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Orimattilan Hennan kehittäminen etenee – juna-aseman
toteuttamissopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa
18.4.2016
Orimattilan kaupunginhallitus hyväksyi Liikenneviraston ja Orimattilan kaupungin välisen
sopimuksen Hennan juna-aseman toteuttamisesta 18.4.2016. Seuraavaksi sopimus viedään
Orimattilan kaupunginvaltuuston käsittelyyn 25.4.2016.
Liikennevirasto vastaa Hennan asemalaitureiden suunnitteluttamisesta ja rakennuttamisesta sekä
sähköratamuutoksista. Se investoi Hennan asema-alueeseen 2 miljoonaa euroa.
Sopimukseen sisältyvät Orimattilan kaupungin investoinnit Hennan aseman ylikäytäväsiltaan,
Asemanrinteen kadulle, asema-aukiolle sekä niihin liittyville aseman läheisille kulkuväylille ovat
yhteensä 2,9 miljoona euroa. Kaupungin investointien toteutuksen on määrä jakaantua vuosille
2016 - 2017. Haasteellisin vuonna 2016 käynnistettävistä investoinneista on Hennan aseman
ylikäytäväsillan rakentaminen sähköradan yläpuolelle. Silta toteutetaan teräskaarisiltana.
Orimattilan kaupungin ja Liikenneviraston tavoitteena on
saada Hennan juna-asema lähialueineen valmiiksi vuoden
2017 aikana. Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n
sopimuksen mukaan Z-junat alkavat pysähtyä Hennan
asemalla sen valmistumista seuraavan aikataulukauden
alusta. Tulevaisuudessa junamatka Helsingistä Hennaan
vie 53 minuuttia ja Lahdesta Hennaan 13 minuuttia.
Vuosina 2016 – 2017 toteutettavat kaupungin investoinnit
mahdollistavat myös aseman läheisen Asemanrinteen
kerrostalotonttien saattamisen rakennuskuntoon. Henna on valmistuessaan jopa 15 000 asukkaan
uusi kaupunginosa Orimattilassa Kerava-Lahti-oikoradan varrella.
Orimattilan kaupungin ja Liikenneviraston investointien ohella Hennan aluetta kehitetään
Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamalla Orimattilan Henna EAKR -hankkeella.
Vähähiilisyyteen ja kestävään kehitykseen tähtäävän projektin toimenpiteenä toteutetaan Hennan
alueen valaistuksen tarveselvitys ja ideasuunnittelu. Suunnittelussa ratkotaan Hennaan soveltuvat
energiasäästävät valaistusratkaisut.

Kysely Tuuliharjan kehittämisestä
Hennan asuinalueen lisäksi Orimattilan kaupunki vie suunnitelmallisesti eteenpäin Tuuliharjan
yritys- ja työpaikka-alueen maankäytön kehittämistä. Hennan Tuuliharjan yritys- ja työpaikka-alue
sijaitsee noin 3,5 kilometriä pohjoiseen Hennan asuinalueelta. Kokonaisuus jakautuu kaupalliseen
ja teollisuusalueeseen. Kaupallinen yritysalue sijoittuu moottoritien länsi- ja itäpuolelle,
moottoritien ja rautatien väliin sekä liikenneaseman läheisyyteen. Teollisuusalue sijoittuu
rautatien ja maantien 140 väliin.

Parhaillaan on käynnissä Orimattilan kaupungin ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toteuttama
kysely, jolla kartoitetaan eri toimijoiden näkemyksiä Tuuliharjan alueen kehittämisen tarpeista.
Jätä oma vastauksesi kyselyyn! Vastaamalla kyselyyn olet mukana kehittämässä Tuuliharjan
yritysalueita. Kysely on vielä auki ja siihen vastaaminen vie noin 10 minuuttia.
https://my.surveypal.com/Orimattilan_Hennan_Tuuliharjan_konseptikehitys_16041
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