Nykyinen Lohjan asema.

Ventelän asemapaikkavaihtoehto 3.

Seisaketien kevyen liikenteen alikulku.
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JOHDANTO

Sisältö

Espoo-Lohja taajamaliikenneradan asemapaikkojen selvityksen tavoitteena on tarkastella Lohjalle
sijoitettavien asemien vaihtoehtoisia asemapaikkoja ja niiden toteuttamismahdollisuuksia suhteessa vallitseviin olosuhteisiin ja peilaten vireillä oleviin maankäyttösuunnitelmiin.
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Raportissa on esitelty kolmen asemapaikan (Muijala, Lohjan asema ja Lohjan keskusta) aseman
sijainnit ja määritelty tarkemmin taajamaosayleiskaavan laatimista varten. Vaihtoehtojen sijainnin
suunnittelussa ja niiden arvioinnissa on tarkasteltu olevan tie- ja katuverkon kehittämistarpeita ja
–mahdollisuuksia, linja-autoliikenteen syöttö- ja liityntäliikenteen järjestämismahdollisuuksia ja tilantarpeita, liityntäpysäköinnin järjestämismahdollisuuksia, kevyen liikenteen yhteyksiä ja junaliikenteen liikennöintimahdollisuuksia ja teknisiä reunaehtoja sekä mahdollisuuksia matkakeskuksen
sijoittamiseen. Sijaintivaihtoehtojen tarkastelun perusteella kultakin paikalta on valittu vaihtoehdot,
joista on laadittu tarkemmat tilanvaraussuunnitelmat ja alustavat aseman yleissuunnitelmat (raidejärjestelyt, autoliikenne, joukkoliikenne, kevyt liikenne, pysäköinti, aseman rakennukset).
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Asemapaikkojen liikenne- ja ratatekninen selvitys on laadittu konsulttityönä Sito Oy:ssä Lohjan kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimeksiannosta. Suunnittelutyötä ohjanneeseen työryhmään ovat osallistuneet:
Leena Iso-Markku		

Lohjan kaupunki

Jussi Savela			

Lohjan kaupunki

Heikki Rouvinen		

Lohjan kaupunki

Katariina Haigh		

Lohjan kaupunki

Seppo Lötjönen 		

Lohjan kaupunki

Teija Liuska			

Lohjan kaupunki

Anja Siilanto-Parviainen

Lohjan kaupunki

Leena Snellman-Kihlman Lohjan kaupunki
Miia Ajo			

Lohjan kaupunki

Seppo Karppinen		

Sito Oy

Elina Iikkanen		

Sito Oy

Lisäksi Sito Oy:ssä ratateknisestä suunnittelusta ovat vastanneet Seppo Veijovuori ja Miikka Tast
sekä asemapaikan porras-, hissi- ja luiskajärjestelyjen mitoituksesta on vastannut Hannu Haapa.
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1.

ESPOO-LOHJA TAAJAMALIIKENNERADAN ASEMAPAIKAT

Asemapaikkojen valinta ja taustatiedot
Lohjan taajamaosayleiskaava on vireillä, ja siitä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka tavoitteet on määritelty KH:ssa
21.4.2008. Tässä selvityksessä tavoitteena on
tehdä kolmen asemapaikan (Lohjan keskusta,
Lohjan asema ja Muijala) tarkemman sijainnin määrittely taajamaosayleiskaavaa varten.
Keskustan osayleiskaavatyö on vireillä.
Tiehallinto, Ratahallintokeskus, Espoo, Lohja
ja Vihti ovat teettäneet Turunväylän (valtatie 1)
ja Espoo-Lohja -radan liikennekäytäväselvityksen Espoo-Lohja-Vihti (ELVI), jossa on tutkittu karkeasti mahdollisia asemapaikkoja. ELVIselvitys on valmistunut vuonna 2007. Asemien
vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen määrittely perustuu ELVI:in.
Tämän selvityksen lähtötietona on ollut myös
Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, joka on valmistunut 2007.
Lisäksi Espoo, Vihti ja Kirkkonummi ovat aloittamassa kuntien yhteystyönä laadittavan Liikennekäytävän maankäytön kehityskuva – selvityksen, jota tämä raportti voi osaltaan tukea.
Asemapaikkojen mitoitus
Asema-alueen liikenteelliseen mitoitukseen
vaikuttavat Lohjan keskustan muut maankäyttösuunnitelmat, joista on erillinen raportti (Espoo-Lohja taajamaliikenneradan asemavaihtoehot Lohjalla, maankäyttötarkastelut
6.10.2008).

väljemmin varsinaisia kaupunkikeskustoja lukuun ottamatta. 2,5 kilometrin etäisyydeltä löytyy useilla paikoilla alle 5000 asukasta tai työpaikkaa. Tavoiteltavana ohjelukuna voi pitää
vähintään 10 000 asukkaan tai työpaikan sijoittamista tyydyttävän tarjonnan asemille 2,5
kilometrin etäisyydelle. Maankäytöstä yli puolet (yli 5000 as+tp) tulisi sijaita kilometrin etäisyydellä asemista.
Mitoitus riippuu vahvasti asemapaikan ympäristön vallitsevista olosuhteista, ja erityisesti
joukkoliikenteen nopeudesta suhteessa henkilöautoiluun sekä junien vuorovälistä. Näistä johdettu oletus on, että pääkaupunkiseudun
työssäkäyntialueella hyvin saavutettavissa
oleva raideliikenteen liityntäpysäköintialueen
tulisi olla kooltaan vähintään 100–200 autopaikkaa. Mikäli radan läheisyydessä on merkittäviä asuinalueita, pyöräpaikkoja tulisi olla
vähintään yhtä paljon, usein jopa kaksinkertainen määrä autopaikkoihin nähden.
Kevyen liikenteen esteettömät yhteydet laitureille on järjestetty portaiden lisäksi 5 % (esteettömyyden ohjearvo) pituuskaltevilla luiskilla sekä hisseillä ja alikuluilla. Tarvittaessa
luiskia on mahdollisuus jyrkentää niin, että
luiska etenee rytmissä 6 m 8 % luiskaa – 2 m
välitasanne, jossa 2 % pituuskaltevuus. Tällä
menettelyllä kokonaiskaltevuus voidaan kasvattaa 6,5 %:iin.

Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen teettämästä ja Strafica Oy:n laatimasta Helsingin
seudun lähiliikenteen asemien maankäyttö- ja
matkustajakysyntäselvityksestä (valmistunut
20.8.2008) käy ilmi, että Helsingin seudulla
maankäytön suunnittelun ohjelukuna voidaan
pitää alueen luonteesta ja sijainnista riippuen 10 000 – 20 000 asukkaan tai työpaikan
sijoittamista kilometrin etäisyydelle asemista
pääkaupunkiseudulla. Muualla Uudellamaalla
asemanseudut on rakennettu huomattavasti
Esimerkkikuvia Järvenpään Haarajoen asemalta.

Lohjan asemapaikkavaihtoehdot keskutassa, Ventelässä ja Muijalassa.
Liityntäpysäköintialueen mitoituksen lähtökohtana on tarkasteltu seuraavia esimerkkejä Uudeltamaalta:
Käyttöaste
Autopaikat
Polkupyörä(arvio)
paikat
Hyvinkää as.

300 		

800

n.100% (ap)

Jokela as. 		

250 		

250		

n.60-70% (ap)

Kerava as. 		

400		

1700

n.120% (ap)

Kirkkonummi as.

250		

350		

n. 100% (ap)

Karjaa as. 		

250		

50		

n.100% (ap)

Mäntsälä as. 		

120		

300		

n. 100%(ap) + 30%(pp)
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1.1.

KESKUSTAN VAIHTOEHDOT

Tytyri-Hiidensalmen asemapaikka
kaivosalueen viereen.

sijoittuu

Rautatienkadun asemapaikka sijaitsee tasaisella maalla.

Nykyinen rata on Väinämöisenkadun asemapaikan kohdalla rakennettu penkereen päälle.
1:5000.

ESPOO-LOHJA TAAJAMALIIKENNERADAN ASEMAPAIKKOJEN SELVITYS LOHJALLA

VE 1 Väinämöisenkatu
Tie- ja katuyhteydet
Keskustan itäisin asemapaikkavaihtoehto sijaitsee kirkon koillispuolella Väinämöisenkadun päätteenä. Pääyhteydet asemalle ovat
Suurlohjankadulta ja Nummentieltä Väinämöisenkadun kautta. Kevyen liikenteen reitit noudattelevat katuverkkoa. Nykyinen joukkoliikenteen reitti kulkee Suurlohjankadulla.
Väinämöisenkadun asemapaikan keskustan suunnan liikennejärjestelyjä on tarkasteltu
Suurlohjankatu-Nummentie –liittymässä siten,
että pääliikenneyhteys on Suurlohjankadulta asemalle. Nummentien suunta on alistettu
väistämisvelvolliseksi, jolloin joukkoliikenteelle
muodostuu sujuva reitti asemalle.
Asemapaikan liikennejärjestelyt
Pysäköinti- ja saattoliikenne kulkee Väinämöisenkadun ja Joukahaisenkadun kiertoliittymästä asemalle. Saattoliikenteen pysähdyspaikat ovat aseman edustalla. Liityntäliikenteelle
asemalla on noin 100 autopaikkaa. Pysäköintialueen laajennusvaraus on osoitettu Väinämöisenkadun länsipuolelle. Pysäköintialueelta
on johdettu suojatiet asemalle ja keskustaan
johtavalle kevyen liikenteen reitille. Polkupyöräpaikkoja on osoitettu kahteen katokseen yhteensä 110 kpl.
Joukkoliikenteen lenkki on osoitettu Joukahaisenkadun aseman liittymän kautta sisään ja
kiertoliittymästä ulos. Linja-autojen jättöpaikka on laiturille johtavien kulkuyhteyksien läheisyydessä. Myös Laurean pysäköintipaikat on
osoitettu kadun toiselle puolelle.
Ratatekniset lähtökohdat ja ratkaisut
Asema on tehdasalueelle menevällä rataosalla, josta ei ollut käytettävissä nykyisen radan
vaaka- eikä pystygeometriaa. Laituripituus on
270 metriä, joka palvelee enintään viiden yksikön (10 vaunun) junaa. Laiturit sijaitsevat
kaarteessa jonka kaarresäde on 600 m. Kaarresäde R=600 metriä täyttää RATO 16 luonVE 1 A Väinämöisenkatu 1:1500.
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nosversion vaatimukset. Uudet raiteet sijaitsevat likimäärin nykyisen raiteen paikalla.
Tulevaan maankäyttöön varautuminen
Jos Moisionpellon maankäyttö kehittyy tulevaisuudessa merkittävästi, voidaan aseman
yhteydessä varautua radan alittavaan ajoneuvoliikenteen yhteyteen.

VE 1 B Väinämöisenkatu 1:1500. Ajoneuvoliikenteen alikulku.

9
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Matkakeskus
Aseman yhteyteen on mahdollista rakentaa
matkakeskus sijoittamalla kaikki liityntäliikenteen pysäköintipaikat Väinämöisenkadun pysäköintilaitokseen.

VE 1 C Väinämöisenkatu 1:1500. Matkakeskus + ajoneuvoliikenteen alikulku.

ESPOO-LOHJA TAAJAMALIIKENNERADAN ASEMAPAIKKOJEN SELVITYS LOHJALLA

10

VE 2 Rautatienkatu
Tässä vaihtoehdossa asemasta voidaan
muodostaa matkakeskus eli rautatieaseman
yhteyteen voi sijoittaa myös linja-autoaseman.
Tie- ja katuyhteydet
Keskimmäinen asemapaikkavaihtoehto sijaitsee vanhan Pappilan kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan ympäristön läheisyydessä Rautatienkadun itäpuolella ja rajautuu pohjoisessa
Tytyrin kaivosalueeseen. Asema liittyy Rautatienkadun kautta Karstuntiehen. Aseman
eteläisin liittymä on Asemakadun itäpäässä,
pohjoinen liittymä kääntyy Rautatienkadun
kaarteesta asemalle ja toimii joukkoliikenteen
ulosajoreittinä. Moisionpellon ajoneuvoliikenteen mahdollinen alikulku ratkaistaan osayleiskaavatyön yhteydessä.
Asemapaikan liikennejärjestelyt
Asemalle on Rautatienkadulta kolme liittymää,
jotka yhdessä aseman ajoväylien kanssa muodostavat aseman pysäköinti-, saatto- ja joukkoliikenteen lenkit. Joukkoliikenteelle on varattu seitsemän asemalaituria. Rautatienkadun
puoleiset pysäköintipaikat (yhteensä 132 ap)
on sijoitettu kahteen pitkään pysäköintikampaan, joita on jaksotettu pysäköintialuetta halkovalla asemalle johtavalla leveällä suojatiellä. Toinen suojatieyhteys asemalle on johdettu
Asemakadun ja Rautatienkadun liittymästä ja
kolmas uudelta Rautatienkadun pohjoisreunan
jalkakäytävältä. Aseman odotustila on sijoitettu asema-alueen keskustan puoleiseen eteläreunaan. Yhteydet laitureille on suunniteltu
aseman keskeiselle paikalle latureiden puoliväliin. Asemalta on alikulkuyhteys aseman itäpuolelle, jossa on lisää pysäköintipaikkoja (69
ap) Lehmuskadun vieressä sekä muutama
saattoliikenteen paikka. Polkupyöräpysäköintiin on osoitettu tilaa 85 polkupyörälle. Polkupyöräpaikkojen määrää voidaan lisätä tarvittaessa.
Ratatekniset lähtökohdat ja ratkaisut
VE 2 Rautatienkatu 1:1500.
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Asema on tehdasalueelle menevällä rataosalla, josta ei ollut käytettävissä nykyisen radan
vaaka- eikä pystygeometriaa. Laituripituus on
270 metriä, joka palvelee enintään viiden yksikön (10 vaunun) junaa. Laiturit sijaitsevat
kaarteessa jonka kaarresäde on 600 m. Kaarresäde R=600 metriä täyttää RATO 16 luonnosversion vaatimukset. Uudet raiteet sijaitsevat likimäärin nykyisen raiteen paikalla.

VE3 Tytyri-Hiidensalmi
Tytyri-Hiidensalmi -asemapaikasta keskusteltiin yhtenä keskustan vaihtoehtona. Todettiin,
että junaraiteiden linjaaminen nykyiseltä Pitkäniemen teollisuusalueelle johtavalta radalta
olisi aloitettava jo Moision pellon eteläkulmauksesta alkaen, jolloin rata jouduttaisiin viemään kirkko- ja koulurakennusten ali pitkällä
matkalla maan alla Hiidensalmeen saakka.
Tytyri-Hiidensalmi vaihtoehto on syrjässä Lohjan keskustasta. Se on myös sekä ratateknisesti että maastollisesti haastava, ja tällöin
myös rakentamiskustannuksiltaan muihin asemapaikkoihin verrattuna kallis ratkaisu. Lohjan
kehittämis- ja elinkeinojaosto päätti 10.11.2008
kokouksessaan, että Tytyri-Hiidensalmi asemavaihtoehtoa ei tutkita tässä selvityksessä
tarkemmin.

Tytyrin kaivoksen torni on näyttävä
maamerkki.

Väinämöisenkatu laskee asemapaikalle Nummentieltä.

Rautatienkadun länsipuolella on asuinkerrostaloja.
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1.2.

VENTELÄN VAIHTOEHDOT

1:5000.
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VE 1 Lohjan asema
Tie- ja katuyhteydet
Lohjan asema on asemavaihtoehdoista ainoa,
joka on ollut olemassa aiemmin. Lohjan asemalla on teollisuustoimintaa tukevaa rautatieliikennettä. Lohjan asema sijaitsee Ventelän
kaupunginosassa Venteläntien varressa. Asemalle on ajoyhteys Venteläntieltä Asemanmäen liittymän kohdalta.
Asemapaikan liikennejärjestelyt
Aseman ajoyhteys on säilytetty nykyisellä paikalla, mutta viety pidemmälle radan varteen ja
sieltä johdettu ajolenkkinä asemapihan eteläpäädystä takaisin Venteläntielle. Ajolenkin varressa laitureiden vieressä on muutama saattoliikenteen jättöpaikka. Joukkoliikenteen pysäkit
ovat Venteläntien varressa aivan aseman läheisyydessä. Radan suuntaiselta osuudelta
on kaksi yhteyttä Venteläntien ja radan väliin
laajennetulle pysäköintialueelle. Pysäköintialueella on yhteensä 99 autopaikkaa. Pysäköintialueen päälle on mahdollista rakentaa
pysäköintikansi, jos liityntäpysäköintipaikkojen tarve osoittautuu suuremmaksi. Nykyisen
asemarakennuksen viereen on sijoitettu polkupyöräpysäköinti 85 polkupyörälle. Kevyen
liikenteen yhteydet on esitetty aseman edustalta laitureille sekä alikulkuyhteys radan toiselle puolelle, mistä on myös esteetön kevyen
liikenteen yhteys Asemanpellon omakotitaloalueelle. Asemanpellon kevyen liikenteen yhteyksiä tulisi kehittää.

Kansitaso

Ratatekniset lähtökohdat ja ratkaisut
Vaihtoehto sijoittuu Lohjan nykyiselle asemalle. Nykyiset laiturit uusitaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Laituripituus on 270 metriä, joka palvelee enintään viiden yksikön (10
vaunun) junaa. Laiturit sijaitsevat osin kaarteessa jonka kaarresäde on 1200 m. Aseman
nykykäytön (puutavaran lastaustoiminta) varausmahdollisuus säilytetään myös jatkossa /
siirto muualle.

VE 1 Lohjan asema 1:1500.
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VE 2 Immulantie
Ventelän asemapaikkaa kaavailtiin Immulantien alkupään varteen ja sen liikennejärjestelyjä sekä mitoitusta tutkittiin. Asemapaikka ei
kuitenkaan radan pituuskaltevuuden suuruuden takia sovellu tarkasteltuun paikkaan. Sen
sijaan tutkittiin ratateknisesti soveltuva Immulantien asemapaikan korvaava vaihtoehto
Perttilään.

VE 3 Perttilä
Tie- ja katuyhteydet
Perttilän asemavaihtoehto sijaitsee Perttilän asuinalueen tuntumassa Puruskorventien
päätteenä. Puruskorventietä on jatkettu radan
ali Immulantielle asemakaavassa merkityn katualueen mukaisesti. Ajoyhteys asemalle on
alikulun eteläpuolelta.
Asemapaikan liikennejärjestelyt
Asemapaikka on sijoitettu radan eteläpuolelle,
missä on tilaa ja tarvittaessa myös laajennusvaraa pysäköintialueelle. Pysäköintialueelle
on sijoitettu 195 autopaikkaa. Pysäköintialueen ympäri on joukkoliikenteen lenkki sekä
jättöpaikat aseman edessä. Kevyen liikenteen
yhteydet molemmille laiturille on johdettu Puruskorventien alikulusta. Eteläisemmälle laiturille voi nousta myös pysäköintialueelta odotustilan vierestä.
Ratatekniset lähtökohdat ja ratkaisut
Asema sijoittuu nykyiselle Hanko-Hyvinkää -radalle Metsäkorventien tasoristeyksen (Lehtonen) eteläpuolelle, osin suoralle ja osin R=850
kaarteeseen. Kaarresäde 850 metriä täyttää
RATO 16 luonnosversion vaatimukset. Pituuskaltevuus laitureiden kohdalla on 0,8 promillea. Laituripituus on 270 metriä, joka palvelee
enintään viiden yksikön (10 vaunun) junaa.

VE 3 Perttilä 1:1500.
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Nykyinen Lohjan asema on teollisuuden raideliikenteen käytössä.

1.3.

Lohjan aseman joukkoliikenteen pysäkki on asemapaikan
vieressä.

MUIJALAN ASEMAN VAIHTOEHDOT

1:5000.

1:5000.

Perttilän asemapaikka sijoittuu Perttilän asuinalueen eteläpuolelle. Kuva on otettu Puruskorventien puolelta itään
päin.
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VE1 Muijalannummi
Muijalannummen
asemapaikkavaihtoehtoa
tarkasteltiin Sauvontien ja Muijalantien liittymästä länteen Sauvonrinteen varteen. Asemapaikka ei kuitenkaan radan pituuskaltevuuden
suuruuden takia sovellu tarkasteltuun paikkaan. Myös maastolliset syyt asemapaikan sijoittamisesta rinteeseen tekevät paikasta epäsuotuisan. ELVI:ssä asemapaikka oli osoitettu
idemmäksi.

VE 2 Seisaketie
Tie- ja katuyhteydet
Seisaketien asemavaihtoehto sijaitsee vanhan junaseisakkeen kohdalla, Seisaketien
varressa. Pääajoyhteys on Lohjanharjuntieltä
(mt 1125). Alueella on olemassa kevyen liikenteen alikulku, joka jatkuu Mineriitinkujana radan eteläpuoleiselle asuinalueelle.
Asemapaikan liikennejärjestelyt
Seisaketien asemapaikka toimii nykyään pieniltä osin linja-autoliikenteen liityntäpysäköintialueena. Sitä on uudelleen jäsennelty ja laajennettu itään päin. Pysäköintialueella on 136
autopaikkaa. Radan ali johdetun kevyen liikenteen raitin länsipuolelle Seisaketien varteen on osoitettu pysäköintiä 105 autolle. Ajoyhteydet pysäköintialueille ovat Seisaketieltä.
Saatto- ja joukkoliikenteen lenkki kiertää pysäköintialueen aseman odotustilan edestä. Kevyen liikenteen yhteydet pohjoiselle laiturille
ovat pysäköintialueelta. Molemmille laitureille esteettömät yhteydet on johdettu alikulusta.
Polkupyöräpysäköintiin on osoitettu 55 paikkaa, tarvittaessa polkupyöräpaikkoja on mahdollista lisätä huomattavasti enemmän.
Ratatekniset lähtökohdat ja ratkaisut
Asema sijoittuu nykyiselle Hanko-Hyvinkää
-radalle Muijalannummentien ja Mineriitinkujan alikäytävien väliselle suoralle rataosalle.
VE 2 Seisaketie 1:1500.
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Radan pystygeometriaa joudutaan mahdollisesti hieman muuttamaan. Laituripituus on
270 metriä, joka palvelee enintään viiden yksikön (10 vaunun) junaa.

Pysäköintialue sijoittuu Seisaketien varteen.

Nykyinen kevyen liikenteen alikulku johtaa
pientaloalueelle.

2.

JATKOTOIMENPITEET

Kaavoituksessa varaudutaan kolmeen asemaan Lohjalla. Muijalan asema palvelee parhaiten liityntäliikennettä. Lohjan keskustan
vaihtoehdoista Väinämöisenkatu sijaitsee lähellä keskustan palveluja ja se on hyvin saavutettavissa kävellen ja pyörällä. Lohjan aseman vaihtoehdoista Perttilän läheisyyteen on
parhaiten kehitettävissä uutta maankäyttöä.
Vanhan Lohjan aseman paikalla jouduttaisiin
luopumaan nykyisestä ratapihasta. Raportin
asemavaihtoehtoja verrataan keskenään osana taajamaosayleiskaavan maankäyttövaihtoehtoja. Asemavaihtoehdoista pyydetään myös
Ratahallintokeskuksen lausunto ennen lopullista vaihtoehtojen valintaa.
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