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1) Selvityksen lähtökohdat
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Selvityksen tavoitteet
L52

§ Karstuntien (ja Hossantien) tavoitetilan
määrittäminen
• Alikulkupolitiikka
• Pyöräilyn pääreitit ja muut reitit
• Liittymäjärjestelyt

§ Selvittää kaava-alueiden liikenneverkon rakenteen
toimivuutta sekä ehdottaa kaavamuutosten myötä
tarvittavia kehittämistoimenpiteitä.
§ Selvittää kaava-alueiden pysäköinnin tarpeet ja
luoda kehittämisehdotuksia

L16

• Ajoneuvo ja pyöräpysäköinnin tavoitepaikkamäärät

§ Maankäytön viitesuunnitelmaluonnosten ja asemakaavojen liikenteellinen konsultointi

L63
5.2.2018

Nykyiset Sporttihallin
toiminnot

Ala [m2]

Palloiluhalli

893

Tennishalli

1416

2 kenttää

Lukiosali

1513

450 hengen katsomo

Kamppailu- ja voimailuhalli

964

Kuntosalit

44, 117

• Autopaikkoja nykytilassa Sporttihallilla 130, tarveselvityksessä
arvioitiin Sporttihallin lisäpaikkatarpeeksi n. 50 ap

Kuvataidekoulu

600

Sosiaali ja varastotilat

1191

• Uusien kenttien toimintojen arvioitiin vaativan n. 60 – 80 ap.

YHTEENSÄ

6738

L16, Taimisto ja Tennari
§ Taimiston liikuntapuistosta on tehty vuonna 2015
tarveselvitys, jossa on tutkittu alueen nykykäyttöä sekä
vuoden 2012 idealuonnoksen pohjalta toimintojen
mahdollisia käyttäjämääriä, otteita tarveselvityksestä:

Muuta

• Tarveselvitys pitää linja-auton saattoliikenteen mahdollistamista
hallille ehdottomana, nykytilan liittymäjärjestely ei sitä mahdollista
Taulukko:
Paikka
Alueen
kävijämäärät Sporttihalli
vuonna 2014 Tenniskentät

Kävijää / vuosi (2014)

Kävijää / vrk. (2014)

147 000

450

12 000

35

Rantakentät

25 000

75

YHTEENSÄ

184 000

~560

Kuvat ja taulukon tiedot:
Taimiston liikuntapuisto,
tarveselvitys 2015

§ Asemakaavoituksen luonnosvaiheessa alueesta on
jatkosuunniteltu useampi vaihtoehto
• Kaavavaihtoehdoissa esitetään mm. Sporttihallin laajennusta,
uutta jalkapallokenttää, nykyisten kuuden tenniskentän siirtoa,
minigolf-ratoja, asutusta
5.2.2018
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Tilanne joulukuussa 2017

VE 2A +
asutus

VE 2B +
asutus

VE 2D +
asutus
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VE 4 +
asutus?

7

L52 Hiidensalmi
§ Hiidensalmen uusi asuinalue on tällä hetkellä
asemakaavoituksen valmisteluvaiheessa
§ Tarkoituksena on tutkia alueen liikenneverkollinen
kytkentä olemassa olevaan ympäristöön.
Katutilatarvetta on tarkasteltu alustavien
tyyppipoikkileikkausten avulla, jotka on esitetty dioilla
41-42
§ Alueelle kaavaillaan asuntoja n. 1500 hengelle, joka
tuottaa arviolta noin 2000 ajon/vrk uutta liikennettä
§ Valmisteluvaiheen asemakaavaluonnoksen
18.10.2017 version mukaan alueelle suunnitellaan
yhteensä:
• seitsemän asuinkerrostalokorttelia (kerroksia II-VIII)
• asuinpientalokortteli
• asuinliiketalokortteli

5.2.2018
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L63 Anttilan ja Tytyrin koulukortteli, Laurentius-talo
§ Asemakaavamuutoksen tavoite: koulualueen kehittäminen ja
Laurentius-talo -hankkeen mahdollistaminen, rakennusoikeuden
lisääminen ja yhteiset pysäköinti- ja liikennejärjestelyt Lohjan
kirkon alueen rakennetun ympäristön reunassa
§ Aluetta rajaa lännessä Karstuntie, joka samalla luo estevaikutusta
lännestä kouluihin suuntautuvalle kävely- ja pyöräliikenteelle
Ø Selvitettävä kadun alituksen tai risteämisjärjestelyjen
kehitysmahdollisuudet
§ Idässä aluetta rajaa poistuva rautatie, jonka sivuilla on
metsittynyttä ja osin pysäköintiin muutettua aluetta
Ø Tarkastellaan n. 200 autopaikan tilavaraus ja selvitetään
P-alueen potentiaali alueella järjestettävien tapahtumien
pysäköintialueena
§ Uudeksi yhteiskoulun kooksi on esitetty 900 oppilasta ja 200
varhaiskasvatusoppilasta
§ 1-2-luokkalaiset käyttävät koulun liikuntatiloja kun taas 3-9luokkalaiset (noin 700 opp.) käyttävät Tennarin sporttikeskuksen
liikuntatiloja

X
Laurentius-sali

Kuva: L63 Suunnittelun lähtökohdat,
Lohjan kaupunki
5.2.2018
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Taajamaosayleiskaava
§ Otteita Lohjan kaupungin taajamaosayleiskaavasta
vuodelta 2011

5.2.2018

Lohjan tie- ja
katuverkon
toiminnallinen
luokitus vuonna
2035

Kuva: Lohjan Taajamaosayleiskaavan
liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, 2012

5.2.2018
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2) Liikenteen nykytila

TR12

5.2.2018

Dia 11
TR12

Totean tässä, että seuraavissa kalvoissa ei mainita mitään joukkoliikenteestä alueella, enkä ole varma oliko koko sarjassa
mitään mainintaa siitä. Voisi lisätä vielä, vaikka ei mikään keskeinen tällä alueella olekaan. Esim. koulukuljetukse yms.
työmatkaliikenne Karstun suunnasta. Ennen vanhaan tätä bussiliikennettä ainakin oli jonkin verran.
Tero Rahkonen; 22.1.2018

Tieverkon keskimääräinen vuorokausiliikenne ja
HELMET- liikenne-ennuste 2035

Kuva: Tieverkon keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL 2004 ja 2011), ks.
taulukko

Kuva: HELMET –liikenne-ennuste 2035
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Notkokuja
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Liikennelaskennat
§ Ajoneuvoliikenteen laskennat tehtiin tammikuussa
2018 noin seitsemän vuorokauden pituisena
laskentana. Laitteet asennettiin maanantaina 8.1.2018
ja laskenta päättyi maanantaina 15.1.2018. Laskennat
tehtiin kolmessa katupoikkileikkauksessa.
Laskentatekniikkana käytettiin mikroaaltolaskinta.

Rantapuisto

§ Tiedot on esitetty tuntitietoina kaikkien ajoneuvojen
sekä erikseen kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen
osalta.

Taimistonkatu

Vko 2/2018

Rantapuisto

Taimistonkatu

Notkokuja

Ajoneuvoa/vrk (ka.), ma-su

3002

263

133

Ajoneuvoa/vrk (ka.), ma-to

3223

279

144

Raskaat keskiarvo (ajon/vrk), ma-su

91 (3,0 %)

3 (1,1 %)

1 (0,8 %)

Raskaat keskiarvo (ajon/vrk), ma-to

120 (3,7 %)

4 (1,4 %)

2 (1,4 %)
5.2.2018

Kuva: Laskentapisteet kartalla

Moottoriajoneuvoliikenteen
Nykytilan liikenneverkko
§ Karstuntie on alueensa pääväylä, joka on ainoa
sisääntuloväylä keskustaan keskustaajaman
pohjoisosista.
§ Rantapuisto toimii alueen keskeisenä
kokoojakatuna, muiden ollessa paikallisempia ja
vähäliikenteisempiä tonttikatumaisia
kokoojakatuja
§ Pitkäniemen teollisuusaluetta on kaavailtu
muutettavaksi kaupunkimaiseen asumiseen
soveltuvaksi alueeksi.
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Seudullinen pääväylä
Kokoojakatu

5.2.2018
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2) Liikenneverkko

5.2.2018
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Vaihtoehtojen vertailua
Seuraavilla dioilla luodaan katsaus kaava-alueiden lähiliikenneverkosta Liikennekatu – rauhallisen liikkumisen
katu jaotuksella. Jaottelulla voidaan tarkastella perinteistä väylähierarkiaa paremmin liikenneverkon toimivuutta
myös jalankulun ja pyöräilyn kannalta.
Liikenteellisen funktion omaavan väylän ominaispiirteitä:

Rauhallisen liikkumisen kadun ominaispiirteitä:

§ Yhdistää alueita toisiinsa vähintään yli 300 m matkoilla,
yleensä pidemmillä
§ KVL 2000 ajon./vrk, joka asettaa tarpeelliseksi
autoliikenteen erottamisen muusta liikenteestä
§ Nopeusrajoitus on yli 30 km/h

§ Palvelevat liikennettä välittävien katujen verkon
lumien ”silmukoiden” sisällä olevaa rauhallisen
liikkumisen alueen liikkumistarpeita
§ Liikenneturvallisuuden kannalta autoliikenteen
yhteydet eivät saa kasvaa yli 300 m pitkiksi
tonttikaduilla, muuallakin läpiajoa pyrittävä
hillitsemään
§ KVL 2000 ajon./vrk ja nopeusrajoitus 30 km/h,
jolloin auto- ja pyöräliikenne voivat jakaa saman
ajoradan

Lähde: Vejplanlægning i byområder, Vejdirektoratet – Vejregelrådet (Tanska), 2000

5.2.2018

Liikenteen
tavoiteverkko VE1

Liikennekatu /-tie
Rauhallisen liikenteen katu
Erillinen pyörätie
Viheryhteys
Teollisuuden liityntäväylä
Rauhallisen liikkumisen alue

§ Notkokujan yhteys Karstuntielle
katkaistaan moottoriajoneuvoilta ja katu
muutetaan pyörätieksi
§ Taimistonkadun läpiajo katkaistaan
moottoriajoneuvoliikenteeltä
§ Rantapuiston linjaus muutetaan
palvelemaan tasapuolisemmin myös
Taimistonkadun varren asuinaluetta ja
tulevaa uutta maankäyttöä

5.2.2018

17

Liikenteen
tavoiteverkko VE2

Liikennekatu /-tie
Rauhallisen liikenteen katu
Erillinen pyörätie
Viheryhteys
Teollisuuden liityntäväylä
Rauhallisen liikkumisen alue

§ Taimistonkatua ei liitetä uuteen
asuinalueeseen, mutta välille tulee
pyörätieyhteys
§ Taimistonkadun läpiajo katkaistaan
moottoriajoneuvoliikenteeltä
§ Rantapuiston linjaus muutetaan
palvelemaan tasapuolisemmin myös
Taimistonkadun varren asuinaluetta ja
tulevaa uutta maankäyttöä

5.2.2018
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Liikenteen
tavoiteverkko VE3

Liikennekatu /-tie
Rauhallisen liikenteen katu
Erillinen pyörätie
Viheryhteys
Teollisuuden liityntäväylä
Rauhallisen liikkumisen alue

§ Notkokujan yhteys Karstuntielle
katkaistaan moottoriajoneuvoilta ja katu
muutetaan pyörätieksi
§ Taimistonkadun läpiajo
asuntomessualueelle mahdollinen
§ Rantapuiston linjaus muutetaan
palvelemaan tasapuolisemmin myös
Taimistonkadun varren asuinaluetta ja
Taimistonkadun liikennettä

5.2.2018
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Liikenneverkkovaihtoehtojen vertailu
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VE 1

VE 2

VE 3

+ Ei selkeää läpikulkumahdollisuutta
Taimistonkadun varren alueen läpi
+ Poistaa Notkokujan liittymän
Karstuntieltä, mikä lisää Karstuntien
liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta
+ Rauhoittaa asuinkatujen
liikenneympäristöä ja parantaa
liikenneturvallisuutta
+ lisää Tennarin alueen
kehittämismahdollisuuksia
+ parantaa Taimistonkadun eteläosien ja
uuden liikunta-alueen saavutettavuutta

+ Ei läpikulkumahdollisuutta
Taimistonkadun varren alueen läpi
+ Taimistonkadun pilkkominen kolmeen
alle 300m osaan rahoittaa liikenteen
tilannenopeuksia ja edistää
pyöräilyolosuhteita ajoradalla sekä
kaikkien liikkujien liikenneturvallisuutta
+ Rauhoittaa asuinkatujen
liikenneympäristöä ja parantaa
liikenneturvallisuutta merkittävästi
+ lisää Tennarin alueen
kehittämismahdollisuuksia
+ parantaa Taimistonkadun eteläosien ja
uuden liikunta-alueen saavutettavuutta

+ Poistaa Notkokujan liittymän
Karstuntieltä, mikä lisää Karstuntien
liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta
+ mahdollistaa asuinalueiden sujuvan huoltoja jakeluliikenteen
+ lisää Tennarin alueen
kehittämismahdollisuuksia
+ parantaa Taimistonkadun eteläosien ja
uuden liikunta-alueen saavutettavuutta

-

-

-

Luo jonkin verran kiertoa Taimistonkadun
katkaistun kohdan pohjoispuolen
asuinkortteleille
400 m suora houkuttelee suurempiin
ajonopeuksiin, edellyttäen mahdollisesti
rauhoittamistoimenpiteitä

-

Tuottaa autoliikenteelle lievää kiertoa, joka on kuitenkin rauhallisen liikkumisen alueen
liikenneympäristön miellyttävyyden ja
liikenneturvallisuuden kannalta
perusteltavissa
Huolto- ja jakeluliikenteen kannalta
epäedullinen ratkaisu

Pienehkö riski Taimistonkujan
käyttämiseen läpikulkuväylänä uudelta
asuinalueelta sekä raskaalle liikenteelle
uuden kiertoliittymän kautta
690 m suora katu voi houkutella
suurempiin ajonopeuksiin, vaatien
rauhoittamistoimenpiteitä
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2) Liikennejärjestelyjen tarkastellut
kohteet

5.2.2018
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Tarkasteltava tie- ja katuosuus: Hossantie-Karstuntie

5.2.2018
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Hossantien ja Karstuntien funktio ja luonne välillä
vt 1 – Lohjan keskusta (kokonaispituus 5,5 km)
§ Hossantie ja Karstuntie on nykytilanteessa määritelty alueelliseksi pääväyläksi ja joukkoliikennepainotteiseksi kaduksi
§ Luonteeltaan Hossantie on maantiemäinen ja Karstuntie pääkatumainen, molemmat yhdistäen Lohjan keskustan
sekä kaupungin pohjoiset asuinalueet valtatiehen 1
§ Lohjan liikennejärjestelmää kehitettäessä keskeiseen asemaan on noussut päätös siitä, kehitetäänkö sisääntuloväylää
merkittävän liikennettä välittävän funktion omaavana väylänä (autoliikenne eroteltu muusta liikenteestä) vai
rauhallisen liikkumisen katuna (auto- ja pyöräliikenne samassa tilassa)

5.2.2018

Hossantien ja Karstuntien luonteen
jaksottelu

24

Tarkasteluosuus voidaan sen luonteen perusteella jaksotella neljään eri
kategoriaan, jotka tarkemmalla tasolla jakautuvat vielä asteittain (maantie à
kaupunkiympäristö) seitsemään eri luokkaan liikenneympäristön perusteella:
Kaupunkimainen pääkatu
• Nopra 40 km/h
• 1 rinnakkainen alikulku, 10 risteävää
suojatietä
• Tiivis maankäyttö, jk+pp molemmin
puolin
Maantie
Maantie
taajamassa
Bulevardimainen
pääväylä
Kaupunkimainen
pääkatu

5.2.2018

/h

§ Maantie
§
• Nopra 60 km/h
• 1 risteävä suojatie
• Maaseutumainen ympäristö,
rinnakkainen jk+pp
§ Maantie taajamassa
• Nopra 50 km/h
• 2 risteävää suojatietä Hossantiellä, 3
risteävää suojatietä Karstuntiellä
• Maankäyttö lähempänä, eroteltu
meluvallilla Hossantiellä, pääosin jk+pp
molemmin puolin
§ Bulevardimainen pääväylä
• Nopra 40–50 km/h
• 4 risteävää suojatietä
• Ajosuunnat eroteltu viherkaistalla,
toispuolinen jk+pp 40 km/h –alueelle asti

Hossantien ja Karstuntien ja rooli ja alustavat
kehittämissuositukset
§ Hossantien on maantiemäinen ja näin ollen sillä on merkittävä ajoneuvoliikennettä välittävä funktio. Hossantien ja Karstuntien
asema liikennejärjestelmässä sekä näiden liikennemäärät (nykyisin 3 300:sta noin 7000 ajoneuvoon vuorokaudessa sekä lisäksi
Suurlohjankadun alussa 14 600 ajon./vrk) ja nopeusrajoitukset (40 – 60 km/h) luokittelevat Lohjan pohjoisen sisääntuloväylän
ajoneuvoliikennettä sujuvasti välittäväksi kaduksi, jossa jalankulku ja pyöräily on eroteltava muusta liikenteestä.
§ Karstuntietä suositellaan kehitettäväksi kaupunkimaisena pääväylänä, jossa autoliikenne on eroteltu muusta liikenteestä ja kaikille
kulkumuodoille on osoitettu selkä paikka. Jalankulkuympäristön viihtyisyyden, mukavuuden ja turvallisuuden tunteen takaamiseksi
pyöräliikenteen erottamista omalle väylälle suositellaan keskustan ympäristössä, jossa väylä on luonteeltaan kaupunkimainen
pääkatu. Jalankulun ja pyöräliikenteen keskinäistä erottamista suositellaan harkittavaksi myös bulevardimaisella osuudella
maankäytön kehittyessä, jolloin jalankulkija- ja pyöräliikennemäärät tulevat kasvamaan.

Väylän roolin, nopeustason ja liikennemäärien valossa jalankulku- ja pyöräily-ylityksien toteuttamista eritasossa
ei voida pitää ensisijaisena vaihtoehtona. Turvallinen ja sujuva ylitys väylän tasossa tulee turvata.

5.2.2018

25

Ratapohjan
kehittämismahdollisuudet

Ratapohja
Erillinen pyörätie
Viheryhteys
Kytkeytyminen muuhun
verkkoon
Rauhallisen liikkumisen alue

+ Ratapohja voi toimia jatkossa kävely- ja pyöräilyyhteytenä kaupungin pohjoisosista keskustan suuntaan
+ Tarjoaa koululaisille vaihtoehtoisen, turvallisemman ja
viihtyisämmän yhteyden koululle (itäpuoli)
+ Kytkeytyy hyvin olemassa olevaan kävely- ja
pyöräilyverkkoon Karstuntien itäpuolella
+ Voidaan kehittää pyörätieyhteytenä myös Karstuntien
länsipuolella, jos Pitkäniemen teollisuusalueen läpi
saadaan sujuva yhteys keskustaan.
Ei nykyisin tarjoa sujuvaa kulkuyhteyttä alueelta toiselle
Karstuntien länsipuolella, jossa ratapohja päättyy
teollisuusalueelle à ratapohjan kehittäminen vaatii
myös teollisuusalueen kehittämistä, jotta yhteys
keskustan suuntaan saadaan jatkuvaksi ja
houkuttelevaksi.
Risteäminen Karstuntien kohdalla hoidettava
käytännössä asuntomessualueen kiertoliittymän kautta,
jotta Karstuntielle ei muodostu turvatonta ylityspaikkaa
(linjaosuus). Myös nykyinen lähellä oleva suojatie on
harkittava poistettavaksi.
Suositellaan ratapohjan kehittämistä päällystettynä
jalankulku- ja pyörätieyhteytenä, joka voi maankäytön
kehittyessä olla osa pyöräilyn pääreitistöä.

?
5.2.2018
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Pyöräliikenteen
tavoiteverkko

Pääpyöräreitti
Muu pyöräreitti
Muu yhteys
Rauhallisen liikkumisen
alue/perusverkko

§ Pääpyöräreitit ja muut pyöräreitit muodostavat
pyöräliikenneverkon rungon, jonka tehtävä on taata
pyöräliikenteelle korkea palvelutaso
saavutettavuuden, mukavuuden ja
liikenneturvallisuuden kannalta
§ Tiiviisti rakennetussa ympäristössä pyöräliikenteen
pääreitit korreloivat pää- ja kokoojakatujen kanssa
silloin, kun suoria viheryhteyksiä ei ole tarjolla.
Tällöin pyöräliikenneverkko saadaan parhaiten
vastaamaan pyöräliikenteen kysyntää ja
yhteystarpeita.
§ Perusverkon yhteyksien (muut yhteydet, rauhallisen
liikkumisen alueet) tulee toimia verkkoa
täydentävästi ja taata turvallinen ja miellyttävä
perillepääsy vähemmällä palvelutason painotuksella.
Tavoitteena on, että perusverkko muodostuu pääosin
rauhallisista paikalliskaduista, joilla pyöräilyn ja muun
ajoneuvoliikenteen erottelu ei ole
tarkoituksenmukaista.
§ Perusverkon yhteyksiä täydentävät puisto- ja
viheryhteydet
5.2.2018
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Karstuntien ja Kuilukadun kiertoliittymän
Jalankulkukannen liikennetekninen tarkastelu, VE1
§ Karstuntien ja Kuilukadun kiertoliittymän jalankulkukansi
§ Ajoneuvoliikenteen alikulkukorkeuden oltava vähintään
4,8 m (jos EK-reitti, niin 7,0 m)
§ Kansipaksuus 1m
§ Tarkastellaan kahdella tavalla
• Ajorata nykyisessä pinnassa
• Ajorataa lasketaan

§ Nykyinen pinta

• Jalankulun ja pyöräilyn on noustava 4,8m+1m=5,8m korkeusero.
• Jos pituuskaltevuus olisi 5 %, korkeusero vaatisi yli 100 m
matkan.
• Jos nousu tapahtuisi 30 m matkalla, se edellyttäisi lähes 20 %
pituuskaltevuutta
Ei nähdä mahdollisena toteuttaa kansirakennetta
esteettömyyden erikoistasolla, mikäli Karstuntietä ja
kiertoliittymää ei lasketa huomattavasti nykyistä ajoradan
pintaa alemmalle tasolle

§ Johtopäätös: ei suositella

5.2.2018
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Karstuntien ja Kuilukadun kiertoliittymän
Jalankulkukannen liikennetekninen tarkastelu, VE2
§ Karstuntien tasausta lasketaan

• Lasketaan ajoradan pintaa kiertoliittymän ympäristössä
nykyisestä 3 m alaspäin
• Tällöin jalankulun ja pyöräilyn on noustava 5,8m-3m=2,8m
korkeusero.
• Esimerkiksi 30 m matkalla 2,8 m nousu tarkoittaa 9,3 %
pituuskaltevuutta.
Ei saavuteta esteettömyyden erikoistasoa
• Teiden ja katujen lasku 3m on myös ajoneuvoliikenteen kannalta
erittäin haastava ja vaatii tasauksen muutosta pitkällä matkalla
(n. 100-120 m) liittymän jokaisella suunnalla ja on ratkaisuna
erittäin kallis.

§ Johtopäätös: ei suositella

5.2.2018
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Karstuntien ja Kuilukadun kiertoliittymä
alikulkukäytävän liikennetekninen tarkastelu
§ Käytettävissä olevaan tilaan ei ole mahdollista
toteuttaa esteettömyyden erikoistason
mukaista alikulkukäytävää (alikulkukorkeus
2,8 m)
§ Jos alikulku palvelisi vain aukioiden
yhdistämistä, se vaatisi parhaimmillaankin
jopa 10 % pituuskaltevuuden
§ Johtopäätös: mikäli suunnittelukohteeseen
aiotaan toteuttaa eritasossa oleva jalankulun
ja pyöräilyn ylitys/alitus, se vaatisi muutoksia
alueen sisäisten katujen ja tonttien
sijainteihin ja tasauksiin.
§ Suositus: Karstuntien risteämisratkaisut
hoidetaan tasossa suojatiejärjestelyin ja
sujuvuus- ja turvallisuusongelmien ilmetessä
liikennevalo-ohjauksella (edellyttää
liittymätyypin muuttamista kiertoliittymästä
kanavoiduksi liittymäksi)
5.2.2018
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Karstuntien ylitystapa koululta Sporttikeskukselle
§ Koulun ja Sporttikeskuksen laajentuessa
oppilasliikenne koululta Karstuntien yli
Sporttikeksukselle tulee kasvamaan, jolloin
Karstuntien ylitystä on tarpeen tarkastella
§ Koulun 1-2 -luokkien oppilaat käyttävät koulun
liikuntahallia
§ 3-9 -luokkalaiset tulevat käyttämään laajennetun
Sporttikeskuksen palveluja liikuntatunneilla (noin 700
oppilasta)
§ Autoliikennemäärä ylityskohdassa on nykyisin
arviolta 7 000 ajon./vrk ja ennustettu kasvavan jopa
11 900 ajon./vrk vuoteen 2035
§ Nopeusrajoitus kohdassa on nykytilanteessa 40 km/h
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Karstuntien ylitystapa koululta Sporttikeskukselle, VE1
§ Maastonmuotojen kannalta alikulku on
toteutettavissa
• Korkeusasemat Karstuntie +59,7, Asemakatu +56,7
Karstunraitti +58,5 (ja laskee voimakkaasti).
• Alikulku voidaan tehdä siten, että sinne johtava väylä
vaatii 5-7 % kaltevuuden
• Ongelmana ovat jkpp-teiden nousut Karstuntielle sekä
tarvittavat tonttirajamuutokset
• Todennäköisesti myös Asemakadun ja Karstunraitin
päissä olevia saattoaluetta/kääntöpaikkaa joudutaan
muotoilemaan uudelleen

§ Nykyisin ruotsinkieliseltä ala-asteelta on lähes 100 m
lyhyempi matka Sporttikeskukselle Karstuntietä kuin
Karstunraittia pitkin
• Karstuntie voi olla houkuttelevampi reitti alikulusta
huolimatta etenkin jalankulkijoiden näkökulmasta.
5.2.2018
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Karstuntien ylitystapa koululta Sporttikeskukselle, VE2
§ Leveä keskisaareke (5 m)
• Mahdollistaa Karstuntien ylittämisen aidosti kahdessa
vaiheessa
• Leveän keskisaarekkeen odotustilaan mahtuu suurempi
määrä oppilaita (jalankulkijoita), mikä luo merkittävää
turvallisuuden tuntua
• Ei pidennä luontaisia kulkumatkoja ja –reittejä
• Karstuntien suunnassa pitkät saarekkeet ohjaavat
jalankulkijoita ja pyöräilijöitä käyttämään tarkoitusta
varten osoitettua ylityskohtaa
• Voidaan tarvittaessa varustaa liikennevaloilla, jossa
painonapit
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Taulukko: Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje, Liikennevirasto 11/2014
5.2.2018

Rantapuiston ja Taimistonkujan
liittymän järjestelyvaihtoehdot
§ L16 asemakaava-alueen halkaisee nykyisellään kaarevasti Rantapuisto.
Tässä on selvitetty vaihtoehtoisen kadun linjauksen vaikutuksia liikenteeseen
ja maankäyttöön.

VE A (nykytilanne)

VE B

+ Heikentää Taimistonkadun yhteyttä
pohjoisen suuntaan, mikä ehkäisee sen
houkuttelevuutta läpikulkuväylänä
+ Hyvä ja helppo linjaus Karstuntieltä
teollisuusalueen suuntaan

+ Maankäytön kannalta enemmän tilaa
Sporttikeskuksen alueen laajentamiselle
+ Helpottaa Sporttikeskuksen
tonttiliittymän järjestelyjä
+ parantaa Taimistonkadun varren
asuinalueen ja uuden liikunta-alueen
saavutettavuutta
+ Lyhentää ylläpidettävää katupituutta
yhteensä noin 50m

- Maankäytöllisesti haastava alue
Taimistonkadun ja Rantapuiston välissä
- Ongelmallinen tonttiliittymä
Sporttikeskukseen
- Taimistonkadun varren asutusalueen
saavutettavuus hieman takaperoinen

- katulinjausten siirto hintavaa
(noin 250 000 euroa)

VE A
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Maankäytön
kehittämisen kannalta
ongelmallinen alue

VE B

Lisää tilaa
Sporttikeskukselle
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Sporttikeskuksen tonttiliittymä
§ Sporttikeskukselta oikealle kääntyminen ongelmallinen suunta.
Muut suunnat ok.
§ Toimenpiteenä kadun leventäminen ja saarekkeen siirto. Edellyttää
pientä jkpp linjauksen muutosta.
§ Ratkaisun toteutettavuus paranee lisää, jos Rantapuiston linjausta
muutetaan samalla
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L63, Anttilan koulun
pysäköintialueen
saavutettavuus
(kävellen)
§ Rautatienkadun varren pysäköintialueen
laajentaminen soveltuu lähialueen
työpaikkapysäköintiin ja tapahtumien
aikaiseen pysäköintiin erityisesti
yhtenäiskoululle, Laurentiussalille, Pyhän
Laurin kirkkoon ja Sporttikeskukseen.
§ Nykyistä pysäköintialuetta on mahdollista
laajentaa jopa 268 autopaikkaa sisältäväksi –
riippuen kuinka paljon on nykyistä
ratapohjaa käytettävissä.
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4) Tulokset
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Liikenteen
tavoiteverkko

Liikennekatu /-tie
Rauhallisen liikenteen katu
Erillinen pyörätie
Viheryhteys
Teollisuuden liityntäväylä
Rauhallisen liikkumisen alue

§ Liikenteen tavoiteverkoksi esitetään
vaihtoehtoa 1.

• Hyödyt:
Notkonkujan liittymä poistuu vahvistaen
Karstuntien asemaa, sujuvuutta ja
liikenneturvallisuutta keskeisenä pääkatuna
Rantapuiston uusi linjaus parantaa
Taimistonkadun varren asutusalueen ja
uusien vapaa-ajantoimintojen
saavutettavuutta ja liikennöitävyyttä
Rantapuiston uusi linjaus parantaa Tennarin
alueen kehittämismahdollisuuksia oleellisesti
Alueen sisäinen huolto- ja jakeluliikenne
suhteellisen sujuvaa, eikä turhaan kuormita
Karstuntien liikennettä
• Haittavaikutukset:
Satamakadun ja Rantakadun ympäristön
asuinalueelta ajomatka keskustan suuntaan
pitenee noin 350 metriä. Toisaalta
liikennelaskentojen tulokset osoittavat, että
Notkokujan liittymää ei käytetä niin paljoa.
Pitkäniemeen suuntautuvan raskaan
liikenteen sujuvuus hieman heikkenee
5.2.2018
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Liikenneverkon
toimenpiteet
Liittymäjärjestely

X

Neljännen liittymähaaran
rakentaminen ja mahdollisesti
kanavoinnin täydentäminen
sekä pysäköintialueen
rakentaminen

Ajorata + jkpp

puistokäytävä

Järjestelyn poistaminen

Kadun perusparannus;
pyöräliikennepainotteinen
sekaväylä + kadunvarren
pysäköinti

Uusi katu
Uusi jalankulku- ja pyörätie
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Notkokujan liittymän ja
kanavoinnin poistaminen

Kadun perusparannus;
pyöräliikennepainotteinen
sekaväylä

Suojatiejärjestely

Kadun perusparannus

Suojatien
poistaminen

X
X

X

Suojatien
LA-pysäkkien
poistaminen
siirto ja LApysäkkien siirto

Jalankulkuja pyörätie

Rantapuiston linjauksen
muutos ja liittymäjärjestelyt
Tennarin liittymän linjauksen
muutos ja liittymäjärjestelyt

P-alueen
laajennus
Uusi katuyhteys ja
liittymän kanavointi
(ei kulkua Tennarin
urheilualueelle)
Suojatie saarekkeen
leventäminen ja
tarvittaessa
liikennevalot
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Poikkileikkausvaihtoehtoja, Taimistonkatu

Poikkileikkaus A
Poikkileikkaus A

Sekaliikennekatu

§

Edellyttää kadun
rauhoittamistoimenpiteitä hidasteilla,
kadun katkaisemisella tai vastaavilla
keinoilla ajonopeuksien rahoittamiseksi.
Nopeusrajoitus 30km/h.

§

5.2.2018

Nopeusrajoitus 30-40 km/h,
rahoittamistoimenpiteet suositeltavia.

Poikki42
leikkaukset

Poikkileikkausvaihtoehtoja,
Kokkokallionkatu / Kuilukatu

§ Erillinen pyörätie,
mikäli pyörätiellä
on selkeä jatkumo
alueen ulkopuolelle
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Kehittämistoimet – yhteenveto
§ Taimistonkatua suositellaan kehitettäväksi poistamalla Notkokujan liittymä (Karstuntielle) ja Taimistonkadun yhdistäminen Sahakatuun (VE1),
siten Taimistonkatu katkaistaan keskeltä Satamakadun liittymän kohdilla autoliikenteeltä siten, että läpiajettavuus säilyy jalankululla ja
pyöräilyllä. Notkokujan liittymän katkaisu Karstuntielle voi tulla kyseeseen, kun Karstuntien liikennemäärä kasvaa ennustevuoden tasolle.
§ Karstuntietä kehitetään kaupunkimaisena pääväylä, jossa autoliikenne on eroteltu muusta liikenteestä. Kaupunkiympäristössä nopeudet ovat
verrattain alhaisia ( 40km/h) ja Rantapuiston liittymästä pohjoiseen 50 km/h. Jalankulku- ja pyöräilyteiden risteämisratkaisujen toteuttamista
eritasossa ei pidetä ympäristöön soveltuvana vaihtoehtona. Nykyisiä kiertoliittymiä voidaan kehittää tai niiden tilalle voidaan ennustevuoden
liikennemäärien toteutumisen jälkeen esittää liikennevalo-ohjattuja nelihaaraliittymiä. Notkontien liittymä jouduttaneen katkaisemaan (tai
varustamaan liikennevalo-ohjauksella) liikennemäärien kasvaessa huomattavasti nykyisestä. Suojatiet keskitetään ajoneuvoliikenteen
liittymien yhteyteen.
§ Asuntomessualueen kiertoliittymän ylittämistä arkkitehtisuunnitelman mukaisella kansirakenteella ei voida suositella siitä koituvien hankalasti
hallittavien pituuskaltevuuksien vuoksi. Alikulku on mahdollista toteuttaa, mutta ei esteettömyyden erikoistasovaatimusten mukaisesti.
Kansirakenne tai alikulku vaatisi merkittäviä muutoksia alueiden sisäisten liikenneväylien ja tonttien sijainteihin ja tasauksiin. Jalankulun ja
pyöräilyn eritasoratkaisu ei ole suositeltavaa Karstuntien luonteeseen nähden.
§ Yhtenäiskoulun ja Tennarin urheilualueen välillä Karstuntien alitus on mahdollista toteuttaa esteettömyyden erikoistasovaatimusten
mukaisesti, mutta pidentää kulkijoiden matkaa Karstuntien suuntaan huomattavasti nykyisestä. Ratkaisuna suositellaan normaalia leveämpää
(noin 5 metriä) saarekkeellista suojatietä, joka varustetaan tarvittaessa painonapeilla toimivalla liikennevalo-ohjauksella. Eritasoratkaisu ei ole
suositeltava Karstuntien luonteeseen nähden eikä kulkijoiden pidentyviin välimatkoihin perustuen.
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Kehittämistoimet – yhteenveto
§ Sporttikeskuksen tonttiliittymässä toimenpiteenä liittymäalueen avartaminen ja nykyisen suojatiesaarekkeen siirto. Edellyttää myös
jalankulku- ja pyöräväylän lievää linjauksen muutosta. Rantapuiston ja Taimistonkadun linjausta muutetaan, mikä parantaa myös
Sporttikeskuksen liittymäjärjestelyjä sekä sujuvoittaa Taimistonkadun eteläisten osien asuinalueen sekä tulevan maankäytön yhteyksiä.
§ Vanhaa ratapohjaa suositellaan kehitettäväksi pyörätieyhteytenä (voi olla myös pyöräilyn pääreitti), jossa yhteyden jatkuvuus koululle
paranee. Länsipuolella Karstuntietä yhteyden kehittäminen pyörätienä edellyttää nykyisen teollisuusalueen läpiajomahdollisuutta kaupungin
keskustaan. Länsipuoli ratapohjasta voi toimia välivaiheessa myös virkistysreittinä.
§ Anttilan koulun uudelle P-alueelle on mahdollista toteuttaa 200 autopaikkaa tai jopa selvästi tätä enemmän. Saavutettavuuden puolesta se
sopii hyvin koulun ja Laurentiussalin pysäköinnin tarpeisiin ja välttävästi pääkirjastolle. P-alue soveltuu myös tapahtumien aikaiseen
pysäköintiin kauempana oleviin kohteisiin (esim. Sporttikeskuksen suuremmat urheilutapahtumat ja ehkä jossain määrin myös Kaupungin
teatteri).
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