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Lahden seudun liikenteen asiakastiedote 6/2020 
 

 

 
Kauan odotettu ja toivottu reaaliaikaseuranta on saatu tällä viikolla käyttöön. Tässä kirjeessä 
myös muistutus Orimattilan ja Heinolan linjoilla vuodenvaihteessa tapahtuvista muutoksista. 
 

 
Lahden seudun liikenne on alkanut jakamaan reaaliaikaista eli bussien todelliseen sijaintiin 
perustuvaa tietoa matkustajille. 
 
Bussin todelliseen sijaintiin perustuva tieto on merkitty pysäkkinäytöille ja reittioppaaseen 
lähtöajan edessä olevalla signaalimerkillä. Reittioppaassa bussien etenemistä voi seurata 
myös kartalla valitsemalla ajoneuvot kartalle palvelun asetuksista. 
 
Aivan kaikista busseista ei reaaliaikatietoja ole vielä saatavilla. Sijaintitietoja tuottavien 
ajoneuvojen osuus koko kalustosta on tällä hetkellä noin 75 %. Kesästä 2021 alkaen kaikki 
ajoneuvot tuottavat reaaliaikaista sijaintitietoa. Jos reaaliaikatietoa ei pystytä näyttämään 
esimerkiksi laite- tai yhteysongelmien vuoksi, näkyy reittioppaassa ja näytöillä arvioitu aika 
ilman signaalimerkkiä. 

 
Lue lisää reaaliaikaseurannan käyttöönotosta nettisivuilla julkaistusta tiedotteesta. 

 

http://lahti.digitransit.fi/
http://www.lsl.fi/ajankohtaista/reaaliaikaseuranta-saatu-kayttoon-bussit-nakyvat-kartalla-ja-naytoissa-todellinen-saapumisaika/


   20.11.2020 
 

 
Heinolan ja Orimattilan liikenteen nykyinen sopimus on päättymässä ja 1.1.2021 alkaen 
liikennettä ajetaan uudella sopimuksella. Vuodenvaihteessa linjanumerot vaihtuvat ja osalle 
vuoroista tulee muutoksia. Painetun aikatauluvihkon tiedot eivät kaikilta osin pidä 
paikkaansa. Reittioppaaseen tiedot päivittyvät talven aikana. 
 
Alla tiivistelmä muutoksista. Lisätietoa, aikataulut ja reittikartat lsl.fi-sivuilta. 
 

• Heinolaan ajetaan 1.1.2021 alkaen linjanumeroilla 69-74. 
 

• Heinolan sisäisen linjan 74 aamupäivään on lisätty uusi reittivariaatio 74B, joka 
varmistaa Mustikkahaan asiointiliikenteen ja avaa yhteyden Vuohkallioon. 

 

• Uutena linjana aloittaa myös nopea vuoro 70A, joka ajaa moottoritietä pitkin 
Heinolasta Lahden Matkakeskukselle ja jatkaa siitä kauppatorille. 

 

• Arkisin Heinolan linjojen päätepysäkkinä Lahdessa toimii jatkossa Matkakeskus, sillä 
linjat eivät jatka enää Orimattilaan. Näin vuorot pysyvät paremmin aikataulussa.  

 

• Orimattilaan ajetaan 1.1.2021 alkaen linjanumeroilla 60-69.  

 

• Linjat 61 ja 69 ajavat uutta Renkomäen väylää pitkin. Linjat eivät aja Ajokadun 

kautta. Reittimuutos oikaisee reittejä ja lyhentää siten hieman ajoaikaa ja helpottaa 

autojen pysymistä paremmin aikataulussa. 

 

• Arkisin Orimattilan linjojen päätepysäkkinä Lahdessa toimii jatkossa Kauppatori, sillä 

linjat eivät jatka enää Heinolaan. Viikonloppuisin Orimattilan linja ajaa jatkossakin 

Heinolaan uudella linjanumerolla 69. 

 

• Kokonaan uutena linjana aloittaa aamu- ja iltapäiväliikenteessä linja 60, joka ajaa 
suoraan Lahdentietä kiertämättä Pennalan kautta. Nopealla vuorolla pääsee 
Orimattilasta Lahteen noin 30 minuutissa. 

 

 
Olemme ottamassa käyttöön uutta uutiskirjepalvelua. Seuraava asiakastiedotteemme tulee 
olemaan visuaalisesti miellyttävämpi ja selkeämpi. Yhteistyökumppaninamme toimii Liason 
Technologies. Sinun tietojasi ei käytetä jatkossakaan mihinkään muuhun kuin Lahden seudun 
liikenteen asiakastiedotteiden toimittamiseen. Lisätietoja saat päivitetystä 
tietosuojaselosteesta. 
 
Mukavaa viikonloppua, 

 
toivoo LSL:n väki 

http://www.lsl.fi/ajankohtaista/reitti-ja-aikataulumuutoksia-1-1-2021-alkaen-heinolan-orimattilan-ja-renkomaen-linjoille/
http://www.lsl.fi/assets/uploads/LSL-postituslista-tietosuojaseloste-päivitetty-16.11.2020.pdf
http://www.lsl.fi/assets/uploads/LSL-postituslista-tietosuojaseloste-päivitetty-16.11.2020.pdf

