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Liikenneselvityksen tavoitteet
Työn tavoitteena on:
▪ Selvittää Lempolan kauppapuiston asemakaavan muutoksen liikenteelliset ja pysäköinnin vaikutukset.

• Arvioida kaupan kasvun aiheuttama liikenne ja tehdä niiden pohjalta toimivuustarkastelu lähiliittymiin sekä valtatien 25
kiertoliittymään.
• Arvioida ajoneuvo- ja pyöräpysäköinnin mitoitus kaupan kasvun myötä.

▪ Suunnitella miten alueen liikenneverkkoa voidaan kehittää ja huomioida joukkoliikenne sekä kävely ja pyöräily
paremmin.
Työn tuloksena esitetään raportin lisäksi:

▪ Tie- ja katualueiden yleispiirteinen liikennesuunnitelmakartta kaava-alueelta

Lempola
maakuntakaavassa
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http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/index.html

6

Ote osayleiskaavasta ja lähialueen kehittämisen visio

Lempolan kauppapuisto

-Kauppapuisto taajamaosayleiskaavassa

-Lempolan lähialueen maankäyttö- ja liikennekaavio, visio 2040
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Ventelän asemakaavan alue, voimassa oleva asemakaava
Kortteli: 96
Korttelin pinta-ala: 102 912,7m2
Nykyinen rakennusoikeus: 30 250 ke-m2
Josta päivittäistavarakaupan
rakennusoikeus: 2000 ke-m2
Rakennettu: 19 136 ke-m2
Ap-velvoite: 1 ap/75 ke-m2
Velvoite: 252 ap
Autopaikkoja toteutettu: 550 kpl
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Nykyinen rakennuskanta
▪ Lohjan kaupungin kaavoituksen mukaan alueella toteutuneet kerrosalatiedot nykyisin ovat:
• Päivittäistavarakauppa:
4074 ke-m2
• Tilaa vaativaan erikoiskauppaan painottunut laajan tavaravalikoiman kauppa:
7328 ke-m2
• Erikoistavarakauppa:
0
844 ke-m2
• Tilaa vaativa erikoistavaran kauppa, palvelu-, kahvila-, ravintola-, toimisto-,
näyttely-, liikunta- sekä vapaa-ajantilat:
7158 ke-m2
• Yhteensä:
19404 ke-m2
▪ Päivittäistavarakaupat: S-market, K-supermarket
▪ Tilaa vaativaan erikoiskauppaan painottunut laajan tavaravalikoiman kauppa:
Tokmanni, Motonet ja Kodin tavaratalo
▪ Erikoistavarakauppa: Musti ja Mirri, Apteekki
▪ Tilaa vaativa erikoistavaran kauppa, palvelu-,
kahvila-, ravintola-, toimisto-, näyttely-, liikuntasekä vapaa-ajantilat: Stark, R-Kioski, Hesburger, A-Katsastus, muut
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Lähtökohdat liikennesuunnittelulle
▪ Alueen nykyiset ja tulevat liiketilat on ryhmitelty
Ympäristöministeriön julkaisun ”Liikennetarpeen arviointi
maankäytön suunnittelussa” mukaisesti siten, että
liikennetuotoksiltaan samankaltaiset toiminnot on yhdistetty
(kuten päittäistavarakauppa ja ravintolat).
▪ Alueen liikennetuotoksen laskemiseksi käytettiin
rakennusvalvonnan toimittamia tietoja alueen nykyisten
kiinteistöjen kerrosaloista sekä uudessa tilanteessa sellaista
uuden asemakaavan sallimaa mahdollisuutta, joka tuottaa
eniten liikennettä (mitoittava tilanne).
▪ Kerrosalatietojen perusteella on selvitetty laajenemishankkeen
vaikutus lähialueen liikenneverkkoon, liittymien toimivuuteen
ja pysäköinnin tarpeeseen kaava-alueella.
▪ Liikenneselvityksessä ei huomioida lähialueen muita
mahdollisia kaavamuutoshankkeita ja niiden yhteisvaikutusta
alueen liikenneverkkoon (kuten Saukkolantien ympäristön ja
Lempolan uuden asema-alueen ympäristön kehittämiset).

Nykyinen
kerrosala

Kerrosalan
muutos

Päivittäistavara-kauppa

4 074

+3 826

7 900

Tilaa vaativaan erikoiskauppaan
painottunut laajan tavaravalikoiman
kauppa

7 328

+2 672

10 000

844

+2 156

3 000

Erikoistavarakauppa
Tilaa vaativa erikoistavaran kauppa,
palvelu-, kahvila-, ravintola-, toimisto-,
näyttely-, liikunta- sekä vapaa-ajantilat

7 158

Yhteensä

19 404

Enimmäis
kerrosala

28 000

2.Nykytila
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Liikkumisvyöhykkeet
▪ Huhtikuussa 2017
suoritettiin kauppapuiston
alueelle internetpohjainen
kävijäkysely. Kyselyssä
selvitettiin mm. vastaajien
liikennetottumuksia
Lempolaan ja Lempolassa
▪ Alue sijaitsee noin 4km
etäisyydellä Lohjan
keskustasta ja sijoittuu
autovyöhykkeelle, mitä
vahvistaa myös kyselyssä
saadut tulokset käyttäjien
liikennetottumuksista
-Kyselyn vastaajien liikennetottumukset,
Lempolan kauppapuiston kysely, Lohjan
kaupunki, 2017
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Nykytilan saavutettavuus kestävillä
kulkumuodoilla, jalankulku ja pyöräily
▪ Nykytilassa kauppapuistoon saapumisen jalankulun osuus on vain 5% ja pyöräilyn osuus 3%. Kyselyn
perusteella suurin osa alueelle saapuvista ei ollut valmis vaihtamaan kulkumuotoa, mutta
paremmilla pyöräilyn ja jalankulun väylillä sekä joukkoliikenteen tarjonnalla on yleensä
saatu lisättyä näiden käyttäjien määrää.
▪ kauppapuisto sijaitsee pyöräilyn laatukäytävän läheisyydessä sekä pyöräilyn pääväylän varrella

Kuvat: Lempolan kauppapuiston
kysely, Lohjan kaupunki, 2017

Kuva: Lempolan kauppapuiston asemakaavan kaupallinen selvitys, Ramboll, 2017
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Nykytilan saavutettavuus kestävillä
kulkumuodoilla, joukkoliikenne
▪ Saavutettavuus nykytilanteessa
joukkoliikenteellä on hyvä, mutta aivan
kauppapuiston kohdalla ei nykyisellään ole
pysäkkejä. Vilkkaimman
joukkoliikennekäytävän pysäkit sijaitsevat
Kauppapuistosta noin 500 m
kävelyetäisyydellä Mäntynummentiellä.
▪ Osa kauppapuiston liikkeistä on luonteeltaan
erikoiskauppaa ja tilaa vaativan tavaran
kauppaa, joissa asioinnissa joukkoliikenne ei
ole merkittävä kulkumuoto.
▪ Lohjanharjuntiellä (vt 25) noin 300-400
metrin kävelyetäisyydellä on joukkoliikenteen
pysäkit, mutta ne palvelevat lähinnä
kaukoliikennettä, eikä vuoroja ole riittävästi
alueen hyvätasoiseen palvelemiseen.
▪ Lohjanharjuntiellä (mt 1125) kulkee myös
palveluliikenne kolme kertaa viikossa, jonka
lähimmät pysäkit ovat noin 600 metrin
kävelyetäisyydellä.
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Liikenneturvallisuus asukaskyselyssä
•
•

•

Liikenneturvallisuus alueella on koettu ongelmalliseksi etenkin
tontin sisäisillä liikenneväylillä ja pysäköintialueilla.
Kriittisimmiksi kohdiksi käyttäjät ovat arvioineet osin
epäselvät 4-haaraliittymät alueen sisällä, mitä tulee selkeyttää
Lohjanharjuntiellä on jalankulkijoiden ylitystä turvaamassa
korotettu suojatie.

Peräänajo

Yksittäisonnettomuus,
(suistuminen tieltä)

Yksittäisonnettomuus (muu)

Kääntymisonnettomuus

Kylkikosketus
(ohitusonnettomuus)

Onnettomuudet
2012-2016

Onnettomuuksia

1

2

1

1

3

Kuolleet

-

-

-

-

-

Loukkaantuneet

-

1

-

-

-

Koonti
kiertoliittymän
alueen
onnettomuuksista

Luokka

Luokka

Ohitusonnettomuus

Vakavuus

Ei henkilövahinkoja

Tyyppi/Selitys

Kaistanvaihto oikealle
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Vakavuus 1 Loukkaantuminen
Tyyppi

Luokka

-Kuva:
www.maps.google.com

Mopedionnettomuus

Onnettomuus 1

Onnettomuus 2

Ohitusonnettomuus

Ohitusonnettomuus

Vakavuus Ei henkilövahinkoja
Tyyppi

Ei henkilövahinkoja

Kaistanvaihto oikealle Kylkikosketus

Törmäys kääntyessä
oikealle

Luokka

Peräänajoonnettomuus

Vakavuus

Ei henkilövahinkoja

Tyyppi

Peräänajo jarruttavaan
ajoneuvoon
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Maastokäynnin huomioita
▪ Suurin osa tontin liikenteestä käyttää kiertoliittymää, joka
jonoutunut (heijastuu myös vt 25 kiertoliittymään)
▪ Erillinen huoltoreitti pohjoisessa hyvä, eriytetty muusta
ajoneuvoliikenteestä
▪ Katsastusasema hankalassa paikassa alueen keskellä
aiheuttaa haasteita suhteessa lisärakentamisen P-alueilla
▪ Jalankulunyhteys katsastusasemalta kaupoille
▪ Jalankulunreittien parannus kaakosta alueelle
▪ Alueen saavutettavuus joukkoliikenteellä ei optimaalista
▪ Tontin sisäisten pyöräväylien puute ja vaatimattomat
pyöräpysäköintimahdollisuudet

3.Liikenne-ennuste

Liikenne-ennuste
▪ Liikenne-ennusteen laadinnassa on lähtötietoina käytetty alueella 15.8.2017 (Sitowise) ja 16.11.2017 (Trafix)
suoritettuja liikennelaskentoja sekä Väylän liikennemäärätietoja alueelta.
▪ Väylän liikennemäärätietojen mukaan poikkileikkausliikenne alueella on vuosien 2014-2018 välillä kasvanut
Valtatiellä 25 keskimäärin neljän prosentin ja muilla katuosuuksilla yhden prosentin vuosivauhtia. Koska liittymien
toimivuuden tarkasteluajankohta sijoittuu lähivuosiin (noin vuosi 2025), ympäröivän katuverkon liikennemäärien
kasvuarvioissa mukailtiin näitä kasvuprosentteja. Valtatien 25 liikennemääriä kasvatettiin vuoden 2017 tasosta
pohjoisen suunnan osalta 6 % ja eteläisen suunnan osalta 8 %. Muiden katuosuuksien osalta liikennemääriä
kasvatettiin 3 %. Näin tarkastelu ajoittuisi suunnilleen viiden vuoden päähän, mikäli liikenteen vuosittainen kasvu
alueella jatkuisi samalla tasolla.

▪ Lempolan kauppapuiston tuottamista matkoista noin 80 % käyttää eteläistä kulkuyhteyttä (Lohjanharjuntien
kiertoliittymä).
▪ Liikenne-ennusteessa ei ole huomioitu alueen ympäristöön suunniteltua muuta uutta maankäyttöä, eikä muita
mahdollisesti liikennemääriin tai liikenteen suuntautumiseen vaikuttavia hankkeita.
▪ Nykytilan ja tavoitetilanteen liikenne-ennusteet on laadittu keskimääräisen vuorokauden illan ruuhkahuipputunnille
ja ne on esitetty seuraavilla sivuilla.

Liikenne-ennuste, illan ruuhkahuipputunti - nykytilanne
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Karttapalvelu.lohja.fi

Liikenne-ennuste, illan ruuhkahuipputunti – tavoitetilanne v. 2025
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PYSÄKÖINTI
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Nykytilassa yhteensä n.550 ap

▪ L65 asemakaavamuutoksen asukaskyselyn perusteella
nykyisten autopaikkojen tilanne on koettu todella hyväksi

n. 20
ap

46 ap
55 ap

68 ap
25 ap
93 ap
175 ap

87 ap

PYSÄKÖINTI
▪ Nykyisen pysäköintialueen käyttöasteet selvitettiin
juhannusviikon torstaina 21.6.2018 suoritetuilla
laskennoilla. Laskenta-ajankohta valittiin tarkoituksella
edustamaan erästä vuoden vilkkaimmista ostospäivistä.

▪ Pysäköityjen autojen määrät laskettiin puolen tunnin
välein klo 9.30-19.00 välisenä aikana.
▪ Pysäköintialue (550 autopaikkaa) oli maksimissaan 62
%:sti käytössä (klo 14), jolloin autoja oli samanaikaisesti
pysäköitynä 342 kpl. Laskentajakson aikana
pysäköintialueen keskimääräinen käyttöaste oli 52 %
(keskimäärin 284 pysäköityä autoa).
▪ Erityisen voimakasta ruuhkapiikkiä ei laskentapäivänä
ollut, vaan asiointi Kauppapuiston alueella oli suhteellisen
tasaista koko päivän ajan.
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Lohjan kaupungin perusohjeistus autopaikkojen
mitoitukseen asemakaavamuutosten laadinnassa
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3.VAIKUTUKSET

Matkatuotoslaskelmat
▪ Lempolan kauppapuiston tuottamien matkojen määrää arvioitiin Liikennetarpeen arviointi maankäytön
suunnittelussa (Suomen ympäristö, 27/2008) –julkaisun periaatteisiin nojautuen. Matkatuotokset perustuvat
liikkeiden myyntipinta-alojen tuottamiin matkoihin.

• Koska suunnitelmissa esitetty kaupan laatujen jaottelu poikkeaa Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa –julkaisun
jaottelusta, eri liikkeiden tuotoksia ei ole laskelmissa pyritty yhtenäistämään suunnitelman mukaisesti, vaan ne on taulukoissa
esitetty omina sarakkeinaan.

▪ Matkatuotoslaskelmia on tarkennettu alueella 15.8.2017 suoritettujen liikennelaskentojen sekä Lempolan
kauppapuiston kyselyn (Lohjan kaupunki, 6/2017) perusteella. Liikennelaskennoissa kauppapuistosta poistuneiden
ajoneuvojen lukumäärän avulla on pyritty hahmottelemaan sitä, kuinka suuri osa kauppapuiston asiakkaista vierailee
useammassa kuin yhdessä liikkeessä. Alueen kulkutapaosuuksia on puolestaan arvioitu Lempolan kauppapuiston
kyselyn tuloksiin perustuen.
Lempolan kauppapuiston kysely (6/2017)
Suunnitelman mukainen jaottelu

▪ Nykytilan laskelmissa alueen sisäisten matkojen osuuden on oletettu vaihtelevan 30 % - 50 % välillä,
kauppatoiminnasta riippuen. Päivittäistavarakauppojen on oletettu tuottavan matkatuotoksestaan suhteessa vähiten
alueen sisäisiä matkoja. Eniten sisäisiä matkoja puolestaan laskelmissa tuottaa Hesburger.
▪ Alueen sisäisten matkojen osuuden on oletettu nousevan noin 5 %-yksikköä alueen palvelutarjonnan
monipuolistumisen myötä. Nousu on lisätty nykytilan sisäisten matkojen osuuteen kaikille kauppaliikkeille.
▪ Tavoitetilanteen matkatuotoksen laskennassa on oletettu henkilöautoilun kulkutapaosuuden pienenevän 5 %yksikköä alueella.

▪ Koska kauppapuistoon suunnitellun kerrosalan lisäyksen kaupallisen toiminnan laadusta ei ole tietoa, pyrittiin
laskelmissa arvioimaan tuleva liikekanta mahdollisimman monipuoliseksi. Asemakaava mahdollistaa kauppapuiston
kerrosalan kasvamisen nykyisestä noin 44%.
▪ Tehtyjen matkatuotoslaskelmien mukaan Lempolan kauppapuiston matkatuotos kasvaisi kerrosalan lisäyksen myötä
noin 33 %.
▪ Nykytilan ja tavoitetilanteen matkatuotoslaskelmat on esitetty seuraavilla sivuilla.

Matkatuotos, nykytila
(ajoneuvoa / vrk)

Matkatuotos, tavoitetilanne v. 2025
(ajoneuvoa / vrk)

Liikenteen toimivuustarkastelut

Simuloinnin perusteet
▪ Liikenneverkon toimivuutta tarkasteltiin PTV Vissim 11 – mikrosimulointiohjelmistolla.
▪ Simuloinneissa on tarkasteltu liikenteellisesti vuorokauden vilkkainta tuntia, iltahuipputuntia.
▪ Nykytilanteen simuloinneissa käytettiin nykytilanteen liikenneverkkoa ja kaistajärjestelyitä. Ennustetilanne simuloitiin
nykyisillä liikennejärjestelyillä sekä työssä määritellyillä parantamistoimenpiteillä parannetuilla liikennejärjestelyillä.
▪ Simulointien tuloksina tuotettiin tarkastelualueen liittymien osalta seuraavat parametrit:
• Liittymien viiveet
• Liittymien palvelutasot
• Väylien keskimääräiset jonopituudet ja suurimmat jonopituudet

Palvelutaso

Kuvaus

Valo-ohjatun liittymän keskimääräinen
odotusaika (s)

Kiertoliittymän ja valo-ohjaamattoman
liittymän keskimääräinen odotusaika (s)

A

Erittäin hyvä

≤ 10

≤ 10

B

Hyvä

> 10 ja ≤ 20

> 10 ja ≤ 15

C

Tyydyttävä

> 20 ja ≤ 35

> 15 ja ≤ 25

D

Välttävä

> 35 ja ≤ 55

> 25 ja ≤ 35

E

Huono

> 55 ja ≤ 80

> 35 ja ≤ 50

F

Erittäin huono

> 80

> 50

VISSIM simulointiohjelmassa ajoneuvon viive
alkaa kun ajoneuvo kulkee alle 5km/h ja
päättyy sen kiihdyttäessä yli 10 km/h
nopeuteen.

Liittymien palvelutasot, IHT, nykytila
Saatteeksi:
VISSIM
simulointiohjelmassa
ajoneuvon viive alkaa kun
ajoneuvo kulkee alle 5km/h
ja päättyy sen
kiihdyttäessä yli 10 km/h
nopeuteen.

A 9.8
A 3.9
A 2.6

B 14.4
B 12.9
A 8.3

7.7 A
12.9 B
10.7 B

6.5 A
6.5 A
7.1 A

4.1 A
3.7 A
7.9 A

A 7.4
A 7.2
A 7.7

Karttapalvelu.lohja.fi

Jonopituudet, IHT, nykytila
Keskimääräinen jonopituus

Saatteeksi:
•
Alle 5 metrin keskimääräiset
jonopituudet kertovat siitä, että
keskimäärin jonoa ei synny ollenkaan,
vaikka hetkittäin se voi venyä
pitkäksikin.

Maksimijonopituus
0m

0m

0m

10 m

0m

10 m

12 m

0m

0m

0m

0m

94 m

27 m

131 m

4m
4m

8m

0m

127 m
6m

138 m
32 m

4m
3m

96 m

2m

45 m
85 m

Nykytila
▪ Palvelutasojen mukaan tarkastelualueen liittymät toimivat keskimääräisenä arkivuorokautena varsin hyvällä tasolla.
Kiertoliittymissä osa tulosuunnista kuormittuu enemmän, mutta keskimääräiset ajoneuvokohtaiset viiveet eivät
kasva suuriksi.
▪ Keskimäärin liittymien tulosuuntien jonoutuminen pysyy maltillisena. Ajoittain jonot kuitenkin kasvavat pitkiksi ja
ulottuvat tarkastelualueella liittymästä toiseen. Erityisesti jonoutuminen eskaloitui kiertoliittymien välillä
kummassakin ajosuunnassa.
• Jonoutuminen kiertoliittymien välillä johtuu siitä, että liittymät sijaitsevat kohtalaisen lyhyellä etäisyydellä toisistaan, eikä
jonotustilaa näin ollen niiden välillä ole tarpeeksi liikennemäärään nähden. Liittymiin ulottuva jonoutuminen puolestaan
jonouttaa ajoneuvoja liittymien muilla tulosuunnilla.

Liittymien palvelutasot, IHT, tavoitetilanne, nykyiset
liittymäjärjestelyt
Saatteeksi:
VISSIM
simulointiohjelmassa
ajoneuvon viive alkaa kun
ajoneuvo kulkee alle 5km/h
ja päättyy sen
kiihdyttäessä yli 10 km/h
nopeuteen.

C 21.8
A 6.7
A 3.4

C 27.1
E 36.2
B 14.9

11.2 B
17.3 C
14.1 B
C 16.9
C 16.6
C 15.3
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Jonopituudet, IHT, tavoitetilanne, nykyiset
liittymäjärjestelyt
Keskimääräinen jonopituus

Saatteeksi:
•
Alle 5 metrin keskimääräiset
jonopituudet kertovat siitä, että
keskimäärin jonoa ei synny ollenkaan,
vaikka hetkittäin se voi venyä
pitkäksikin.

Maksimijonopituus
0m

0m

0m

0m

0m

8m

25 m

0m

39 m

0m

165 m

0m
12 m

232 m

63 m
25 m

18 m

2m

159 m

23 m
10 m

47 m

201 m

48 m

208 m
4m

172 m

56 m

Tavoitetilanne
▪ Tavoitetilanteessa liikenteen lisääntymisen myötä viiveet liittymissä kasvavat. Liikennevirran sujuvuuden
heikentyminen painottuu erityisesti Lohjanharjuntien kiertoliittymään, jossa keskimääräiset ajoneuvokohtaiset
viiveet lisääntyvät vähimmillään puolitoistakertaisiksi ja enimmillään yli kolminkertaisiksi. Eniten viiveet lisääntyvät
liittymään kauppapuistosta tulevalla suunnalla. Tämä näkyy myös tulosuunnan palvelutasoluokituksen
huomattavana laskuna.
▪ Myös liittymien tulosuunnille muodostuvien jonojen pituudet kasvavat liikenteen lisääntyessä. Keskimääräiset
jonopituudet kasvavat lähes kaikissa liittymissä. Maksimijonopituudet kasvavat liittymissä niin paljon, että
pisimmillään ajoneuvot jonoutuvat liittymästä toiseen. Nykytilan tapaan ajoneuvot jonoutuvat ajoittain
kiertoliittymien välillä kummassakin ajosuunnassa. Nykytilatarkasteluista poiketen jonoutuminen jatkuu hetkittäin
myös Lohjanharjuntien ja Lehmijärventien liittymään asti.

4.KEHITTÄMISTARPEET JA YHTEENVETO

Liittymäjärjestelyiden kehittämisvaihtoehdot
▪ Nykyisillä liittymäjärjestelyillä suoritettujen simulointien perusteella voidaan todeta, että tarkastelualueen
liikenneverkko kuormittuu selkeästi jo lähitulevaisuudessa, mikäli alueen liikenteellinen kehitys noudattelee tähän
työhön laadittua liikenne-ennustetta. Liikenne-ennusteessa on huomioitu kauppapuiston kehittyminen asemakaavan
mukaisesti ja muu liikenne-ennuste –kappaleessa kuvattu liikenteen kehitys noin vuoteen 2025 mennessä. Vaikka
alueen liittymissä ajoneuvokohtaiset viiveet pysyvät pääsääntöisesti hyväksyttävällä tasolla, liittymien tulosuunnille
muodostuu ajoittain hyvinkin pitkiä ajoneuvojonoja. Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että tarkastelualueen liittymät
sijaitsevat melko lähellä toisiaan, joten jonot ulottuvat tavoitetilanteessa liittymästä toiseen.
▪ Jonoutumisen vähentämiseksi alueelle suunniteltiin ratkaisuja, joilla pyrittiin parantamaan katuverkon liikenteellistä
toimivuutta. Ratkaisuvaihtoehtojen tehokkuutta arvioitiin tuomalla suunnitellut toimenpiteet mukaan
simulointiverkolle ja simuloimalla verkon toimivuutta tavoitetilanteen mukaisilla liikennemäärillä.
▪ Tarkasteluun valikoituneet liikenneverkon kehittämisvaihtoehdot:
• Ve 1
• Ve 2

Kauppapuiston ajoyhteyksien toiminnallisuuden muutos
Lisäkaista Lohjanharjuntien ja Valtatien 25 kiertoliittymien välille ja liikennevalot Lohjanharjuntie/Lehmijärventie
liittymään

Kehittämisvaihtoehto 1
▪ Ensimmäisenä kehittämisvaihtoehtona tarkasteltiin Lempolan kauppapuiston ajoyhteyksien
toiminnallisuuksien muuttamista siten, että kauppapuiston alueelle saapuminen olisi
mahdollista vain yhtä ajoyhteyttä käyttäen ja poistuminen toista ajoyhteyttä käyttäen.
▪ Vaihtoehdossa 1a kaikki kauppapuistoon sisään tuleva liikenne käytti eteläistä ajoyhteyttä.
▪ Vaihtoehdon 1b tarkastelussa kaikki kauppapuistosta lähtevä liikenne ohjattiin
Lohjanharjuntien kiertoliittymän kautta alueelta pois.
▪ Tarkasteluissa havaittiin, ettei sisään- ja ulosajojen eriyttäminen toimi alueella ilman muita
laajempia toimenpiteitä ympäröivällä katuverkolla.
▪ Johtopäätökset:

• Vaihtoehto 1a:
‒ Kiertoliittymän kautta muilta ajosuunnilta tulevat ajoneuvot hidastivat Lohjanharjuntien
liikennevirtaa ja ajoneuvojonot jatkuivat Lohjanharjuntien ja Lehmijärventien liittymään asti lähes
koko simuloinnin ajan.
‒ Jonoutuminen hidasti Lehmijärventietä tulevaa liikennevirtaa ja jonoutuminen jatkui
Lehmijärventielle estäen ajoneuvojen pääsyn Kauppapuiston alueelta ulos. Vain noin 30 %
kauppapuistosta poistuviksi ohjelmoiduista ajoneuvoista saatiin simulointitunnin aikana verkolle.
• Vaihtoehto 1b:
‒ Jono kattoi lähes koko ajan kiertoliittymien välin. Lohjanharjuntien kiertoliittymästä pohjoiseen tai
itään lähtevä liikenne kasvaa noin 36 %, hidastaen liittymään lännestä tulevaa liikennevirtaa ja
aiheuttaen jonoutumista liittymien välille. Jono ulottui ajoittain valtatien 25 kiertoliittymän
kiertotilaan asti.
‒ Lohjanharjuntieltä Lehmijärventielle kääntyvä liikennevirta lähes kymmenkertaistuu sisäänajon
keskittämisen myötä. Kääntyvien ajoneuvojen jonot ulottuvat Lohjanharjuntien kiertoliittymään.
Liittymän valo-ohjauksella saatiin parannettua Lehmijärventielle kääntyvän liikennevirran sujuvuutta,
mutta valo-ohjauksella ei myöskään ollut mainittavaa vaikutusta kiertoliittymien välisen
jonoutumisen vähentämisessä.

1a

1b

Kehittämisvaihtoehto 2
▪ Vaihtoehdossa 2 lisättiin lisäkaista kauppapuiston eteläiseltä ajoyhteydeltä valtatielle 25. Ratkaisulla pyrittiin
vähentämään Lohjanharjuntien kiertoliittymään kohdistuvaa liikenteellistä kuormitusta, sillä tavoitetilanteen
liikenne-ennusteen mukaan noin 70 % kauppapuiston eteläisen ajoyhteyden kautta poistuvista ajoneuvoista suuntaa
liittymästä länteen.

▪ Kehittämisvaihtoehtoon 2 on otettu mukaan myös Lohjanharjuntien ja Lehmijärventien liittymään suunnitellut
kehittämistoimenpiteet: liikennevalo-ohjaus ja kaistajärjestelyt. Simuloinneissa liikennevalo-ohjaus on toteutettu 60
sekunnin kiertoajalla ja alla olevan mukaisella vaiheistuksella.

Kehittämisvaihtoehto 2 – katuverkko
• LohjanharjuntieLehmijärventie –liittymän
liikennevalo-ohjaus ja
kaistajärjestelyt
• Vapaa oikea kaista
kauppapuistosta länteen
• Vapaa oikea kaista vt25
kiertoliittymässä
Lohjanharjuntieltä
pohjoiseen

Kehittämisvaihtoehto 2 – simulointien tulokset
▪ Vaihtoehdon 2 toimenpiteet paransivat Lohjanharjuntien kiertoliittymän toimivuutta selkeästi.
▪ Nykyverkon simuloinneissa pahimmin ruuhkautuneet tulosuunnat toimivat lisäkaistan tuoman lisäkapasiteetin
myötä huomattavasti sujuvammin. Myös valtatien 25 kiertoliittymässä kauppapuiston tulosuunnan sujuvuus parani
nykyverkon simulointeihin verrattuna selkeästi.
▪ Liittymien palvelutasot pysyivät tarkasteluissa hyväksyttävällä tasolla kaikissa liittymissä.
▪ Palvelutaso heikkeni valtatien 25 kiertoliittymässä Saukkolantien tulosuunnassa sekä Lohjanharjuntien ja
Lehmijärventien liittymässä viiveiden kasvaessa valo-ohjauksen seurauksena.
▪ Jonopituudet jäävät kehittämisvaihtoehdon katuverkolla nykyverkkoa lyhyemmiksi. Ainoastaan liikennevalo-ohjatuksi
muutetussa Lohjanharjuntien ja Lehmijärventien liittymässä jonopituudet kasvavat.
▪ Vaikka keskimääräiset jonopituudet pysyvät maltillisina, hetkittäin jonot kasvavat pitkiksi ja ulottuvat
tarkastelualueella liittymästä toiseen, mikä johtuu liittymien välimatkasta.
▪ Jonoutuminen on kuitenkin hetkittäistä ja jonot purkautuvat tehokkaasti. Jonoutumisesta huolimatta ajoneuvot
pääsevät etenemään katuverkolla sujuvasti.

Liittymien palvelutasot, kehittämisvaihtoehto 2
Saatteeksi:
VISSIM
simulointiohjelmassa
ajoneuvon viive alkaa kun
ajoneuvo kulkee alle 5km/h
ja päättyy sen
kiihdyttäessä yli 10 km/h
nopeuteen.

B 11.4
A 4.3
A 2.7

D 29.9
D 31.7
B 14.3

0.2 A
8.0 A
3.9 A

6.5 A
5.8 A
11.9 B

A 2.2
A 1.8
A 1.8

Karttapalvelu.lohja.fi

Jonopituudet, kehittämisvaihtoehto 2
Keskimääräinen jonopituus

Saatteeksi:
•
Alle 5 metrin keskimääräiset
jonopituudet kertovat siitä, että
keskimäärin jonoa ei synny ollenkaan,
vaikka hetkittäin se voi venyä
pitkäksikin.

Maksimijonopituus

0m

0m

0m

0m

0m

21 m

33 m

3m

136 m

14 m

4m
6m

49 m

127 m

34 m
187 m

0m

8m

2m

21 m

180 m
63 m

12 m
7m

178 m
4m

128 m

57 m

Johtopäätökset
▪ Lempolan kauppapuiston laajennus 8600 k-m2:llä kasvattaa arkivuorokauden matkatuotosta noin 33 %. Yleisen
liikenteen kasvun kanssa tämä johtaa liikenneverkon kuormittumiseen nykyjärjestelyillä selkeästi jo lähivuosina.
▪ Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi liikenneverkkoa tulee kehittää:

• vapaa oikea -lisäkaista kauppapuiston kiertoliittymään kauppapuistosta länteen
• Vt25 kiertoliittymään vapaa oikea –lisäkaista Lohjanharjuntieltä vt25:lle pohjoiseen
• Lohjanharjuntien ja Lehmijärventien liittymään suunnitellut kääntymiskaistat sekä liikennevalo-ohjaus.

▪ Kehittämistoimenpiteiden myötä liittymien toimivuus parani tarkastelualueen länsiosalla. Myös jonopituudet
liittymissä lyhenivät. Vaikka tarkasteluissa jonot kasvoivat hetkittäin pitkiksi, keskimäärin jonopituudet pysyivät
maltillisina ja jonot purkautuivat tehokkaasti keskimääräisten viiveiden pysyessä maltillisina.

Kaava-alueen katuverkon yleissuunnitelma
▪

Valtatien 25 kiertoliittymän ja Kauppapuiston kiertoliittymien
välille on suunniteltu toinen kaista länteen päin
▪

Kauppapuiston kiertoliittymässä vapaa oikea vt25:n
suuntaan

▪

VTt25 kiertoliittymässä vapaa oikea pohjoiseen vt1
suuntaan

▪

Lehmijärventien ja Lohjanharjuntien risteyksen mitoituksessa
varauduttu suuremman liikennemäärän tarpeisiin
• Liittymän kanavointi ja liikennevalo-ohjaus
• Katsastusaseman raskaanliikenteenajo- ja liiketilojen
huoltoajoreitin suuntaisliittymä Lehmijärventielle
(ajosuunta tontilta pois)

▪

Lohjanharjuntielle osoitetaan uudet joukkoliikenteenpysäkit,
mahdollistamaan joukkoliikenteen yhteydet tontille

▪

Lohjanharjuntien pohjoispuolelle on lisätty jalankulun ja
pyöräilyn yhteys ja selkeytetty koillisesta ja kaakosta tulevia
yhteyksiä.

▪

Virkistysalueen yleiselle pysäköintialueelle mitoitettu 47
autojen pysäköintipaikkaa

Muita toimenpiteitä:
▪ Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden selkeä parantaminen
Kauppapuiston pysäköintialueella (kulkuväylät ja
pyörätelineet)
▪

Uusi suorempi jalankulkuyhteys Mäntynummentien linjaautopysäkkiparilta Petäjäpuiston läpi

46

