMI Uusikylä vanha

TYYPPI Asema-alue

KOORDINAATIT N=6755134.173, E=446658.295

RATAKILOMETRI 150+722

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto, muut

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1869–

TAUSTATIEDOT

Uudenkylän asema on yksi radan alkuperäisistä asemista. Uusikylä on Nastolan kyläkeskus, 

kirkonkylän ollessa hieman kauempana. Kolmannen luokan asema rakennettiin Knut Nylanderin 

tyyppipiirustusten mukaisesti vuonna 1869. Aseman lisäksi alueelle rakennettiin tavaramakasiini, 

ulkohuone, kaksinkertainen vahtitupa sekä vesitorni vetureiden vedenottoa varten. 

Asemarakennus tuhoutui talvisodan pommituksissa keväällä 1940. Uusi asemarakennus 

rakennettiin entisen paikalle samana vuonna. Uudenkylän henkilöliikenne lopetettiin vuonna 1971, 

mutta palautettiin jo vuonna 1979 rataosan sähköistyksen tultua valmiiksi. Henkilöliikenteen 

pysähdykset siirrettiin Nastolaan vuonna 2005. Uudenkylän uudet laiturit rakennettiin entisen 

Kanervan seisakkeen paikalle asemasta länteen ja avattiin vuonna 2010. Uudenkylän aseman 

alueelle rakennettiin teollisuus- ja varastorakennuksia 1970-luvun lopulla. Toiminnan myötä 

myös raiteita rakennettiin lisää. Nykyisinkin alueella toimii useampi yritys. Raiteet ovat käytössä, 

ja niiden ratapölkkyjä vaihdettiin puisista betonisiin syksyllä 2020. 

YMPÄRISTÖN KUVAUS

Uudenkylän asema-alue sijaitsee tiiviisti Uudenkylän keskuraitin tuntumassa. Asema sijaitsee 

kapealla kaistaleella tien ja radan välissä. Radan toisella puolella on varastoaluetta. 
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NYKYTILA JA KUNTO

Uudenkylän asemarakennus edustaa sodan aikaista jälleenrakennusarkkitehtuuria rautateillä. 

Aseman vieressä on säilynyt laiturin kivimuuria, ja kapealla kaistaleella muurin ja tien välissä on 

säilynyt asemapuiston puustoa. Asemapuistot ovat olleet tärkeä osa asemamiljöötä, mutta 

nykyään ne ovat monelta asemalta hävinneet. Laitetilarakennuksen vieressä kasvillisuuden 

seassa on tiiltä sekä kivijalkaa, joka voisi olla osa samalla paikalla sijainneen puisen vesitornin 

kivijalka. Pääraiteiden toisella puolella on Uudenkylän varastoraiteet, joiden keskellä seisoo 

pahoin ränsistynyt varastorakennus. Varasto on rakennettu 1950-luvulla Lahden osuuskaupan 

tarpeisiin. Sen katto on romahtanut pohjoispuolelta. Aseman eteläpuolella on säilynyt nykyään 

yksityisomistuksessa olevat asemapäällikön talo (1942) ja toinen asuintalo (1907).

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT
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Harvinaisuus - 2 Asemat ovat olleet tyypillisiä, mutta Lahden ja Kouvolan välillä asema-

alueita ei ole säilynyt kuin muutama.

Tyypillisyys - 1 Uudenkylän asema-alue on jonkin verran tyypillinen (asemarakennus on 

rakennettu tyyppipiirroksin), mutta alueen tavaraliikenteellinen toiminta 

on tehnyt alueesta erityisen asema-alueen. Myös aseman sijainti kapealla 

kaistaleella tien ja radan välissä on epätyypillistä.

Edustavuus - 1 Asema-alue edustaa osittain alueella rakennettua rakennusperintöä.

Alkuperäisyys - 1 Asema on rakennuksena säilyttänyt rakennusajankohtansa asun 

ulkolaudoitusta lukuunottamatta. Alue on muuten muuttunut paljon. 

Historiallinen 

todistusvoimaisuus - 

2

Asema-alue kertoo rautateiden sodanaikaisesta jälleenrakennuksesta 

sekä tavaraliikenteen merkityksestä myös pienemmillä asemilla.

Historiallinen 

kerroksellisuus - 2

Asema-alueella on nähtävissä monen aikakauden muutoksia.

MAASTOKÄYNTI 16.9., 9.10.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 15.12.2020, Roosa Ruotsalainen

 

LÄHTEET

Iltanen, Jussi: Radan varrella – Suomen rautatieliikennepaikat. Karttakeskus 2009; 

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1970, 1978, 1983 ja 1991;  

Meriluoto, Markku: Uudenkylän rakennuskulttuuri. Tieokas, 2014; Mäkelä, Anneli: Nastolan 

historia I. Nastolan kunta, Gummerus Oy. Jyväskylä, 1979; Mäkelä, Anneli: Nastolan historia II. 

Nastolan kunta, Gummerus Oy. Jyväskylä, 1982.

ARVOLUOKITUS

Uudenkylän asema-alue on monikerroksinen. Sen asemarakennus edustaa rautateiden 

jälleenrakennuskautta, mutta esimerkiksi asemapuiston jäänteet sekä pitkä laiturinmuuri 

kertovat varhaisemmasta, autonomian aikaisesta historiasta. 
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NIMI Vehkosilta

TYYPPI Ratavartijan tontti/seisake

KOORDINAATIT N=6747094.547, E=473021.542

RATAKILOMETRI 179+474

SIJAINTIKUNTA Kouvola (Kymenlaakso)

OMISTAJA Väylävirasto, muut

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 1870–1970

TAUSTATIEDOT

Vehkosillan seisake on ollut käytössä paikallisliikenteen pysähdyksissä vuosina 1937–1970. Sitä 

ennen sen kohdalla on ollut ratavartijan tontti: radan pituusprofiilissa vastaavalle ratakilometrille 

on merkitty kaksoisvahtitupa. Vuoden 1875 kartassa samalla paikalla on radan vieressä pieni 

asuinrakennus sekä tontin luoteiskulmassa ulkorakennus. Vuoden 1964 kartassa on rakennus 

lähellä rataa, sekä luoteiskulmassa ulkorakennus sekä toinen asuinrakennus. Ylen Elävän 

arkiston videossa näkyy hieman seisakkeen ympäristöä ja rakennuksia 1950–60-luvuilla. 1980-

luvun kartassa rakennukset ovat kadonneet. Tontilla on ollut luultavasti rakennuksia sekä 

seisakkeen henkilökunnan että ratavartijan käyttöön.
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Tontin läpi kulkee nykyisin tie. Sen ja radan väliin jäävä osuus on puuton. Tien toisella puolella on 

havumetsää, mutta tontin osuus on puuton.

NYKYTILA JA KUNTO

Tontilta löytyi maastokäynnillä yksi kivijalka, joka karttojen perusteella voisi olla takimmaisen 

asuinrakennuksen kivijalka. Kivijalan päällä kasvaa syreenejä. Tien ja tontin välisessä ojassa 

kasvaa herukkaa. Seisakkeesta ei ole selkeästi havaittavia merkkejä maastossa radan vieressä.
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Harvinaisuus – 1 Sekä seisakkeet että ratavartijantuvat ovat olleet yleisiä, mutta sittemmin 

harvinaistuneet. 
Tyypillisyys – 0 Kohde ei ole alueellisesti tyypillinen.
Edustavuus – 0 Vehkosillan seisakkeen ja ratavartijan tuvan alue ei ole edustava 

maanmuokkauksen takia.
Alkuperäisyys – 0 Alue on menettänyt alkuperäisen ilmeensä tienrakennuksen ja 

rakennusten raunioitumisen yhteydessä.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–0 

Kohde on käytännössä katsoen tuhoutunut.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Vehkosillan alueella ei ole havaittavissa historiallista kerroksellisuutta.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT

ARVOLUOKITUS

Vehkosillan ratavartijan tontin ja seisakkeen yhdistelmä on tuskin ainutlaatuinen, mutta 

rataosuudellaan se ei ole yleinen. Koska tontin lävitse on rakennettu tie, se on kadottanut 

yhtenäisyytensä.
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MAASTOKÄYNTI 25.9.2020, Roosa Ruotsalainen
TÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 13.1.2021, Roosa Ruotsalainen

LÄHTEET

Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1965 ja 1980; Suomen 

Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. 

Petersburg–Riihimäki Jernväg; Ylen Elävä arkisto: "Take the summer train" –video.
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NIMI Villähde

TYYPPI Asema-alue

KOORDINAATIT N=6757413.218, E=436406.403

RATAKILOMETRI 140+442

SIJAINTIKUNTA Lahti (Päijät-Häme)

OMISTAJA Väylävirasto

RATAOSA Riihimäki–Kouvola

KUNNOSSAPITOALUE Alue 6: Savon rata

AJOITUS 2009–2010

TAUSTATIEDOT

Villähteen asema perustettiin vuonna 1888 läheisen Erstan kartanon isännän 

myötävaikutuksesta. Jo vuonna 1870 kartanon omistaja Werner Wessner esitti aseman 

perustamista kartanonsa läheisyyteen, sillä alueella oli paljon suurtilallisia, jotka mielellään 

olisivat käyttäneet rautateitä tavaroidensa kuljettamiseen. Asemaa ei kuitenkaan sillä kertaa 

saatu, joten Wessner teki uuden aloitteen vuonna 1885 pysäkistä ja lastausraiteesta. Sillä 

kertaa paikka nähtiin edullisena jopa asemalle, sillä Orimattilan ja Heinolan tiet leikkasivat 

toisensa Villähteellä. Wessner lahjoitti aseman rakentamiseen tarvittavat maat ja asema 

laitureineen oli pystyssä vuonna 1888. Alkuvuodet asema toimi nimellä ”Villähti”. Nimi 

muutettiin vuonna 1938 muotoon ”Villähde”. Aseman rakennukset sijaitsivat hieman nykyisiä 

paikallisliikennelaitureita idempänä. Varsinaisen aseman lisäksi Villähteellä oli kaksi 

asuinrakennusta ja tavaramakasiini sekä koko joukko ulkorakennuk-sia asukkaiden käyttöön. 

Villähteen aseman rakennukset on purettu ennen vuotta 1991. Henkilöliikenne lakkautettiin 

Villähteen asemalla vuonna 1970. Vuosina 2009–2010 Villähteelle rakennettiin uudet 

matkustajalaiturit ja pysäkki avattiin paikallisliikenteen käyttöön 12.12.2010.
YMPÄRISTÖN KUVAUS

Villähteen laiturit sijaitsevat maalaismaisemassa: radan pohjoispuolella häämöttää Erstan 

kartano rakennuksineen, ja radan eteläpuolella on myös peltoaluetta. Villähteeltä alkaa 

Kankaan kulttuurimaisema, joka on maakunnallisesti arvokas perinteinen viljelysalue. Erstan 

kartano on RKY-alue.
NYKYTILA JA KUNTO

Villähteen seisakkeen alueella ei ole merkkejä vanhasta Villähteen asemasta. 

Kulttuurimaisemien läheisyys ja Erstan kartano tekevät alueesta kuitenkin historiallisesti 

kiinnostavan.



Harvinaisuus – 1 Alue on tyypillinen paikallisliikenteen laiturialue, mutta sen 

sijoittuminen lähelle kulttuurihistoriallisesti kiinnostavia alueita tekee 

siitä harvinaisemman. 

Tyypillisyys –3 Villähteen pysäkki on tyypillinen 2000-luvun paikallisliikenteen pysäkki.

Edustavuus – 3 Kohde edustaa erityisen hyvin 2000-luvulla rakennettuja 

paikallisliikennelaitureita.
Alkuperäisyys – 2 Villähteellä ei ole tehty juurikaan muutoksia sen rakentamisen jälkeen.

Historiallinen 

todistusvoimaisuus 

–1 

Pysäkin paikka Erstan kartanon läheisyydessä kertoo itsessään 

liikennepaikan ja kartanon historiallisesta yhteydestä.

Historiallinen 

kerroksellisuus – 0

Villähteen laiturialueella ei ole historiallisia kerroksia.

ARVOLUOKITUS

Villähteen asema-alue on vanha, mutta maastossa merkkejä siitä ei ole säilynyt. Pysäkin 

rakenteet ovat hyvin tyypillisiä. Alueen arvoa kuitenkin nostaa sen sijoittuminen Erstan 

kartanon RKY-alueen sekä Kankaan kulttuurimaiseman välittömään läheisyyteen.

KOHTEEN RAJAUS

VALOKUVAT



MAASTOKÄYNTI 16.9.2020, Roosa Ruotsalainen
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	ARVOLUOKITUSKoska Kausalan asemalla on rataosuuden vanhimmat rakennukset, se on arvoltaan merkittävä. Kausalan asemanseutu on kuitenkin muuttunut suuresti, eikä sen ympäristöstä ole siten juurikaan löydettävissä perinteisen asema-alueen merkkejä.
	ARVOLUOKITUSKoska Kausalan asemalla on rataosuuden vanhimmat rakennukset, se on arvoltaan merkittävä. Kausalan asemanseutu on kuitenkin muuttunut suuresti, eikä sen ympäristöstä ole siten juurikaan löydettävissä perinteisen asema-alueen merkkejä.


	Harvinaisuus – 1
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	Kausalan aseman kanssa saman tyyppisiä rakennuksia on ollut alkujaan useita, mutta ne ovat sittemmin harvinaistuneet. 
	Kausalan aseman kanssa saman tyyppisiä rakennuksia on ollut alkujaan useita, mutta ne ovat sittemmin harvinaistuneet. 


	Tyypillisyys – 2
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	Tyypillisyys – 2

	Kausalan asema on rakennettu tyyppipiirroksin.
	Kausalan asema on rakennettu tyyppipiirroksin.


	Edustavuus – 2
	Edustavuus – 2
	Edustavuus – 2

	Asema itsessään on hyvä esimerkki rautateiden alkuaikojen asemarakennuksesta ja myöhemmin tehdyistä muutoksista, mutta asema-alue on kokenut monia muutoksia jotka vaikuttavat sen edustavuuteen.
	Asema itsessään on hyvä esimerkki rautateiden alkuaikojen asemarakennuksesta ja myöhemmin tehdyistä muutoksista, mutta asema-alue on kokenut monia muutoksia jotka vaikuttavat sen edustavuuteen.


	Alkuperäisyys – 1
	Alkuperäisyys – 1
	Alkuperäisyys – 1

	Asema ja makasiinirakennus edustavat asema-alueen vanhinta kerrosta, mutta niiden ympäristö on muuttunut suuresti perinteisestä asema-alueesta.
	Asema ja makasiinirakennus edustavat asema-alueen vanhinta kerrosta, mutta niiden ympäristö on muuttunut suuresti perinteisestä asema-alueesta.


	Historiallinen todistusvoimaisuus – 2 
	Historiallinen todistusvoimaisuus – 2 
	Historiallinen todistusvoimaisuus – 2 

	Kausalan asema on maakunnallisesti hyvä todiste Väyläviraston historiasta.
	Kausalan asema on maakunnallisesti hyvä todiste Väyläviraston historiasta.


	Historiallinen kerroksellisuus – 2
	Historiallinen kerroksellisuus – 2
	Historiallinen kerroksellisuus – 2

	Asemasta on helposti erotettavissa eri aikoina tehdyt muutokset. Asema-alueen muutokset erottuvat selvästi vanhasta asemasta.
	Asemasta on helposti erotettavissa eri aikoina tehdyt muutokset. Asema-alueen muutokset erottuvat selvästi vanhasta asemasta.
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	LÄHTEETHalila, Aimo: Iitin historia II. Iitin kunta ja seurakunta, Lahti 1966; Iltanen, Jussi: Radan varrella – Suomen rautatieliikennepaikat. Karttakeskus 2009; Kansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1964, 1980 ja 1987.
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	TAUSTATIEDOTKivisen ratavartijan tontti on merkitty Pietarin radan pituusprofiiliin yksinkertaisena vahtitupana, ja luultavasti se on yksi radan alkuperäisistä ratavartijan tonteista. Senaatin kartastossa vuodelta 1875 tontilla näkyy kaksi rakennusta: asuinrakennus sijaitsee radan varressa ja ulkorakennus tontin koilliskulmassa. Tontin autioitumisesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on tyhjä jo vuoden 1964 kartassa. Tontin vierestä on kulkenut keskiajalta lähtöisin oleva Ylinen Viipurintie, jonka linjausta 
	TAUSTATIEDOTKivisen ratavartijan tontti on merkitty Pietarin radan pituusprofiiliin yksinkertaisena vahtitupana, ja luultavasti se on yksi radan alkuperäisistä ratavartijan tonteista. Senaatin kartastossa vuodelta 1875 tontilla näkyy kaksi rakennusta: asuinrakennus sijaitsee radan varressa ja ulkorakennus tontin koilliskulmassa. Tontin autioitumisesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on tyhjä jo vuoden 1964 kartassa. Tontin vierestä on kulkenut keskiajalta lähtöisin oleva Ylinen Viipurintie, jonka linjausta 
	TAUSTATIEDOTKivisen ratavartijan tontti on merkitty Pietarin radan pituusprofiiliin yksinkertaisena vahtitupana, ja luultavasti se on yksi radan alkuperäisistä ratavartijan tonteista. Senaatin kartastossa vuodelta 1875 tontilla näkyy kaksi rakennusta: asuinrakennus sijaitsee radan varressa ja ulkorakennus tontin koilliskulmassa. Tontin autioitumisesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on tyhjä jo vuoden 1964 kartassa. Tontin vierestä on kulkenut keskiajalta lähtöisin oleva Ylinen Viipurintie, jonka linjausta 


	YMPÄRISTÖN KUVAUSTontti sijaitsee Salpausselällä kivikkoisessa harjumaastossa. 
	YMPÄRISTÖN KUVAUSTontti sijaitsee Salpausselällä kivikkoisessa harjumaastossa. 
	YMPÄRISTÖN KUVAUSTontti sijaitsee Salpausselällä kivikkoisessa harjumaastossa. 


	NYKYTILA JA KUNTOKivisen ratavartijan tontti on yleissilmäykseltä hyvin samankaltainen kuin läheinen Kuurin ratavartijan tontti: Tonttia kiertää kiviaita, ja tontti kasvaa niittykasvillisuutta. Tontilla ei ole suurempia puita, joten se eroaa hyvin ympäröivästä maastosta omana kokonaisuutenaan. Rautatieharrastajien kesällä ottamissa kuvissa näkyy puutarhojen kukkivia koristekasveja. Rakennuksista ei ole jäljellä selkeitä kivijalkoja, mutta tontin radanpuoleisella sivulla on kiviröykkiö, joka voisi olla esime
	NYKYTILA JA KUNTOKivisen ratavartijan tontti on yleissilmäykseltä hyvin samankaltainen kuin läheinen Kuurin ratavartijan tontti: Tonttia kiertää kiviaita, ja tontti kasvaa niittykasvillisuutta. Tontilla ei ole suurempia puita, joten se eroaa hyvin ympäröivästä maastosta omana kokonaisuutenaan. Rautatieharrastajien kesällä ottamissa kuvissa näkyy puutarhojen kukkivia koristekasveja. Rakennuksista ei ole jäljellä selkeitä kivijalkoja, mutta tontin radanpuoleisella sivulla on kiviröykkiö, joka voisi olla esime
	NYKYTILA JA KUNTOKivisen ratavartijan tontti on yleissilmäykseltä hyvin samankaltainen kuin läheinen Kuurin ratavartijan tontti: Tonttia kiertää kiviaita, ja tontti kasvaa niittykasvillisuutta. Tontilla ei ole suurempia puita, joten se eroaa hyvin ympäröivästä maastosta omana kokonaisuutenaan. Rautatieharrastajien kesällä ottamissa kuvissa näkyy puutarhojen kukkivia koristekasveja. Rakennuksista ei ole jäljellä selkeitä kivijalkoja, mutta tontin radanpuoleisella sivulla on kiviröykkiö, joka voisi olla esime
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	KOHTEEN RAJAUS
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	KOHTEEN RAJAUS


	VALOKUVAT
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	ARVOLUOKITUSKivisen tontti on Lahden ja Kouvolan välin vanhimpia ratavartijan tontteja. Alueesta tekee erityisen Salpausselän harjumaasto sekä tonttia kiertävä kipinäaita.
	ARVOLUOKITUSKivisen tontti on Lahden ja Kouvolan välin vanhimpia ratavartijan tontteja. Alueesta tekee erityisen Salpausselän harjumaasto sekä tonttia kiertävä kipinäaita.
	ARVOLUOKITUSKivisen tontti on Lahden ja Kouvolan välin vanhimpia ratavartijan tontteja. Alueesta tekee erityisen Salpausselän harjumaasto sekä tonttia kiertävä kipinäaita.


	Harvinaisuus – 2
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	Ratavartijan tontit, joita kiertää kipinäaita, ovat harvinaisia.
	Ratavartijan tontit, joita kiertää kipinäaita, ovat harvinaisia.


	Tyypillisyys – 1
	Tyypillisyys – 1
	Tyypillisyys – 1

	Ratavartijan tontit ovat olleet runsaslukuisia, mutta Kivisen tontin kanssa vastaavia tontteja ei ole montaa.
	Ratavartijan tontit ovat olleet runsaslukuisia, mutta Kivisen tontin kanssa vastaavia tontteja ei ole montaa.
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	Edustavuus – 2

	Kivisen tontti edustaa hyvin alueellisesti liikenteenpitäjän tuottamaa rakennuskantaa.
	Kivisen tontti edustaa hyvin alueellisesti liikenteenpitäjän tuottamaa rakennuskantaa.


	Alkuperäisyys – 1
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	Alkuperäisyys – 1

	Tontin  rakennukset ovat tuhoutuneet, mutta tontilla on nähtävissä monia merkkejä asutuksesta.
	Tontin  rakennukset ovat tuhoutuneet, mutta tontilla on nähtävissä monia merkkejä asutuksesta.


	Historiallinen todistusvoimaisuus –2 
	Historiallinen todistusvoimaisuus –2 
	Historiallinen todistusvoimaisuus –2 

	Kivisen tontti kertoo varhaisesta väylänpidon historiasta, vaikka sen rakennukset eivät ole säilyneet. 
	Kivisen tontti kertoo varhaisesta väylänpidon historiasta, vaikka sen rakennukset eivät ole säilyneet. 


	Historiallinen kerroksellisuus – 0
	Historiallinen kerroksellisuus – 0
	Historiallinen kerroksellisuus – 0

	Rakennusten tuhouduttua tontti on menettänyt historiallisen kerroksellisuutensa.
	Rakennusten tuhouduttua tontti on menettänyt historiallisen kerroksellisuutensa.
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	TAUSTATIEDOTKivisen tasoristeys on keskiajalta peräisin olevan Ylisen Viipurintien tasoristeyspaikka. Ylinen Viipurintie on ollut keskiajalta saakka yksi Suomen merkittävimmistä itä-länsisuuntaisista teistä. Uudenkylän Arolassa Ylinen Viipurintie on haarautunut viimeistään 1900-luvun alussa, ja suurin liikenne siirtynyt eteläpuoliselle haaralle viimeistään 1960-luvulla. Näin ollen Kivisen tasoristeys on viimeistään silloin hiljennyt suurimmista liikennemääristä. Tasoristeys on poistunut lopullisesti käytöst
	TAUSTATIEDOTKivisen tasoristeys on keskiajalta peräisin olevan Ylisen Viipurintien tasoristeyspaikka. Ylinen Viipurintie on ollut keskiajalta saakka yksi Suomen merkittävimmistä itä-länsisuuntaisista teistä. Uudenkylän Arolassa Ylinen Viipurintie on haarautunut viimeistään 1900-luvun alussa, ja suurin liikenne siirtynyt eteläpuoliselle haaralle viimeistään 1960-luvulla. Näin ollen Kivisen tasoristeys on viimeistään silloin hiljennyt suurimmista liikennemääristä. Tasoristeys on poistunut lopullisesti käytöst
	TAUSTATIEDOTKivisen tasoristeys on keskiajalta peräisin olevan Ylisen Viipurintien tasoristeyspaikka. Ylinen Viipurintie on ollut keskiajalta saakka yksi Suomen merkittävimmistä itä-länsisuuntaisista teistä. Uudenkylän Arolassa Ylinen Viipurintie on haarautunut viimeistään 1900-luvun alussa, ja suurin liikenne siirtynyt eteläpuoliselle haaralle viimeistään 1960-luvulla. Näin ollen Kivisen tasoristeys on viimeistään silloin hiljennyt suurimmista liikennemääristä. Tasoristeys on poistunut lopullisesti käytöst


	YMPÄRISTÖN KUVAUSTasoristeyksen ympärillä kasvaa vain vähän puita, jonkin verran heinikkoa ja niittykasvillisuutta. Tasoristeys sijaitsee aivan Kivisen ratavartijan tontin vieressä.
	YMPÄRISTÖN KUVAUSTasoristeyksen ympärillä kasvaa vain vähän puita, jonkin verran heinikkoa ja niittykasvillisuutta. Tasoristeys sijaitsee aivan Kivisen ratavartijan tontin vieressä.
	YMPÄRISTÖN KUVAUSTasoristeyksen ympärillä kasvaa vain vähän puita, jonkin verran heinikkoa ja niittykasvillisuutta. Tasoristeys sijaitsee aivan Kivisen ratavartijan tontin vieressä.


	NYKYTILA JA KUNTOTasoristeys näkyy selvästi molemmin puolin rataa hiekkaisena tienpohjana. Varsinkin radan pohjoispuolelta on selvästi erotettavissa, miten tie nousee radan tasolle. Tasoristeystä ei ole poistettu käytöstä puomein, aidoin tai maavallein.
	NYKYTILA JA KUNTOTasoristeys näkyy selvästi molemmin puolin rataa hiekkaisena tienpohjana. Varsinkin radan pohjoispuolelta on selvästi erotettavissa, miten tie nousee radan tasolle. Tasoristeystä ei ole poistettu käytöstä puomein, aidoin tai maavallein.
	NYKYTILA JA KUNTOTasoristeys näkyy selvästi molemmin puolin rataa hiekkaisena tienpohjana. Varsinkin radan pohjoispuolelta on selvästi erotettavissa, miten tie nousee radan tasolle. Tasoristeystä ei ole poistettu käytöstä puomein, aidoin tai maavallein.
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	ARVOLUOKITUSVaikka tasoristeys on poistettu käytöstä, se kertoo tienpidon ja rautateiden historiasta. Ylinen Viipurintie oli tärkeä itä-länsisuunnan yleinen tie ennen rautateitä, ja oli sitä myös pitkään sen jälkeen. Vanha tasoristeyspaikka kertoo liikenneväylien muuttumisesta 1800-luvun loppupuolella. Tasoristeyksen poistaminen kertoo taas tienkäyttäjien siirtymisestä suuremmille teille sekä rautateiden tarpeesta nopeuttaa junaliikennettä sekä tehdä siitä turvallisempaa. 
	ARVOLUOKITUSVaikka tasoristeys on poistettu käytöstä, se kertoo tienpidon ja rautateiden historiasta. Ylinen Viipurintie oli tärkeä itä-länsisuunnan yleinen tie ennen rautateitä, ja oli sitä myös pitkään sen jälkeen. Vanha tasoristeyspaikka kertoo liikenneväylien muuttumisesta 1800-luvun loppupuolella. Tasoristeyksen poistaminen kertoo taas tienkäyttäjien siirtymisestä suuremmille teille sekä rautateiden tarpeesta nopeuttaa junaliikennettä sekä tehdä siitä turvallisempaa. 
	ARVOLUOKITUSVaikka tasoristeys on poistettu käytöstä, se kertoo tienpidon ja rautateiden historiasta. Ylinen Viipurintie oli tärkeä itä-länsisuunnan yleinen tie ennen rautateitä, ja oli sitä myös pitkään sen jälkeen. Vanha tasoristeyspaikka kertoo liikenneväylien muuttumisesta 1800-luvun loppupuolella. Tasoristeyksen poistaminen kertoo taas tienkäyttäjien siirtymisestä suuremmille teille sekä rautateiden tarpeesta nopeuttaa junaliikennettä sekä tehdä siitä turvallisempaa. 


	Harvinaisuus – 1
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	Harvinaisuus – 1

	Yleisten maanteiden tasoristeykset ovat olleet yleisiä, mutta niitä on poistettu käytöstä runsaasti viime vuosikymmeninä.
	Yleisten maanteiden tasoristeykset ovat olleet yleisiä, mutta niitä on poistettu käytöstä runsaasti viime vuosikymmeninä.


	Tyypillisyys – 2
	Tyypillisyys – 2
	Tyypillisyys – 2

	Kivisen tasoristeys on historiallisesti tyypillinen.
	Kivisen tasoristeys on historiallisesti tyypillinen.


	Edustavuus – 1
	Edustavuus – 1
	Edustavuus – 1

	Tasoristeyksiä on syntynyt rautateitä rakentaessa paljon.
	Tasoristeyksiä on syntynyt rautateitä rakentaessa paljon.


	Alkuperäisyys – 1
	Alkuperäisyys – 1
	Alkuperäisyys – 1

	Tasoristeyspaikka on nähtävissä radan molemmin puolin, mutta radalla ei ole enää merkkejä tasoristeyksestä.
	Tasoristeyspaikka on nähtävissä radan molemmin puolin, mutta radalla ei ole enää merkkejä tasoristeyksestä.


	Historiallinen todistusvoimaisuus –2 
	Historiallinen todistusvoimaisuus –2 
	Historiallinen todistusvoimaisuus –2 

	Kohde kertoo maakunnalisesti eri väylämuotojen kohtaamisen historiasta. Rautateiden tulo tuotti paljon tasoristeyksiä vanhoille maanteille.
	Kohde kertoo maakunnalisesti eri väylämuotojen kohtaamisen historiasta. Rautateiden tulo tuotti paljon tasoristeyksiä vanhoille maanteille.


	Historiallinen kerroksellisuus – 1
	Historiallinen kerroksellisuus – 1
	Historiallinen kerroksellisuus – 1

	Tasoristeyksessä on vain vähän nähtävissä eri aikakausien kerroksellisuutta.
	Tasoristeyksessä on vain vähän nähtävissä eri aikakausien kerroksellisuutta.
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	LÄHTEETKansallisarkisto: Kalmbergin kartasto, pitäjänkartasto (Nastola), Senaatin kartasto (Nastola); Maanmittauslaitos: kartta 1964; Väyläviraston taitorakennerekisteri: Kivisen alikulku; Tasoristeysselvitys: Riihimäki-Kouvola. Kouvolan ratakeskus, Helsingin ratakeskus ja Hämeen tiepiiri. Kouvola 1994; Mäkelä, Anneli: Nastolan historia I. Nastolan kunta, Gummerus Oy. Jyväskylä, 1979.
	LÄHTEETKansallisarkisto: Kalmbergin kartasto, pitäjänkartasto (Nastola), Senaatin kartasto (Nastola); Maanmittauslaitos: kartta 1964; Väyläviraston taitorakennerekisteri: Kivisen alikulku; Tasoristeysselvitys: Riihimäki-Kouvola. Kouvolan ratakeskus, Helsingin ratakeskus ja Hämeen tiepiiri. Kouvola 1994; Mäkelä, Anneli: Nastolan historia I. Nastolan kunta, Gummerus Oy. Jyväskylä, 1979.
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	NYKYTILA JA KUNTOTontin maastoa on muokattu paljon. Lähinnä rataa, varsinaisen vahtituvan vanhalla paikalla on uusi kaivo. Aluetta on tasoitettu. Tontin läpi kulkee myös tie, joka haarautuu tontin kohdalla radanvarsitieksi. Kohtisuoraan rataan nähden kulkeva tie on aiemmin kulkenut radan ylitse. Radan vieressä kasvaa ruusupensaita. Kulmittain olleet ulkorakennuksen jäänteet ovat luultavasti hävinneet radanvarsitietä rakennettaessa. Toisen ulkorakennuksen kivijalka kasvaa puuta tien toisella puolella. Kivija
	NYKYTILA JA KUNTOTontin maastoa on muokattu paljon. Lähinnä rataa, varsinaisen vahtituvan vanhalla paikalla on uusi kaivo. Aluetta on tasoitettu. Tontin läpi kulkee myös tie, joka haarautuu tontin kohdalla radanvarsitieksi. Kohtisuoraan rataan nähden kulkeva tie on aiemmin kulkenut radan ylitse. Radan vieressä kasvaa ruusupensaita. Kulmittain olleet ulkorakennuksen jäänteet ovat luultavasti hävinneet radanvarsitietä rakennettaessa. Toisen ulkorakennuksen kivijalka kasvaa puuta tien toisella puolella. Kivija
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	ARVOLUOKITUSVaikka raviradan tontti on radan alkuperäisiä ratavartijan tontin paikkoja, on sen maastoa muokattu niin paljon, ettei tontti ole kokonaisuutena säilynyt. Nähtävissä on kuitenkin monenlaisia merkkejä asutuksesta.
	ARVOLUOKITUSVaikka raviradan tontti on radan alkuperäisiä ratavartijan tontin paikkoja, on sen maastoa muokattu niin paljon, ettei tontti ole kokonaisuutena säilynyt. Nähtävissä on kuitenkin monenlaisia merkkejä asutuksesta.
	ARVOLUOKITUSVaikka raviradan tontti on radan alkuperäisiä ratavartijan tontin paikkoja, on sen maastoa muokattu niin paljon, ettei tontti ole kokonaisuutena säilynyt. Nähtävissä on kuitenkin monenlaisia merkkejä asutuksesta.


	Harvinaisuus – 1
	Harvinaisuus – 1
	Harvinaisuus – 1

	Ratavartijan tontit ovat olleet rakennusaikana yleisiä, mutta harvinaistuneet ajan kuluessa.
	Ratavartijan tontit ovat olleet rakennusaikana yleisiä, mutta harvinaistuneet ajan kuluessa.


	Tyypillisyys – 1
	Tyypillisyys – 1
	Tyypillisyys – 1

	Rakennusten sijoittelu tontilla on ollut tyypillinen, mutta tontin muokkausaste tekee siitä vähemmän tyypillisen verrattuna muihin alueen tontteihin.
	Rakennusten sijoittelu tontilla on ollut tyypillinen, mutta tontin muokkausaste tekee siitä vähemmän tyypillisen verrattuna muihin alueen tontteihin.


	Edustavuus – 1
	Edustavuus – 1
	Edustavuus – 1

	Koska aluetta on muokattu, se edustaa vain osin väylänpitäjän tuottamaa rakennusperintöä.
	Koska aluetta on muokattu, se edustaa vain osin väylänpitäjän tuottamaa rakennusperintöä.


	Alkuperäisyys – 1
	Alkuperäisyys – 1
	Alkuperäisyys – 1

	Kohteessa on nähtävissä vielä jotain alkuperäisiä merkkejä asutuksesta.
	Kohteessa on nähtävissä vielä jotain alkuperäisiä merkkejä asutuksesta.


	Historiallinen todistusvoimaisuus – 0 
	Historiallinen todistusvoimaisuus – 0 
	Historiallinen todistusvoimaisuus – 0 

	Käytännössä katsoen kohde on tuhoutunut, sillä rakennuksista on jäljellä enää yhden rakennuksen materiaalien röykkiö.
	Käytännössä katsoen kohde on tuhoutunut, sillä rakennuksista on jäljellä enää yhden rakennuksen materiaalien röykkiö.


	Historiallinen kerroksellisuus – 0
	Historiallinen kerroksellisuus – 0
	Historiallinen kerroksellisuus – 0

	Kerroksellisuutta ei ole nähtävissä.
	Kerroksellisuutta ei ole nähtävissä.
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	LÄHTEETKansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1965, 1980; Suomen Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. Petersburg–Riihimäki Jernväg.
	LÄHTEETKansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1965, 1980; Suomen Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. Petersburg–Riihimäki Jernväg.
	LÄHTEETKansallisarkisto: Senaatin kartasto 1875; Maanmittauslaitos: kartat 1965, 1980; Suomen Rautatiemuseon rautatiehistoriallinen arkisto: Pituusprofiili – Långprofil öfver St. Petersburg–Riihimäki Jernväg.
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	TAUSTATIEDOTTontilla on sijainnut pituusprofiilin mukaan yksinkertainen vahtitupa. Senaatin kartastossa vuodelta 1875 tontilla näkyy kolme rakennusta: yksi radan vieressä tontin lounaiskulmassa, yksi sen takana sekä yksi tontin pohjoissivulla. Mitään rakennuksista ei ole merkitty asuinrakennukseksi (kartassa merkitty normaalisti punaisella), mutta ratavartijan tupa on luultavasti ollut lähinnä rataa oleva rakennus. Tontin autioitumisen ajankohta on epäselvä, mutta se on tyhjä jo vuoden 1964 kartassa. Tontti
	TAUSTATIEDOTTontilla on sijainnut pituusprofiilin mukaan yksinkertainen vahtitupa. Senaatin kartastossa vuodelta 1875 tontilla näkyy kolme rakennusta: yksi radan vieressä tontin lounaiskulmassa, yksi sen takana sekä yksi tontin pohjoissivulla. Mitään rakennuksista ei ole merkitty asuinrakennukseksi (kartassa merkitty normaalisti punaisella), mutta ratavartijan tupa on luultavasti ollut lähinnä rataa oleva rakennus. Tontin autioitumisen ajankohta on epäselvä, mutta se on tyhjä jo vuoden 1964 kartassa. Tontti
	TAUSTATIEDOTTontilla on sijainnut pituusprofiilin mukaan yksinkertainen vahtitupa. Senaatin kartastossa vuodelta 1875 tontilla näkyy kolme rakennusta: yksi radan vieressä tontin lounaiskulmassa, yksi sen takana sekä yksi tontin pohjoissivulla. Mitään rakennuksista ei ole merkitty asuinrakennukseksi (kartassa merkitty normaalisti punaisella), mutta ratavartijan tupa on luultavasti ollut lähinnä rataa oleva rakennus. Tontin autioitumisen ajankohta on epäselvä, mutta se on tyhjä jo vuoden 1964 kartassa. Tontti


	YMPÄRISTÖN KUVAUSTontti sijaitsee Salpausselällä kivikkoisessa harjumaastossa. 
	YMPÄRISTÖN KUVAUSTontti sijaitsee Salpausselällä kivikkoisessa harjumaastossa. 
	YMPÄRISTÖN KUVAUSTontti sijaitsee Salpausselällä kivikkoisessa harjumaastossa. 


	NYKYTILA JA KUNTOUudenkylän ja Mankalan välille rakennettu luonnonkivistä rakennettu kipinäaita kiertää tontin ja rajaa sen selkeästi ympäröivästä maastosta. Kiviaidan vieressä tontin sisäpuolella on vanhaa piikkilanka-aitaa, jonka puiset aidantolpat ovat myös jäljellä, tosin selvästi lahonneena. Tontti kasvaa heinikkoa ja niittykasvillisuutta, sekä esimerkiksi katajaa. Heinikon seassa on muutamia kantoja, ja tontin luoteiskulmassa on kaksi kelottunutta puuta. Rautatieharrastajien ottamissa kuvissa kesältä 
	NYKYTILA JA KUNTOUudenkylän ja Mankalan välille rakennettu luonnonkivistä rakennettu kipinäaita kiertää tontin ja rajaa sen selkeästi ympäröivästä maastosta. Kiviaidan vieressä tontin sisäpuolella on vanhaa piikkilanka-aitaa, jonka puiset aidantolpat ovat myös jäljellä, tosin selvästi lahonneena. Tontti kasvaa heinikkoa ja niittykasvillisuutta, sekä esimerkiksi katajaa. Heinikon seassa on muutamia kantoja, ja tontin luoteiskulmassa on kaksi kelottunutta puuta. Rautatieharrastajien ottamissa kuvissa kesältä 
	NYKYTILA JA KUNTOUudenkylän ja Mankalan välille rakennettu luonnonkivistä rakennettu kipinäaita kiertää tontin ja rajaa sen selkeästi ympäröivästä maastosta. Kiviaidan vieressä tontin sisäpuolella on vanhaa piikkilanka-aitaa, jonka puiset aidantolpat ovat myös jäljellä, tosin selvästi lahonneena. Tontti kasvaa heinikkoa ja niittykasvillisuutta, sekä esimerkiksi katajaa. Heinikon seassa on muutamia kantoja, ja tontin luoteiskulmassa on kaksi kelottunutta puuta. Rautatieharrastajien ottamissa kuvissa kesältä 
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	ARVOLUOKITUSKuurin tontti on Lahden ja Kouvolan välin vanhimpia ratavartijan tontteja. Alueesta tekee erityisen Salpausselän harjumaasto sekä tonttia kiertävä kipinäaita.
	ARVOLUOKITUSKuurin tontti on Lahden ja Kouvolan välin vanhimpia ratavartijan tontteja. Alueesta tekee erityisen Salpausselän harjumaasto sekä tonttia kiertävä kipinäaita.
	ARVOLUOKITUSKuurin tontti on Lahden ja Kouvolan välin vanhimpia ratavartijan tontteja. Alueesta tekee erityisen Salpausselän harjumaasto sekä tonttia kiertävä kipinäaita.


	Harvinaisuus – 2
	Harvinaisuus – 2
	Harvinaisuus – 2

	Ratavartijan tontit, joita kiertää kipinäaita, ovat harvinaisia.
	Ratavartijan tontit, joita kiertää kipinäaita, ovat harvinaisia.


	Tyypillisyys – 1
	Tyypillisyys – 1
	Tyypillisyys – 1

	Ratavartijan tontit ovat olleet runsaslukuisia, mutta Kuurin tontin kanssa vastaavia tontteja ei ole montaa.
	Ratavartijan tontit ovat olleet runsaslukuisia, mutta Kuurin tontin kanssa vastaavia tontteja ei ole montaa.


	Edustavuus – 2
	Edustavuus – 2
	Edustavuus – 2

	Kuurin tontti edustaa hyvin alueellisesti liikenteenpitäjän tuottamaa rakennuskantaa.
	Kuurin tontti edustaa hyvin alueellisesti liikenteenpitäjän tuottamaa rakennuskantaa.


	Alkuperäisyys – 1
	Alkuperäisyys – 1
	Alkuperäisyys – 1

	Tontin  rakennukset ovat tuhoutuneet, mutta tontilla on nähtävissä monia merkkejä asutuksesta.
	Tontin  rakennukset ovat tuhoutuneet, mutta tontilla on nähtävissä monia merkkejä asutuksesta.


	Historiallinen todistusvoimaisuus –2 
	Historiallinen todistusvoimaisuus –2 
	Historiallinen todistusvoimaisuus –2 

	Kuurin tontti kertoo varhaisesta väylänpidon historiasta, vaikka sen rakennukset eivät ole säilyneet. 
	Kuurin tontti kertoo varhaisesta väylänpidon historiasta, vaikka sen rakennukset eivät ole säilyneet. 


	Historiallinen kerroksellisuus – 1
	Historiallinen kerroksellisuus – 1
	Historiallinen kerroksellisuus – 1

	Vaikka tontin rakennukset ovat tuhoutuneet, on alueella havaittavissa jonkinlaista historiallista kerroksellisuutta esimerkiksi aidantolppien muodossa, jotka ovat selvästi kipinäaitaa nuoremmat.
	Vaikka tontin rakennukset ovat tuhoutuneet, on alueella havaittavissa jonkinlaista historiallista kerroksellisuutta esimerkiksi aidantolppien muodossa, jotka ovat selvästi kipinäaitaa nuoremmat.
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	TAUSTATIEDOTKuurin tasoristeys on keskiajalta peräisin olevan Ylisen Viipurintien tasoristeyspaikka. Ylinen Viipurintie on ollut keskiajalta saakka yksi Suomen merkittävimmistä itä-länsisuuntaisista teistä. Uudenkylän Arolassa  Ylinen Viipurintie on haarautunut viimeistään 1900-luvun alussa, ja suurin liikenne siirtynyt eteläpuoliselle haaralle viimeistään 1960-luvulla. Näin ollen Kuurin tasoristeys on viimeistään silloin hiljennyt suurimmista liikennemääristä. Tasoristeys on poistunut lopullisesti käytöstä
	TAUSTATIEDOTKuurin tasoristeys on keskiajalta peräisin olevan Ylisen Viipurintien tasoristeyspaikka. Ylinen Viipurintie on ollut keskiajalta saakka yksi Suomen merkittävimmistä itä-länsisuuntaisista teistä. Uudenkylän Arolassa  Ylinen Viipurintie on haarautunut viimeistään 1900-luvun alussa, ja suurin liikenne siirtynyt eteläpuoliselle haaralle viimeistään 1960-luvulla. Näin ollen Kuurin tasoristeys on viimeistään silloin hiljennyt suurimmista liikennemääristä. Tasoristeys on poistunut lopullisesti käytöstä
	TAUSTATIEDOTKuurin tasoristeys on keskiajalta peräisin olevan Ylisen Viipurintien tasoristeyspaikka. Ylinen Viipurintie on ollut keskiajalta saakka yksi Suomen merkittävimmistä itä-länsisuuntaisista teistä. Uudenkylän Arolassa  Ylinen Viipurintie on haarautunut viimeistään 1900-luvun alussa, ja suurin liikenne siirtynyt eteläpuoliselle haaralle viimeistään 1960-luvulla. Näin ollen Kuurin tasoristeys on viimeistään silloin hiljennyt suurimmista liikennemääristä. Tasoristeys on poistunut lopullisesti käytöstä


	YMPÄRISTÖN KUVAUSTasoristeyksen ympärystö on puuton. Radan vierellä on jonkin verran matalaa kasvustoa, mutta tasoristeyspaikka on avoin. Tasoristeyksen vieressä on Kuurin ratavartijan tontti.
	YMPÄRISTÖN KUVAUSTasoristeyksen ympärystö on puuton. Radan vierellä on jonkin verran matalaa kasvustoa, mutta tasoristeyspaikka on avoin. Tasoristeyksen vieressä on Kuurin ratavartijan tontti.
	YMPÄRISTÖN KUVAUSTasoristeyksen ympärystö on puuton. Radan vierellä on jonkin verran matalaa kasvustoa, mutta tasoristeyspaikka on avoin. Tasoristeyksen vieressä on Kuurin ratavartijan tontti.


	NYKYTILA JA KUNTOTasoristeys näkyy selvästi molemmilla puolilla rataa. Eteläpuolella vanha tie nousee selvästi radan tasoon. Radalle pääsy on estetty säleikköaidalla. Säleikköaidan toisella puolella on vanhempaa suojakaidetta. Radan pohjoispuolella on junaliikenteestä varoittava kyltti, muttei aitoja.
	NYKYTILA JA KUNTOTasoristeys näkyy selvästi molemmilla puolilla rataa. Eteläpuolella vanha tie nousee selvästi radan tasoon. Radalle pääsy on estetty säleikköaidalla. Säleikköaidan toisella puolella on vanhempaa suojakaidetta. Radan pohjoispuolella on junaliikenteestä varoittava kyltti, muttei aitoja.
	NYKYTILA JA KUNTOTasoristeys näkyy selvästi molemmilla puolilla rataa. Eteläpuolella vanha tie nousee selvästi radan tasoon. Radalle pääsy on estetty säleikköaidalla. Säleikköaidan toisella puolella on vanhempaa suojakaidetta. Radan pohjoispuolella on junaliikenteestä varoittava kyltti, muttei aitoja.
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	ARVOLUOKITUSVaikka tasoristeys on poistettu käytöstä, se kertoo tienpidon ja rautateiden historiasta. Ylinen Viipurintie oli tärkeä itä-länsisuunnan yleinen tie ennen rautateitä, ja oli sitä myös pitkään sen jälkeen. Vanha tasoristeyspaikka kertoo liikenneväylien muuttumisesta 1800-luvun loppupuolella. Tasoristeyksen poistaminen kertoo taas tienkäyttäjien siirtymisestä suuremmille teille sekä rautateiden tarpeesta nopeuttaa junaliikennettä sekä tehdä siitä turvallisempaa. 
	ARVOLUOKITUSVaikka tasoristeys on poistettu käytöstä, se kertoo tienpidon ja rautateiden historiasta. Ylinen Viipurintie oli tärkeä itä-länsisuunnan yleinen tie ennen rautateitä, ja oli sitä myös pitkään sen jälkeen. Vanha tasoristeyspaikka kertoo liikenneväylien muuttumisesta 1800-luvun loppupuolella. Tasoristeyksen poistaminen kertoo taas tienkäyttäjien siirtymisestä suuremmille teille sekä rautateiden tarpeesta nopeuttaa junaliikennettä sekä tehdä siitä turvallisempaa. 
	ARVOLUOKITUSVaikka tasoristeys on poistettu käytöstä, se kertoo tienpidon ja rautateiden historiasta. Ylinen Viipurintie oli tärkeä itä-länsisuunnan yleinen tie ennen rautateitä, ja oli sitä myös pitkään sen jälkeen. Vanha tasoristeyspaikka kertoo liikenneväylien muuttumisesta 1800-luvun loppupuolella. Tasoristeyksen poistaminen kertoo taas tienkäyttäjien siirtymisestä suuremmille teille sekä rautateiden tarpeesta nopeuttaa junaliikennettä sekä tehdä siitä turvallisempaa. 


	Harvinaisuus - 1
	Harvinaisuus - 1
	Harvinaisuus - 1

	Yleisten maanteiden tasoristeykset ovat olleet yleisiä, mutta niitä on poistettu käytöstä runsaasti viime vuosikymmeninä.
	Yleisten maanteiden tasoristeykset ovat olleet yleisiä, mutta niitä on poistettu käytöstä runsaasti viime vuosikymmeninä.


	Tyypillisyys - 2
	Tyypillisyys - 2
	Tyypillisyys - 2

	Kuurin tasoristeys on historiallisesti tyypillinen.
	Kuurin tasoristeys on historiallisesti tyypillinen.


	Edustavuus - 1
	Edustavuus - 1
	Edustavuus - 1

	Tasoristeyksiä on syntynyt rautateitä rakentaessa paljon.
	Tasoristeyksiä on syntynyt rautateitä rakentaessa paljon.


	Alkuperäisyys - 1
	Alkuperäisyys - 1
	Alkuperäisyys - 1

	Tasoristeyspaikka on nähtävissä radan molemmin puolin, mutta radalla ei ole enää merkkejä tasoristeyksestä.
	Tasoristeyspaikka on nähtävissä radan molemmin puolin, mutta radalla ei ole enää merkkejä tasoristeyksestä.


	Historiallinen todistusvoimaisuus - 2
	Historiallinen todistusvoimaisuus - 2
	Historiallinen todistusvoimaisuus - 2
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	TAUSTATIEDOTLeininselän sahan rata avattiin vuonna 1910. Kapearaiteisen radan rakennutti liikemies Matti Multala Kausalan asemalta Leininselän rantaan. Rataa käytettiin sen alkuvuosina myös matkustajaliikenteessä, jolloin vaunuina toimivat Helsingin kaupungin vanhat hevosraitiovaunut. Leininselän satamasta matkustajien oli mahdollista jatkaa matkaansa laivalla Voikkaalle saakka. Vuonna 1947 rata muutettiin leveäraiteiseksi ja sen linjausta pääradan päässä muutettiin. Kapearaiteisen rautatien linjausta pitki
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	NYKYTILA JA KUNTOLeveäraiteisen linjaus näkyy maastossa selvästi. Ratapenger on ehjä pitkälle, mutta se on katkennut huoltotien rakentamisen myötä lähellä sen aikaisempaa liitoskohtaa päärataan. Sen vuoksi vanha ratapenger alkaa noin kymmenen metriä nykyisestä radasta. Leininselän radan kiskot on purettu, mutta puiset ratapölkyt on jätetty maahan. Myös pääradan viereisellä huoltotiellä näkyy maassa muutamia ratapölkkyjä. Koska pölkyt ovat jääneet maahan itse rata on säilynyt maastossa suhteellisen avoimena,
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	ARVOLUOKITUSLeininselän sahan rata kertoo erityisesti Iitin teollisesta historiasta, mutta myös monien teollisuusratojen ajasta rataverkolla. Maahan jätetyt ratapölkyt tekevät ratapohjasta hyvin maastossa erottuvan ja tunnistettavan historiallisen jäänteen.
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	TAUSTATIEDOTKalmistoalue on syntynyt radan rakentamisen yhteydessä. 1860-luvulla Suomea koettelivat useat huonot satovuodet, jotka kärjistyivät 1860-luvun lopulla suoranaiseen nälänhätään. Pietarin rata päätettiin rakentaa hätäaputöinä, koska moni oli vailla töitä ja ruokaa. Suurien joukkojen kokoontuessa radanrakennukseen kulkutaudit alkoivat kuitenkin kiertää työläisten keskuudessa. Sen vuoksi kuolleisuus oli radanrakennuksella suurta. Radan varteen perustettiin sairaaloita ja hautausmaita. Rautateiden om
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	NYKYTILA JA KUNTOHautausmaata kiertää radan varren luonnonkivinen kipinäaita. Alueen koko on noin 65 x 350 metriä. Lepomaan hautausmaalla ei ole tehty arkeologisia kaivauksia, mutta se kuuluu Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin.
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	TAUSTATIEDOTNastolan laituri perustettiin vuonna 1905 paikallisten toiveesta. Alun perin Nastolan laiturin paikalla oli toiminut epävirallinen seisakepaikka. Laituri oli virallisesti Uudenkylän aseman alainen, mutta sen otti hoitaakseen paikallinen ratavartija.Maailmansotien välillä laituria käytettiin tavaraliikenteen lastauslaiturina. Vuodesta 1926 Nastolan pysäkillä myytiin myös matkalippuja, mutta vain Lahteen, Kouvolaan ja Helsinkiin. Lipunmyynti Nastolassa lisäsi matkustusta pysäkiltä. Pysäkki ei vien
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	YMPÄRISTÖN KUVAUSRaide sijaitsee pääraiteen pohjoispuolella. Radan vieressä on useita teollisuuslaitoksia.
	YMPÄRISTÖN KUVAUSRaide sijaitsee pääraiteen pohjoispuolella. Radan vieressä on useita teollisuuslaitoksia.
	YMPÄRISTÖN KUVAUSRaide sijaitsee pääraiteen pohjoispuolella. Radan vieressä on useita teollisuuslaitoksia.


	NYKYTILA JA KUNTOUudenkylän seisakkeelta Rauteen tehtaalle päin on jäljellä noin 20 metriä kiskoa sekä vanha vaihde. Tehtaiden tonteilla on jäänteitä kiskoista sekä lastauslaitureista. Itse ratapohja kasvaa pääraiteen vieressä runsasta kasvustoa, mutta pohja on hiekkainen ja selvän tasainen. Hiekan seassa on useita metalliosia, kuten ratanauloja, sekä puupölkkyjen kappaleita. Savisen kevyenliikenteen alikäytävän kohdalle on varaus kolmelle raiteelle, joka itsessään muistuttaa teollisuusraiteesta.
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	TAUSTATIEDOTPiiankallion ratavartijantontilla on sijainnut yksinkertainen vahtitupa. Tontti sijaitsee pienen kallion päällä Nastolassa, nykyisellä radanvarren teollisuusalueella. Kallioon on rataa rakennettaessa tehty kallioleikkaus, jonka toisella puolella tontti sijaitsee. Ratavartijan tontti on luultavasti yksi radan alkuperäisistä, sillä se on merkitty jo Pietarin radan pituusprofiiliin. Senaatin kartastossa vuodelta 1875 tontilla näkyy asuinrakennus tontin kaakkoiskulmassa lähellä rataa. Kallion päällä
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	NYKYTILA JA KUNTOTontti kasvaa tiheää heinikkoa ja niittykasvillisuutta. Se kuitenkin erottuu muusta maastosta puuttomuutensa vuoksi. Tontin selkein merkki aiemmasta asutuksesta ovat suuret ruusupensaat, jotka ovat levinneet laajalle ympäri tonttia. Tontin luoteiskulmassa on painauma, joka voisi olla sortunut maakellari.  Mahdollisen maakellarin raunioihin on tehty maja erilaisista roskista, ja kalliolla on jälkiä tulenteosta. Tonttia kiertää osittain säilynyt kiviaita, joka vastaa ulkoisesti radan varrelta
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	TAUSTATIEDOTRatakilometrin 135 jälkeisen ratavartijan tontin ajoitus on epäselvä. Vuoden 1875 Senaatin kartaston karttalehdessä ei paikalla näy rakennuksia, mutta pituusprofiilin mukaan vastaavalla ratakilometrilla on ollut yksinkertainen vahtitupa. Varhaisin merkki rakennuksista on vuoden 1946 ilmakuvassa, jossa näkyy neljä rakennusta: yksi lähellä rataa, kaksi sen vieressä sekä neljäs tien toisella puolella.  Rakennukset tien toisella puolella ollutta rakennusta lukuunottamatta näkyvät vielä vuoden 1964 k
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	YMPÄRISTÖN KUVAUSTontti on lähellä päättyvää tietä. Radan varsi on heinikkoa, mutta noin 10 metrin päässä kasvaa jo puita.
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	NYKYTILA JA KUNTOTontilta ei maastokäynnillä löytynyt selkeitä jälkiä rakennusten kivijaloista. Tontti on hyvin tiheän kasvillisuuden peitossa, mikä hankaloitti tutkimuksia. Tontin ja tien välissä olevat puut voisivat olla vanhoja pihapuita. Heinikossa on uudehko kaivo vanhan tasoristeyspaikan kohdalla. Tontti vaatii parempaa tutkimusta, jotta sen merkittävyys voidaan selvittää. Tontin vieressä oleva rakennusryhmä on entisen ratavartijan itselleen rakentama mökki sekä sen ulkorakennukset.
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	NYKYTILA JA KUNTOTontilta ei maastokäynnillä löytynyt selkeitä jälkiä rakennusten kivijaloista. Tontti on hyvin tiheän kasvillisuuden peitossa, mikä hankaloitti tutkimuksia. Tontin ja tien välissä olevat puut voisivat olla vanhoja pihapuita. Heinikossa on uudehko kaivo vanhan tasoristeyspaikan kohdalla. Tontti vaatii parempaa tutkimusta, jotta sen merkittävyys voidaan selvittää. Tontin vieressä oleva rakennusryhmä on entisen ratavartijan itselleen rakentama mökki sekä sen ulkorakennukset.
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	NYKYTILA JA KUNTORumpu on molemmin puolin ehjä, ja vesi näyttää virtaavan sen lävitse. Lounaispuolen rumpuaukko näkyy Kaakkoispuolen rumpuaukkoa selvemmin. Kivet ovat sammaloituneet, mutta latomustapa näkyy niistä selvästi.
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	ARVOLUOKITUSRieskan rumpu voi olla jopa radan alkuperäinen rumpu. Koska se ei ole enää käytössä olevalla radalla, sitä ei ole ollut tarpeen korjata esimerkiksi muovilla tai betonilla. Rumpu muodostaa kiinnostavan kokonaisuuden yhdessä Rieskan oikaistun radan sekä ratavartijan tontin kanssa.
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	ARVOLUOKITUSJos tontin rakennukset ovat radan alkuperäisiä, ne ovat todella merkittäviä, sillä säilyneet ratavartijan tuvat ovat usein 1800-luvun lopusta tai 1900-luvun alusta. Tontti on jokatapauksessa Lahden ja Kouvolan rataosuuden ainut säilynyt yksinkertainen ratavartijan tupa ulkorakennuksineen, joten se on jo sellaisenaan arvokas.
	ARVOLUOKITUSJos tontin rakennukset ovat radan alkuperäisiä, ne ovat todella merkittäviä, sillä säilyneet ratavartijan tuvat ovat usein 1800-luvun lopusta tai 1900-luvun alusta. Tontti on jokatapauksessa Lahden ja Kouvolan rataosuuden ainut säilynyt yksinkertainen ratavartijan tupa ulkorakennuksineen, joten se on jo sellaisenaan arvokas.


	Harvinaisuus – 2
	Harvinaisuus – 2
	Harvinaisuus – 2

	Ratavartijan tuvat ovat alkujaan olleet yleisiä, mutta ovat sittemmin harvinaistuneet. Selkosaaren tontti on ainoa yksinkertainen vahtitupa Lahden ja Kouvolan välillä, jonka rakennukset ovat säilyneet.
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	TAUSTATIEDOTSitikkalan ratavartijan tupa sijaitsi Sitikkalan seisakkeen välittömässä läheisyydessä. Vahtitupa on kuitenkin vanhempi kuin seisakkeen paikka, sillä se näkyy pituusprofiilissa radan rakennusajoilta. Siinä Sitikkalaan on merkitty kaksoisvahtitupa. Seisake on myöhemmin tehty radan ylittävän tien länsipuolelle, ratavartijan tontin sijaitessa tien itäpuolella. Vuoden 1964 kartassa tontin rakennusten sijoittuminen näkyy parhaiten. Tontti on muista radanvarren säilyneistä tonteista poiketen radan suu
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	NYKYTILA JA KUNTOVahtituvan kivijalka on säilynyt, joskin osin romahtaneena. Maastosta se erottuu selvästi korkeampana muusta kasvillisuudesta, sen päällä kasvaa muun muassa syreeniä. Kiviaineksen seasta erottuu tiiltä. Ulkorakennusten paikalta löytyy yksittäisiä kivijalan palasia. Ulkorakennuksen ja vahtituvan välissä on syreeniaita. Talojen takana ollut pieni pelto kasvaa heinää.
	NYKYTILA JA KUNTOVahtituvan kivijalka on säilynyt, joskin osin romahtaneena. Maastosta se erottuu selvästi korkeampana muusta kasvillisuudesta, sen päällä kasvaa muun muassa syreeniä. Kiviaineksen seasta erottuu tiiltä. Ulkorakennusten paikalta löytyy yksittäisiä kivijalan palasia. Ulkorakennuksen ja vahtituvan välissä on syreeniaita. Talojen takana ollut pieni pelto kasvaa heinää.


	Span
	Figure
	KOHTEEN RAJAUS
	KOHTEEN RAJAUS
	KOHTEEN RAJAUS


	VALOKUVAT
	VALOKUVAT
	VALOKUVAT


	ARVOLUOKITUSSitikkalan ratavartijan tontti edustaa valtiollista väylänpitoa ennen koneellisen kunnossapidon yleistymistä. Tontin rakennusten asettelu on jokseenkin epätyypillinen, mutta esimerkiksi alueen kasvillisuus vastaa vastaavien tonttien kasvillisuutta.
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	NYKYTILA JA KUNTOAlkuperäinen, sähköistyksen yhteydessä suoristettu ratalinja näkyy uudemman ratapenkereen pohjoispuolella. Vanha ratapenger kasvaa puuta, mutta se on selvästi tunnistavissa ratapenkereeksi. Sen pohjoispuolella näkyy maastossa muutamia aidantolppia. On mahdollista, että maastossa on myös aidassa käytettyä piikkilankaa. Uudemman, nyt jo puretun radan pohjan eristysrakenteita on jätetty maahan, ja alueella on myös muutama taipunut merkki radan sivussa. Ratapohja on leveä, kaksiraiteisen radan 
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	NYKYTILA JA KUNTOTontin takaosassa on kivijalka, joka voi olla kuulunut ulkorakennukselle. Kivijalan takana on muutamia aidantolppia sekä piikkilankaa. Maastossa on rakennusjätettä, kuten tiiliä. On mahdollista, että tontilla on myös kellarin jäänteet, mutta ne jäävät kaadettujen puiden alle (puiden juurissa on kiinni tiiltä ja laastia). Tontin kaakkoiskulmassa kasvaa suuri hernepensas sekä angervoja. Kaakkoiskulmassa on myös pieni kivestä rakennettu kävelysilta ojan ylitse.
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	TAUSTATIEDOTTuurinkorventien tasoristeys on ollut Kausalasta etelään johtaneen tien tasoristeys jo radan alkuaikoina. Tuota tietä pitkin Iitistä pääsi esimerkiksi Elimäen kirkonkylään tai vaikkapa Loviisaan. Etelään suuntautunut tieyhteys oli iittiläisille tärkeä ennen rautateitä, sillä monet talonpojat kävivät tuotteillaan kauppaa Loviisassa. Itse tie on kuitenkin tuoreempi kuin esimerkiksi Kaivomäen kohdalta radan ylittävä tie, joka oli ennen rautateitä suurin Iitistä etelään johtava tie. Kaivomäen kohdal
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	TAUSTATIEDOTKipinäaita on rakennettu luonnonkivistä alun perin radan molemmin puolin estämään vetureista lähteneitä kipinöitä aiheuttamasta laajaa maastopaloa. Kipinäaidat estivät myös eläimiä harhautumasta radalle ja näin aiheuttamasta häiriöitä junaliikenteessä. Pietarin radan kipinäaitaa ovat olleet rakentamassa naiset, lapset ja luultavasti heikkokuntoiset miehet, jotka eivät ole kyenneet radanrakennustyöhön. Ylimääräistä työtä keksittiin, sillä vaikka Suomessa oli rakennuksen aikana nälänhätä, vastikke
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	TAUSTATIEDOTUudenkylän asema on yksi radan alkuperäisistä asemista. Uusikylä on Nastolan kyläkeskus, kirkonkylän ollessa hieman kauempana. Kolmannen luokan asema rakennettiin Knut Nylanderin tyyppipiirustusten mukaisesti vuonna 1869. Aseman lisäksi alueelle rakennettiin tavaramakasiini, ulkohuone, kaksinkertainen vahtitupa sekä vesitorni vetureiden vedenottoa varten. Asemarakennus tuhoutui talvisodan pommituksissa keväällä 1940. Uusi asemarakennus rakennettiin entisen paikalle samana vuonna. Uudenkylän henk
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	YMPÄRISTÖN KUVAUSUudenkylän asema-alue sijaitsee tiiviisti Uudenkylän keskuraitin tuntumassa. Asema sijaitsee kapealla kaistaleella tien ja radan välissä. Radan toisella puolella on varastoaluetta. 
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	NYKYTILA JA KUNTOUudenkylän asemarakennus edustaa sodan aikaista jälleenrakennusarkkitehtuuria rautateillä. Aseman vieressä on säilynyt laiturin kivimuuria, ja kapealla kaistaleella muurin ja tien välissä on säilynyt asemapuiston puustoa. Asemapuistot ovat olleet tärkeä osa asemamiljöötä, mutta nykyään ne ovat monelta asemalta hävinneet. Laitetilarakennuksen vieressä kasvillisuuden seassa on tiiltä sekä kivijalkaa, joka voisi olla osa samalla paikalla sijainneen puisen vesitornin kivijalka. Pääraiteiden toi
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	ARVOLUOKITUSUudenkylän asema-alue on monikerroksinen. Sen asemarakennus edustaa rautateiden jälleenrakennuskautta, mutta esimerkiksi asemapuiston jäänteet sekä pitkä laiturinmuuri kertovat varhaisemmasta, autonomian aikaisesta historiasta. 
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	YMPÄRISTÖN KUVAUSTontin läpi kulkee nykyisin tie. Sen ja radan väliin jäävä osuus on puuton. Tien toisella puolella on havumetsää, mutta tontin osuus on puuton.
	YMPÄRISTÖN KUVAUSTontin läpi kulkee nykyisin tie. Sen ja radan väliin jäävä osuus on puuton. Tien toisella puolella on havumetsää, mutta tontin osuus on puuton.
	YMPÄRISTÖN KUVAUSTontin läpi kulkee nykyisin tie. Sen ja radan väliin jäävä osuus on puuton. Tien toisella puolella on havumetsää, mutta tontin osuus on puuton.
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	TAUSTATIEDOTVillähteen asema perustettiin vuonna 1888 läheisen Erstan kartanon isännän myötävaikutuksesta. Jo vuonna 1870 kartanon omistaja Werner Wessner esitti aseman perustamista kartanonsa läheisyyteen, sillä alueella oli paljon suurtilallisia, jotka mielellään olisivat käyttäneet rautateitä tavaroidensa kuljettamiseen. Asemaa ei kuitenkaan sillä kertaa saatu, joten Wessner teki uuden aloitteen vuonna 1885 pysäkistä ja lastausraiteesta. Sillä kertaa paikka nähtiin edullisena jopa asemalle, sillä Orimatt
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