Liite 1. Taulukko solmupisteistä
Solmu

Pysäkki-id
Muut
(lähtöpysäkk solmun
Tienumero tai kadun nimi
i)
pysäkki-id:t

Kunta

Joukkoliikente Matkustuksen suunta maakunnan
en tarjonta
sisällä

Kauppatori

103639

307405,
181342,
181343,
316101
103640,
315603,
103641,
103642,
103643,
103644

Kansanopisto
Kulmakatu
Reuna
Seponkatu

103613
103728
104030
104098

103614
103729
Ei paria
104097

Vesijärvenkatu
Kauppakatu
Aleksanterinkatu
Kauppakatu

Lahti
Lahti
Lahti
Lahti

LSL
LSL
LSL
LSL

keskusta, asutukseen
keskusta, asutukseen
keskusta, asutukseen
keskusta, asutukseen

Siltapuisto

104105

Ei paria Aleksanterinkatu

Lahti

LSL

keskusta, asutukseen

Vapaudenkatu

104224

Ei paria Vapaudenkatu

Lahti

LSL

keskusta, asutukseen

Matkakeskus

85811

Matkustuksen suunta maakunnan
ulkopuolella

vt 12, Mannerheiminkatu
15, Vesijärvenkatu,
Askonkatu
Lahti

juna, LSL, me

Nastola, Hollola, Kärkölä, Heinola, Orima
Koko Suomi, erit. pk-seutu ja Riihimäki

Aleksanterinkatu,
Vapaudenkatu

Lahti

LSL

asutukseen

Matkustusalue

maakunnan ulkopuolinen,
maakunnan sisäinen, kunnan
sisäinen

kunnan sisäinen
kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen
kunnan sisäinen
kunnan sisäinen
kunnan sisäinen
kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen
kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen

Matkatyyppi

Nousijamäärä
(2019)
Pysäkkiluokka // Palvelutasotavoite

Palvelutasopuutteet (teema)

Kehittämistarpeet

suunnittelutilanne

toimenpide (konkreettisuus riippuu mm. olemassa olevista suunnitelmista)

vastuutaho (ELY/kunta jne.)

liikenneturvallisuus-suunnitelma

Rautatieaseman alikulku (Mannerheiminkadun alittava) -> Lisätään kaide bussipysäkin ja pyörätien väliin estämään jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden välisiä konflikteja, Askonkatu, BW Towerin kulmalla olevat alikulut -> Lisätään alikulkuihin Muu vaara -liikennemerkki,
Lisätään alikulkuihin Hidasta-lisäkilpi (Muu vaara -liikennemerkin yhteyteen), Lisätään alikulkujen risteämiskohtaan ajolinjoja ohjaavat
tiemerkinnät, Lisätään alikulkujen risteämiskohtaan ajolinjoja ohjaavat tiemerkinnät, Parannetaan valaistusta alikulkujen
risteämiskohdassa, Harkitaan värillisen asfaltin käyttämistä herättämään pyöräilijöiden huomio risteämiskohdassa

Lahden kaupunki

työ, asiointi

terminaali

odotustilat

Pysäkkikokonaisuus: Lämmin odotustila?

työ, koulu, asiointi

terminaali

odotustilat, liityntäpysäköinti,

Pysäkkikokonaisuus: Odotustila? Runkolukittavia pyöräpaikkoja? Vapaudenkadun ylittävien suojateiden ylitysmatka on pitkä ->
keskisaarekkeet?

Lahden kaupunki

työ, asiointi
työ, asiointi
työ, asiointi
työ, asiointi

26073/8690
8946/4937
12816
2429/3272

keskeinen solmupysäkki
keskeinen solmupysäkki
keskeinen solmupysäkki
keskeinen solmupysäkki

odotustilat, informaatio, liityntäpysäköinti
liityntäpysäköinti
liityntäpysäköinti
liityntäpysäköinti

Pysäkkipari: Katos molempiin suuntiin? Pysäkki-informaatio?
Pysäkkipari: PP liipy?
Yksittäinen pysäkki: PP liipy? (ei kiireinen, koska sijainti keskustassa)
Pysäkkipari: PP liipy? (ei kiireinen, koska sijainti keskustan lähellä) Lahden suunnan pysäkki: Esteettömyys?

Lahden kaupunki
Lahden kaupunki
Lahden kaupunki
Lahden kaupunki

työ, asiointi

9774

keskeinen solmupysäkki

liityntäpysäköinti

Yksittäinen pysäkki: PP liipy? (ei kiireinen, koska sijainti keskustassa)

Lahden kaupunki

työ, asiointi

12358

keskeinen solmupysäkki

odotustilat

Yksittäinen pysäkki: katos, PP liipy? (ei kiireinen, koska sijainti keskustassa)

Lahden kaupunki

Nastola RAS

Pysäkinkuja

Lahti

juna

Lahti

Koko Suomi

kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen, maakunnan ulkopuolinen työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

keskeinen solmupysäkki

liityntäpysäköinti

Koko asema: PP liipy, jkpp- valaistus?

Väylävirasto

Villähde RAS

Lastaustie

Lahti

juna

Lahti

Koko Suomi

kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen, maakunnan ulkopuolinen työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

keskeinen solmupysäkki

liityntäpysäköinti

Koko asema: PP liipy, jkpp?

Väylävirasto

Uusikylä RAS

mt 312 (Kouvolantie)

Lahti

juna

Lahti

Koko Suomi

kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen, maakunnan ulkopuolinen työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

keskeinen solmupysäkki

liityntäpysäköinti

Koko asema: PP liipy, HA liipy -> onko tarpeeksi paikkoja?

Väylävirasto

Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

asiointi, vapaa-aika

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti, odotustila

Lahden suunnan pysäkki: HA liipy kauppaliikkeen pihaan, opastukset pysäkeille, katos?

Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

työ, asiointi, vapaa-aika

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti, odotustila

Päätepysäkki: HA liipy kauppaliikkeen pihaan, opastukset pysäkeille, katos?

Kauppakaari

88961

88960 mt 312 (Villähteentie)
Ei paria

Pajapellonkatu

Hennalankatu

Latokarkeankatu

103771

103770 Mukkulankatu

Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

14/860

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti, katos?

Lahden suunnan pysäkki: PP liipy

Kunnaksen koulu

103733

103732 Ahtialantie

Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

13/1389

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti

Lahden suunnan pysäkki: PP liipy

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti, odotustila

Lahden suunnan pysäkki: PP liipy, katos?, jkpp-valaistus?

liityntäpysäköinti

Keinokivi

88922

88923 mt 312 (Levonkatu)

Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

Suppalantie

88943

88942 mt 312 (Villähteentie)

Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

731/680

vilkas pysäkki

Orrilanmäki

88952

88953 mt 312 (Villähteentie)

Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

164/46

vilkas pysäkki

Pysäkkipari: PP liipy
Lahden suunnan pysäkki: PP liipy, katokset? Nastolan suunnan pysäkki: pysäkiltä 88952 poistuminen talviaikaan sekä
liityntäpysäköinti, odotustila, pysäkin liikenneturvallisuus esteettömyyden kannalta haastava?

Nastola kk

138067

160803 mt 3138 (Kukkastie, Pekkal Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

1086/138

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti, odotustila

Lahden suunnan pysäkki: PP liipy, katos?, jkpp:t kapeat joka suuntaan

Renkomäki

171552

87613 mt 176 (Uudenmaankatu) Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

384/136

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti, odotustila

Lahden suunnan pysäkki: PP liipy, katos? Orimattilan suunnan pysäkkI: Renkomäki E- pysäkin jkpp-reitti? Jkpp- valaistus?

Muuntajakatu

103786

103875 Ajokatu

Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti

Vitikankatu

104252

104251 Vitikankatu

Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti

Myllypohja

103879

103880 Ahtialantie

Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti

Lahden suunnan pysäkki: PP liipy
Lahden suunnan pysäkki: PP liipy, jkpp:t kapeat. Metsämaan suunnan oysäkki: pysäkin 104252 parantaminen, jos edelleen on
tolppa joka liki peittyy vieressä olevaan koivuun?, jkpp:t kapeat
Lahden suunnan pysäkki: PP liipy, jkpp:n valaistus kun puita autotien ja jkpp:n välissä?, Ahtialantien ylittävä suojatie
pohjoispuolella -> litu-parannuksia?, jkpp Vanhan Ahtialantien suuntaan kapea

Sipurantie

104108

104109 Ahtialantie

Lahti

LSL

Lahti

kunnan sisäinen

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti

Lahden suunnan pysäkki: PP liipy

Huippukatu
Keskussairaala

103558
103660

Ei paria Pohjoinen Liipolankatu
103661 Keskussairaalankatu

Nastola vt 12

vt 12

Lahti
Lahti

LSL
LSL

keskusta
asutuksesta töihin

kunnan sisäinen
maakunnan sisäinen

Lahti

me liityntä

Lahti

Kouvolan suunta
Pk-seutu

Kaivokatu

161051

161050 Kaivokatu

Heinola

LSL

Lahti

Vierumäki

171260

190324 vt 4

Heinola

LSL, me

Lahti, Heinola, Hartola, Sysmä, Asikka Pk- seutu, Jyväskylä

Vierumäen urheiluopisto

189568

189567 mt 4142

Heinola

LSL

Lahti, Heinola

Sinilähde

160459

160458 Karjalantie

Heinola

LSL

Lahti, Heinola

Hakatie

160454

160455 Karjalantie

Heinola

LSL

asutuksesta kouluun

Laaksokatu
Marjatie
Mustikkahaan asuinalue?

161054
161095

161055 Laaksokatu
161094 Rajakatu

Heinola
Heinola
Heinola

LSL
LSL
palvelubussi

Lahti, asutukseen
asutuksesta kouluun
asutuksesta palveluihin

Lahti, alueen työpaikat

Koko Suomi

Järvelä RAS

Hähkäniementie

Kärkölä

juna

Lappila RAS
Kausalan keskuksen alakoulu

Lappilanraitti
Juoksijantie

Kärkölä
Iitti

juna
Lahti
koulukuljetukseasutuksesta kouluun

Koko Suomi, erit. Riihimäki

Iitti
Hollola

juna
LSL

Lahti
asutuksesta kouluun

Pk-seutu, Kouvola, koko Suomi

Kausalan RAS
Salpakankaan koulu

153831

Asematie
153830 Koulurinteentie

Terveystie

153819

153826 Terveystie

Hollola

LSL

Lahti, Hollolan kk, Tiilikangas

Tarmontie

153850

153851 Tarmontie

Hollola

LSL

Lahti

Hollolan Sale (Rantatie)
Pyhäniemen koulu

304368
304292

Ei paria mt 2956 (Rantatie)
Ei paria Pyhäniementie

Hollola
Hollola

LSL
LSL

Rajaharju
Kalliolan koulu

86000
325314

86001 vt 24
Ei paria Rajaharjuntie

Hollola
Hollola

LSL, me
LSL

Hollola
Hollola

me? Hämeenlinnan
kaup./LSL
Lahti, Hollolan kuntakeskus
Lahti

Hämeenkoski keskusta (Sale)
Toisenmäentie

Hollola kk
Kolmenässäntie
Hämeenkoski th
Orimattilan koulukeskus 2
Pennalan koulu
Vesitornintie

Orionaukio/ Orimattilan linja-auto

138113
104174

137521
153871
85757
160494
139705
87640

105661

Hennan RAS
Sysmä / Matkakeskus Kuusikujalla

300509

138112 mt 3172 (Keskustie)
104175 Karjusaarenkatu

137520
153870
138118,
Ei paria
Ei paria

mt 2956 (Rantatie)
Tiilikankaantie
vt 12
Viljamaantie
Lankilantie

87641 mt 167 (Lahdentie)

liityntäpysäköinti

Lahden suunnan pysäkki: HA liipyn virallistaminen (velvoitepaikat…?), PP liipyn lisääminen

vilkas pysäkki

Liityntäpysäköinti

Vierumäki-kokonaisuuden suunnittelu; HA liipy Matkakeitaan piha? PP liipy; yhteydet valtatien pysäkeille

LSL, me

kuntakeskuksesta asutukseen

Otamo

89931

89932 mt 410 (Vääksyntie)

Sysmä

LSL, me

Sysmän kuntakeskus, asutuksesta kouluun

Onkiniemi / Liikkuva kivi

85047

85046 vt 4

Sysmä

me

Lahti, Heinola

Pk-seutu, Jyväskylä

Ositunkulma (Vt 4 – Nuoramoistent
Nuoramoinen
Uusi koulukeskus

188164
89906

188163 vt 4
Sysmä
89905 mt 410 (Nuoramoistentie), mt
Sysmä
Sysmä

me
Lahti, Heinola
Pk-seutu, Jyväskylä
koulukuljetuksekuntakeskukseen, asutuksesta kouluun
koulukuljetukseasutuksesta kouluun

Hartolan matkahuolto / Kivimaan p

308793

Ei paria mt 4231 (Yhdystie)

Hartola

me, koulukuljetukset,
Lahti, Heinola,
asioin asutukseen

Hartola vt 4 (Jari-Pekka)
Koulukeskus
Kustaantori
Oltermanni

207183
139777
139778

500289 vt 4
Kuninkaantie
ei paria Mt 313 (Anianpellontie)
Ei paria Kanavatie

Hartola
Hartola
Asikkala
Asikkala

me, tilausajot Lahti, Heinola
koulukuljetukseasutuksesta kouluun
LSL
Lahti
LSL
Lahti

Tallukka
Liikekeskus
Salon th
Puotitie
Anianharju
Juhanintie
Pirppula
Vaappuranta
Mikkolantie
Anianmetsä
Pasolanmetsä
Suopellontie
Vääksyn koulukeskus

86031
169759
88997
88991
160554
160397
160395
160390
88986
88993
88995
89003
53263

86032
169735
88996
88990
169754
160396
169753
160391
88987
88992
88994
89002
89034

Asikkala
Asikkala
Asikkala
Asikkala
Asikkala
Asikkala
Asikkala
Asikkala
Asikkala
Asikkala
Asikkala
Asikkala
Asikkala

me
LSL
LSL
LSL
LSL
LSL
LSL
LSL
LSL
LSL
LSL
LSL
LSL

Lahti, Sysmä
Jyväskylä
Lahti, kuntakeskuksesta asutukseen
Kuntakeskus
Lahti
Lahti,Padasjoki, Sysmä
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
asutuksesta kouluun

Vääksy

184188

Ei paria mt 314 (Asikkalantie)

Asikkala

LSL, me

Lahti, Padasjoki, Sysmä

Jyväskylä

Lahti

Jyväskylä

Helsinki, Jyväskylä

Maakeski th

86069

139794 vt 24 , Maakeskenraitti

Padasjoki

LSL, me

Auttoinen

86256

Padasjoki

kunnan ostoliikenne
kuntakeskukseen, asutuksesta kouluun

Padasjoki

LSL, me

Lahti

Padasjoki

LSL

Lahti

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

Lahden kaupunki

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

Lahden kaupunki

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

Lahden kaupunki

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

Lahden kaupunki

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

Lahden kaupunki

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

Lahden kaupunki

Uudenkylän eritasoliittymän yhteyteen bussipysäkit. KEHITTÄMISTARVE: liityntäpysäköinti; jalankulun, pyöräliikenteen ja
saattoliikenteen yhteydet.

tiesuunnitelma vt 12 Uusikylä-Tillola
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
HA-liipy viereiselle pysäköintialueelle, ellei viereisen kiinteistön velvoitepysäköinti ole esteenä.
Joukkoliikenteen reitit riippuvat liikkumistarpeista ja autokierroisa. Pysäkkien infratarpeet tulee vastata reittejä (paljon nousuja -->
tässä työssä laadittu tarkempi tarkastelu
parempi laatutaso).
Joukkoliikenteen reitit riippuvat liikkumistarpeista ja autokierroisa. Pysäkkien infratarpeet tulee vastata reittejä (paljon nousuja -->
tässä työssä laadittu tarkempi tarkastelu
parempi laatutaso).

Lahden kaupunki
Lahden kaupunki
ELY-keskus
Heinolan kaupunki
Heinolan kaupunki ja ELY-keskus

odotustila

Heinolan suunnan pysäkki: Katos?, suojateiden turvallisuus?

Heinolan kaupunki

työ, asiointi
koulu

245/120
498/35

vilkas pysäkki
keskeinen solmupysäkki
peruspysäkki

odotustilat, informaatio, liityntäpysäköinti
odotustilat, informaatio
ei palvelutasopuutteita?

Lahden suunnan pysäkki: Katos? Pysäkki-informaatio? Pyöräpysäköinti?
Lahden suunnan pysäkki: Katos?, pysäkki-informaatio?Jk-reitti?, suojateiden turvallisuus?
ei toimenpidetarpeita

Heinolan kaupunki
Heinolan kaupunki
Heinolan kaupunki

tässä työssä laadittu tarkempi tarkastelu;
liikenneturvallisuus-suunnitelma

Heinolan kaupunki ja ELY-keskus

Järvelän rautatieasema Asemantien ja Hähkäniementien välissä -> Tiedoksi Liikennevirastolle: Jalankulkijat ylittävät raiteita liikkuessaan
Asemantien ja Hähkäniementien välillä. Aidan, varoituslaitoksen tai -laitteen asentaminen tai turvallisen ylitysratkaisun järjestäminen
jalankulkijoille. Viereisen alikulkusillan hyödyntämismahdollisuuksien arvioiminen sillan saneerauksen yhteydessä (lähivuosina).
Väylävirasto

työ, asiointi, koulu

keskeinen solmupysäkki

liityntäpysäköinti, yhteydet pysäkille

Asemalaitureille kulku eritasossa (silta). HA ja PP liityntäpysäköinnin määrän lisäys.

työ, asiointi
koulu

vilkas pysäkki
vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti
liikenneturvallisuus

Koko asema: Liityntäpysäköinnistä tiedottaminen, runkolukittavia pyöräpaikoja?, jkpp- tilanne tällä hetkellä?
Yksittäinen pysäkki: liikennenopeuksien valvonta, saattoliikenteen ohjaaminen

Väylävirasto
Iitin kunta

työ, asiointi, vapaa-aika
koulu

2403

keskeinen solmupysäkki
vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti
odotustilat, informaatio

Koko asema: PP liipy, HA liipy -> onko tarpeeksi paikkoja?, jkpp- tilanne tällä hetkellä?
Kirkonkylän suunnan pysäkki: Katos?, pysäkki-informaatio? Suojateiden liikenneturvallisuus?

Väylävirasto
Hollolan kunta

työ, asiointi, vapaa-aika

1625/1111

keskeinen solmupysäkki

odotustilat, informaatio, liityntäpysäköinti

Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
Pysäkkipari: Katos, pysäkki-informaatio, pp-liipy? HA liipy Prisman P-alueelle?, SuRaKun mukaiset levähdyalueet?
(2019)
Polkupyörien liityntäpysäköinnin rakentaminen. Henkilöautojen liityntäpysäköinnistä sopiminen kiinteistön omistajan kanssa.
Lahden suunnan pysäkki: pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja? Katos toiseenkin suuntaan?, SuRaKun mukaiset
levähdyalueet?, Kuntakeskuksen suunnan pysäkin esteettömyys ja kunto tällä hetkellä?

Pysäkkipari: Pysäkki-informaatio? Pyöräpysäköinti? Hämeenlinnan suunnan pysäkki: katos?
Pysäkkipari: PP liipy, Pohjoisen suunnan pysäkin turvallisuus sekä esteettömyys?

Sysmä

Lahden kaupunki

vilkas pysäkki

odotustilat, informaatio, liityntäpysäköinti?
liityntäpysäköinti

89937 mt 410 (Sysmäntie)

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

71/117

vilkas pysäkki
vilkas pysäkki

89936

Lahden kaupunki

koulu

859/1

Vellamontie

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

Heinolan kaupunki

työ, asiointi
työ, asiointi

LSL, me, asiointiasutuksesta kuntakeskukseen

Lahden kaupunki ja ELY-keskus

Heinolan suunnan pysäkki: Katos?, PP liipy

informaatio, liityntäpysäköinti; odotustilat?
liikenneturvallisuus?

Sysmä

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

odotustilat, liityntäpysäköinti

vilkas pysäkki
vilkas pysäkki

Ei paria Kuusikuja

Lahden kaupunki

vilkas pysäkki

681

Pk-seutu

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

66/124

koulu, asiointi, vapaa-aika
koulu

maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen, kunnan
sisäinen, maakunnan
ulkopuoilinen
kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen
kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen
kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen
maakunnan ulkopuolinen,
maakunnan sisäinen
maakunnan ulkopuolinen,
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
kunnan sisäinen
kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen
maakunnan ulkopuolinen,
maakunnan sisäinen
kunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen, maakunnan
ulkopuolinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen
kunnan sisäinen
maakunnan sisäinen, maakunnan
ulkopuolinen
kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen
kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen
kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen
kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen

Lahden kaupunki

vapaa-aika, koulu, työ

maakunnan sisäinen
kunnan sisäinen

Lahti, asutuksesta kouluun

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

Vierumäki-kokonaisuuden suunnittelu; Katos?, PP liipy

Lahti, Asikkala
Asutuksesta kouluun

Hämeenlinna, Tampere

Lahden kaupunki

odotustilat, liityntäpysäköinti

Yksittäinen pysäkki: pysäkki-informaatio? Katos?, HA ja PP liipy Salen pihaan?
Vain yksittäinen virtuaalipysäkki, koska koulun kiinteistössä - informaatio, litu?
Pysäkkipari: aikataulu-, pysäkki ja ajantasa-informaatio; linjatunnukset; pp liipy etelän suunnan pysäkille; Katos pohjoisen
suunnan pysäkille?
Yksittäinen pysäkki: nopeusrajoitukset ja niiden noudattaminen

maakunnan sisäinen, maakunnan
ulkopuolinen
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen, maakunnan
kunnan sisäinen
kunnan sisäinen
maakunnan ulkopuolinen,
maakunnan sisäinen

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen. Henkilöauton liityntäpysäköinnistä sopiminen ja opastus.

vilkas pysäkki

odotustilat, informaatio, liityntäpysäköinti
informaatio

Hämeenlinna

Lahden kaupunki ja ELY-keskus

111/486

vilkas pysäkki
vilkas pysäkki

maakunnan sisäinen, kunnan
sisäinen

liikenneturvallisuus-suunnitelma

Pohjoinen Liipolankatu ja Eteläinen Liipolankatu -> Lisätään heijastinvarret pääsuunnan suojatiemerkkeihin (noin 40 kpl), Lisätään
tarvittaessa suojatiemerkit keskisaarekkeisiin, Selvitetään mahdollisuutta muuttaa nykyiset tiemerkinnöin osoitetut suojatiet
keskisaarekkeellisiksi (3 kpl) suojateiden turvallisuuden parantamiseksi, Harkitaan nopeusrajoituksen alentamista 50 -> 40 km/h,
Pohjoinen Liipolankatu välillä Pihtikatu-Isomäenkatu -> Laaditaan suunnitelma jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden
parantamisesta Pohjoisen Liipolankadun mäessä ja kiertoliittymän kohdalla (esim. pyöräilijöiden ajonopeuksien hidastaminen
rakenteellisilla toimenpiteillä, keskiviivan merkitseminen JK+PP-väylälle)

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen. Henkilöauton liityntäpysäköinnistä sopiminen ja opastus.

vapaa-aika, koulu, työ

53
317

Lahti

138075 mt 3143 (Tauluntie)

keskeinen solmupysäkki

koulu, työ, asiointi, vapaa-aika
koulu, asiointi, vapaa-aika

Orimattila ELY, juna

138074

Pysäkit suunnitellaan Uudenkylän etl osana vt 12 tiesuunnitelmaa

Hollolan kuntakeskus
asutuksesta kouluun, Hollolan kuntakeskus

Ei paria Asemanrinne

Kauppatie

ei pysäkkejä, ei liityntäyhteyksiä tai -pysäköintiä

odotustilat, informaatio, liityntäpysäköinti

Myrskylä, Artjärvi

186202

Päätepysäkki: PP liipy?
Lahden suunnan pysääki: Pysäkki-informaatio?, suojateiden litu?

keskeinen solmupysäkki

Lahti

ABC Padasjoki

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

liityntäpysäköinti
informaatio

787/51

Orimattila LSL, ELY

86257 kt 53
86087,
86066, vt 24, mt 3143

512/1897

vilkas pysäkki
vilkas pysäkki

työ, asiointi

Ei paria Orionaukio

vt 24
Mt 313 (Anianpellontie)
Mt 313 (Anianpellontie)
Mt 313 (Anianpellontie)
Rantakulmantie
Rantakulmantie
Rantakulmantie
Rantakulmantie
Mt 313 (Anianpellontie)
Mt 313 (Anianpellontie)
Mt 313 (Anianpellontie)
Mt 313 (Anianpellontie)
mt 314 (Asikkalantie)

maakunnan ulkopuolinen,
maakunnan sisäinen
maakunnan ulkopuolinen,
maakunnan sisäinen
kunnan sisäinen
maakunnan ulkopuolinen,
maakunnan sisäinen
kunnan sisäinen
maakunnan sisäinen, kunnan
sisäinen

työ

8689
7278/719

maakunnan sisäinen
kunnan sisäinen, maakunnan
sisäinen
kunnan sisäinen

Hollola
Hollolan kuntakeskus
Hollola
Lahti, Hollolan kuntakeskus
me,
Hollola
Hollolan kuntakeskus, Lahti
Orimattila LSL
asutuksesta kouluun
Orimattila koulukuljetukseasutuksesta kouluun
Orimattila LSL

Koko Suomi, erit. Riihimäki

maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen, maakunnan
ulkopuolinen
maakunnan ulkopuolinen,
maakunnan sisäinen
maakunnan sisäinen, kunnan
sisäinen
maakunnan sisäinen, kunnan
sisäinen
maakunnan sisäinen, kunnan
sisäinen
maakunnan sisäinen
kunnan sisäinen

työ, koulu, asiointi
työ, asiointi

Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)
Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019)

työ, asiointi
työ, asiointi
työ, asiointi
koulu
koulu

423/432
7/1357

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

934/23

työ, asiointi

507

3129

vilkas pysäkki
vilkas pysäkki
peruspysäkki
vilkas pysäkki
peruspysäkki

odotustilat, liityntäpysäköinti
liityntäpysäköinti
liityntäpysäköinti
odotustilat, informaatio, liikenneturvallisuus
ei palvelutasopuutteita?

Pysäkkipari: Katos?, PP liipy, hautausmaan puoleisen pysäkin näkyminen?
kuntakeskuksen suunnan pysäkki: PP liipy -> onko riittävä?
Pysäkkikokonaisuus: PP liipy
Yksittäinen pysäkki: Pysäkkien kunnollinen merkintä, katos? Nopeuksien valvonta
ei toimenpidetarpeita

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti

Lahden suunnan pysäkki: PP liipy

Hollolan kunta
Hollolan kunta

tässä työssä laadittu tarkempi tarkastelu

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

Hollolan kunta ja ELY-keskus
Hollolan kunta

liikenneturvallisuus-suunnitelma

Vt 24 Kalliolan th (Paimelantien / Ilmotuntien liittymä) -> Pyöräpysäköinnin toteuttaminen

Hollolan kunta
Hollolan kunta

Hollolan kunta ja ELY-keskus
Hollolan kunta

liikenneturvallisuus-suunnitelma

Rantatie (mt 2956) Kutajoentien ja kirkonkylän välillä -> JK+PP-väylän rakentaminen Rantatien varteen. Tiesuunnitelman päivitys on
käynnissä (tilanne 2018)., Rantatie (mt 2956), Hollolan keskiaikainen kivikirkko -> Huonokuntoisten puupollareiden uusiminen,
Korotetun suojatien rakentaminen (osa Rantatien JK+PP-väylän suunnitelmaa)

Hollolan kunta
Hollolan kunta
ELY-keskus
Orimattilan kaupunki
Orimattilan kaupunki
Orimattilan kaupunki

Selvitys Lahden seudun liityntäpysäköinnistä
(2019); tässä työssä laadittu tarkempi
HA-liipy: liikennemerkit, tiedotus. Lähtöpysäkkialueen jäsentäminen: PP liipy katos; pysäkkikatos pyörätien ja ajoradan väliin, ajoradan
tarkastelu
kaventaminen ja kahden bussin pysäköintipaikan poistaminen

keskeinen solmupysäkki

odotustila, informaatio, liityntäpysäköinti

Pysäkkikokonaisuus: Katos, pysäkki-informaatio? HA liipyn virallistaminen, opasteet, esteettömyys, jkpp-reitit, pp-liipy

keskeinen solmupysäkki

odotustilat (RAS)

Koko asema: Lämmin odotustila? HA- liipy-> onko paikkoja tarpeeksi? Pp-liipy?

Väylävirasto ja Orimattilan kaupunki

keskeinen solmupysäkki

liityntäpysäköinti

Yksittäinen pysäkki: Polkupyörä ja henkilöautojen liityntäpysäköintipaikkoja ja niiden mainostaminen

Sysmän kunta

asiointi

vilkas pysäkki

odotustilat, liityntäpysäköinti

Pysäkkipari: Katos? Pyöräpysäköinti?

koulu

vilkas pysäkki

odotustilat, liityntäpysäköinti

Pysäkkipari: Katos, polkupyörien liityntäpysäköinti esim. runkolukitus mahdollisuus?

Sysmän kunta

työ, asiointi

vilkas pysäkki

odotustilat, liityntäpysäköinti

Pysäkkipari: (suunnitellaan osana vt 4 selvitystä)

ELY-keskus

työ, asiointi
työ, koulu, asiointi, vapaa-aika
koulu

vilkas pysäkki
vilkas pysäkki
vilkas pysäkki

odotustilat, liityntäpysäköinti
odotustilat, liityntäpysäköinti
(Suunnittelu kesken. Sijainti koulun kiinteistöllä.)

Pysäkkipari: Katos? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?
Pysäkkipari: Katos? PP liipy, pientareen leveys?, Teiden ylitys?

ELY-keskus
Sysmän kunta
Sysmän kunta

työ, asiointi, vapaa-aika

keskeinen solmupysäkki

liityntäpysäköinti

Yksittäinen pysäkki: Liityntäpysäköinnin määrän lisäys, tiedottaminen

Hollolan kunta

työ, asiointi
koulu
työ, asiointi
työ, asiointi

86
218

keskeinen solmupysäkki
vilkas pysäkki
vilkas pysäkki
vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti, pysäkkijärjestelyt, yhteydet pysäkille
odotustilat
informaatio, liityntäpysäköinti
informaatio, liityntäpysäköinti

aluevaraussuunnitelma valmistuu 2022
Pysäkkipari: Liityntäpysäköinti, siitä sopiminen ja mainostaminen, liikennejärjestelyt
Yksittäinen pysäkki: Katos?, liikenneturvallisuus?
Yksittäinen pysäkki: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?
Yksittäinen pysäkki: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?, Terveystien ylittävän suojatien pituus, Mikkolantielle

työ, asiointi
työ, asiointi, koulu
työ, asiointi, koulu
työ, asiointi, koulu
työ, asiointi, koulu
työ, asiointi, koulu
työ, asiointi, koulu
työ, asiointi, koulu
työ, asiointi, koulu
työ, asiointi
työ, asiointi
työ, asiointi, koulu
koulu

187
139
50
46
14
13
11
18
16
14
13
1017

vilkas pysäkki
vilkas pysäkki
vilkas pysäkki
vilkas pysäkki
vilkas pysäkki
peruspysäkki
peruspysäkki
peruspysäkki
peruspysäkki
peruspysäkki
peruspysäkki
peruspysäkki
vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti
informaatio, liityntäpysäköinti
informaatio, liityntäpysäköinti
informaatio, liityntäpysäköinti
informaatio, liityntäpysäköinti
informaatio, liityntäpysäköinti
informaatio, liityntäpysäköinti
informaatio, liityntäpysäköinti
informaatio, liityntäpysäköinti
informaatio, liityntäpysäköinti
informaatio, liityntäpysäköinti
informaatio, liityntäpysäköinti
odotustilat

Pysäkkipari: PP liipy? Tarvitaanko katosta luoden suunnan pysäkille?
Pysäkkikokonaisuus: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?, ha-liityntäpysäköinti?
Pysäkkikokonaisuus: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?
Pysäkkikokonaisuus: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?
Pysäkkikokonaisuus: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?
Pysäkkikokonaisuus: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?
Pysäkkikokonaisuus: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?
Pysäkkikokonaisuus: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?
Pysäkkikokonaisuus: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?
Pysäkkikokonaisuus: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?
Pysäkkikokonaisuus: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?
Pysäkkikokonaisuus: Pysäkki-informaatio? Runkolukittavia pyöräpaikkoja?
Pysäkkipari: Katos?

ELY-keskus
Asikkalan kunta
ELY-keskus
ELY-keskus
Asikkalan kunta
Asikkalan kunta
Asikkalan kunta
Asikkalan kunta
ELY-keskus
ELY-keskus
ELY-keskus
ELY-keskus
Asikkalan kunta

työ, asiointi, vapaa-aika

1649

vilkas pysäkki

liityntäpysäköinti

Yksittäinen pysäkki: HA ja PP liipy

Asikkalan kunta

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

vilkas pysäkki

informaatio, liityntäpysäköinti

Pysäkkipari: Pysäkki-informaatio, PP liipy

Padasjoen kunta

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

vilkas pysäkki

odotustilat, informaatio, liityntäpysäköinti

Padasjoen kunta

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

keskeinen solmupysäkki

liityntäpysäköinti

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika

keskeinen solmupysäkki

liityntäpysäköinti

Kuntakeskuksen suunnan pysäkki: Pysäkki-informaatio, PP liipy
Pysäkkikokonaisuus: Pysäkki-informaatio, HA ja PP liityntäpysäköinnin määrän lisäys, vt 24 varren pysäkkien turvallisuus? Vt 24
ylitys?
Pysäkkipari: Pysäkki-informaatio, HA ja PP liityntäpysäköinnin määrän lisäys, pohjoisen suunnan pysäkin turvallisuus ja
esteettömyys?

työ, koulu, asiointi, vapaa-aika
työ, asiointi

1

tässä työssä laadittu tarkempi tarkastelu

Polkupyörien liityntäpysäköinnin ja pysäkkikatoksen rakentaminen

Orimattilan kaupunki

Sysmän kunta

AVS:ssä rombinen eritasoliittymä (nopea pysähtymismahdollisuus busseille), jossa bussipysäkit, sekä henkilöautojen liityntäpysäköintiä. ELY-keskus ja Hollolan kunta
Hollolan kunta
Asikkalan kunta
Asikkalan kunta

Padasjoen kunta
Padasjoen kunta

