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Esipuhe
Lohjan keskustaan on laadittavana osayleiskaava. Lohjan kaupunginhallitus
hyväksyi
keskustan
osayleiskaavaluonnoksen
29.11.2010. Kaavan tarkoituksena on määrittää yhteiset suuntaviivat Lohjan keskustan kehittämiselle ja yksityiskohtaisemmalle
asemakaavoitukselle. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä
28.12.2010–31.1.2011. Osayleiskaavan laadintaan liittyen on syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana laadittu keskustan liikenneselvitystä, jossa on tutkittu keskustan osayleiskaavan vaikutuksia liikenneverkkoon ja määritetty liikenneverkon kehittämistarpeita.
Liikenneselvitykseen on kuulunut kaikkien keskustan liikennemuotojen (autoliikenne, kevyt liikenne, joukkoliikenne) suunnittelu.
Selvitystä on laatinut Trafix Oy Lohjan kaupungin ohjauksessa.
Työssä ovat olleet mukana:
Seppo Lötjönen
Miia Ajo
Katariina Heigh
Heikki Rouvinen
Jussi Savela
Jouni Ikäheimo
Matti Keränen
Leena Gruzdaitis
Nora Kumpulainen

Lohjan kaupunki
Lohjan kaupunki
Lohjan kaupunki (11/2010 loppuun)
Lohjan kaupunki
Lohjan kaupunki
Trafix Oy
Trafix Oy
Trafix Oy
Trafix Oy

Lohjan keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys on ollut esillä ja
kommentoitavana Lohjan kaupungin Kehittämis- ja elinkeinojaoston tilaisuuksissa 8.11.2010, 7.2.2011 ja 9.5.2011.

Sivu 2 / 27

Lohjan keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

1

08/2011

LAADITTU OSAYLEISKAAVALUONNOS

Nykyisin laadittavana olevan Lohjan keskustan osayleiskaavan alueella on noin 220 000 kem2 asumista, 96 000 kem2 liike-, toimistoja palvelutilaa sekä 113 000 kem2 julkisia palveluja eli yhteensä
noin 429 000 kem2.
Keskustan osayleiskaavaluonnoksessa on esitetty asumisen lisäystä noin 245 000 – 302 000 kem2, josta ydinkeskustan ulkopuolelle
Moision- ja Pappilanpellon alueella noin 85 000 – 162 000 kem2.
Liike-, toimisto- ja palvelutilalisäystä on esitetty noin 112 000
kem2 (liiketilaa 47 000, toimistotilaa 34 000 ja muita palveluja 31
000). Julkisten palvelujen lisäystä on esitetty noin 36 000 kem2.
Lisäksi osayleiskaavan ulkopuolelta Hiidensalmenalueelle on esitetty asumisen lisäystä n. 110000 kem2.

Mahdollinen
yhteystarve

Yhteensä osayleiskaava-alueelle on esitetty asumista 445 000 –
522 000 kem2, liike-, toimisto- ja palvelutilaa noin 208 000 kem2 ja
julkisia palveluja noin 145 000 kem2.
Prosentteina kasvu on asumisen osalta noin 55–57 %, liike-, toimisto- ja palvelutilojen osalta noin 54 % ja julkisten palvelujen
osalta noin 25 %.

Kuva 1. Ote Lohjan keskustan osayleiskaavaluonnoksesta
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TAVOITTEET

2.1

Laadittavalle osayleiskaavalle asetetut tavoitteet

Osayleiskaavan tarkoituksena on saada selville yhteiset suuntaviivat keskustan kehittämiselle ja yksityiskohtaisemmalle asemakaavoitukselle. Osayleiskaavatyön keskeisimpinä tavoitteina on suunnitella ja osoittaa kaava-alueella:

-

lisärakentamismahdollisuudet ja kehittämisen reunaehdot

-

kävelykeskustan, monipuolisen lisärakentamisen ja asiointipysäköinnin mahdollisuudet

-

liikenneverkon kehittäminen; auto- ja kevytliikenne sekä kävelypainotteiset alueet

-

palvelujen sijoittuminen; kaupalliset ja julkiset

-

kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kokonaisuudet ja niiden kehittäminen

-

Moision- ja Pappilanpeltojen kaupunkirakenne osana keskustaa.
Luodaan yleiskaavallinen ratkaisu. Osoitetaan rakentamiselle soveltuvat alueet, virkistysalueet, alueen katuverkko ja taajamaliikenneradan asemaan liittyvät liikenneratkaisut, jne.

-

erityistä rakentamistapaa edellyttävät alueet (esim. pientaloalueet, erityisen korkean tehokkuuden tontit tai alueet, joilla on
suojeluarvoja ja samanaikaisesti rakentamisen painetta)

-

ranta-alueiden kehittämisperiaatteet
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Osayleiskaavan liikenneselvitykselle asetetut
tavoitteet
1. Päivittää v. 2003 laaditun Lohjan keskustan liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitekatuverkko ja osoittaa siinä keskeiset ajoneuvoliikenteen,
kevyen
liikenteen,
kävelypainotteisten/kävelykatujen ja kadunvarsipysäköinnin periaatteet. Tavoiteverkossa tulee esittää myös Moision alueen katuverkko laadittujen idealuonnosten pohjalta. Ydinkeskustan pääkatujen (Suurlohjankatu, Kauppakatu) osalta tulee esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja kaistajärjestelyjen ja liittymäratkaisujen osalta.
2. Laatia tavoitekatuverkon liikenne-ennuste vuodelle 2035 ja esittää lyhyen ja pitkän tähtäyksen toimenpiteet joilla keskustan läpikulkevan Pitkäniemen ja Tytyrin teollisuusalueiden raskaan liikenteen määrää saadaan vähennettyä nykyisestä ja ohjattua
E18 moottoritielle Karnaisten eritasoliittymään.
3. Selvitetään taajamaradan asemavaihtoehtojen vaikutukset ajoneuvoliikenteen ja pysäköinnin osalta.
4. Esittää toimenpiteet ydinkeskustan keskitetyn pysäköinnin järjestämisen osalta.
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NYKYINEN LIIKENNE, LIIKENNE-ENNUSTE JA LIIKENNEVERKOLLISET ANALYYSITNYKYINEN LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNE

Lohjan keskustan autoliikenteen verkon rungon muodostavat
Suurlohjankatu/Karstuntie, Kauppakatu, Laurinkatu, Paikkarinkatu/Karnaistenkatu, Vuorisenkatu ja Nummentie. Suurlohjankadun
liikennemäärä on nykyisin noin 18.000 ajon/vrk ja Kauppakadun
noin 15000 ajon./vrk.

3.1
3.1.1

Liikenne-ennusteen laadinta
Liikenne-ennusteen laadinnan menettely

Liikenne-ennuste laadittiin HSL:n vuonna 2010 käyttöönotetuilla
uusilla liikennemalleilla. Mallit perustuvat vuosina 2007-2009 tehtyihin laajoihin liikennetutkimuksiin. Mallilaskelmien tuloksena
saadaan ihmisten tekemien matkojen määrä, kulkutapa ja suuntautuminen osa-alueiden välillä. Liikennemallit ovat ainoa suhteellisen luotettava menetelmä arvioida liikennejärjestelmässä ja
maankäytössä tapahtuvia muutoksia liikkumiseen ja liikenteen
määriin. Mallit ovat yleisesti käytetty työkalu liikennevaikutusten
arvioinnissa. HSL:n liikennemalliin on kuvattu Helsingin työssäkäyntialue (kuva 3).

Kuva 2. Lohjan keskustan liikenneverkon nykytila-analyysi 2007 (Lähde: Lohjan kaupunki)

Mallien lähtötietona on tietokoneella kuvattu liikennejärjestelmä.
Järjestelmäkuvaus sisältää liikenneverkot ja joukkoliikennelinjastot. Liikenneverkkojen kuvaus koostuu tie- ja katujaksoista, joiden
osalta on koodattu mm. kaistamäärät ja nopeusrajoitukset. Joukkoliikenteen osalta on koodattu bussit, kaukoliikenteen linja-autot,
lähi- ja kaukojunat, raitiovaunut ja metrolinjat. Linjakuvaukset sisältävät reittien linjaukset, vuorovälit ja kalustotiedot. Järjestelmäkuvaukset käsittävät aamuhuippu- päivä- ja iltahuipputuntien
kuvaukset. Mallin kuvaukseen sisältyy myös osa-alueittain maankäyttö (asukkaat, väestönrakenne, työpaikat, myymälät). Lisäksi
liikennemallit sisältävät muuttujia autonomistuksesta, BKT:stä,
ajoneuvotiheydestä, matkojen kustannuksista, ym. tietoja. Kuvassa 4 havainnollistetaan ennusteen laatimisen prosessia.

Kuva 3. HSL:n liikennemallin kattama alue
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Lohjan osayleiskaavatyön liikenne-ennusteen pohjana käytettiin
HSL:n mallijärjestelmää sekä HSL:n laatimaa vuoden 2035 kuvausta liikennejärjestelmästä ja maankäytöstä. Kuvaukseen tarkennettiin Lohjan liikenneverkko. Ennustejärjestelmän aluejakoa tihennettiin Lohjan keskustan osayleiskaava-alueella korttelitasoiseksi
ja tämän alueen liikennetuotokset laskettiin perustuen korttelikohtaisiin osayleiskaavatyön maankäyttötietoihin.
3.1.2

Aluejaot ja maankäyttötiedot

Liikenne-ennuste pohjautuu HSL:n ennustealuejakoon (kuva 5).
HSL on koonnut vuoden 2035 maankäyttötiedot vuoden 2035 perusennusteen laadinnan taustaksi. Tässä työssä nämä tiedot ovat
olleet ennusteen perustana. Lohjan alueella on maankäyttötiedot
korvattu Lohjan omilla maankäytön kehitysennusteilla.

Kuva 4. Ennusteen laadintaprosessi

Kuva 5. HSL:n liikennemallin ennusteen laadinnan aluejako
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Lohjan keskeiset alueet on jaettu neljään taajamaan (kuva 6). Lisäksi ovat haja-asutusalueet. Taajama-alueille on määritetty
osayleiskaavatyön yhteydessä tavoitteelliset maankäyttöennusteet (taulukko 1).
Taulukko 1. Ennusteessa käytetyt maankäyttötiedot Lohjan alueella
väestömäärä
Nykytila
etelätaajama

Tavoite

lisä

6 900

8 500

1 600

keskustaajama

17 000

22 500

5 500

pohjoistaajama

6 400

17 800

11 400

länsitaajama

2 600

5 600

3 000

yhteensä

32 900

54 400

21 500

Koko Lohja

36 426

59 057

22 631

Ennusteen laadinnassa on vielä tihennetty keskustan alue. Jako
tehtiin korttelitasolle ja kuvassa 7 näkyy keskustan alueen korttelit, kukin oma alueensa liikenne-ennusteessa.

Kuva 6. Lohjan taajamajako

Keskustan osalta laskettiin liikenne-ennusteen tuotokset uudestaan käyttäen osayleiskaavan mukaisia kerrosneliömääriä. Määrät
ovat taulukoituna liitteessä 1.

Kuva 7. Ennusteissa käytetty keskusta-alueen korttelijako
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Tutkitut liikenneverkkovaihtoehdot

Liikennejärjestelmän perustilanteena oli HSL:n vuoden 2035 mukainen kuvaus. Tähän tihennettiin Lohjan keskustan katuverkko.
Helsingin seudun työssäkäyntialueen ajoneuvoverkon kuormitus
iltahuipputunnin tilanteessa vuonna 2035 on arvioituna kuvassa 8.
Lohjan keskustan alueella tutkittiin kahta verkollista vaihtoehtoa;
nykyisen kaltainen liikenneverkko ja osayleiskaavan mukainen
verkko, jossa oli tehty keskustan kävelykatujärjestelyitä. Näiden
kuormitukset ovat seuraavissa kuvissa 9-11 ja vuorokausitason
liikennemäärät ovat kuvissa 12-14. Mukana ovat myös vertailut
osayleiskaavaverkon ja nykyisen verkon kuormitusten välillä.
Lohjan voimakas väestömäärän ennustettu kasvu näkyy liikenneennusteessa. Suurlohjankatu on vilkkain keskustan kaduista, jolla
liikennemäärät iltahuipputunnin aikana ovat jo yli 1 100 ajoneuvoa
tunnissa ruuhkaisempaan suuntaan. Vuorokauden ajalle laskettuna Suurlohjankadun liikennemäärät ovat noin 20 000 ajoneuvoa.
Muutkin keskustan yhteydet ovat kohtuullisen vilkkaasti liikennöityjä; Nummentien, Vuorisenkadun, Ojamonharjuntien ja Karstuntien liikennemäärät ovat suuntaansa 500–750 ajoneuvon tunnissa
välillä.
Keskustassa mahdollisesti tehtävät katujärjestelyt kävelykadun
osalta siirtäisivät liikenteen Laurinkadulta läheisille kaduille (etupäässä Kauppakatu ja Paikkarinkatu). Katuverkon kuormitukset
eivät ole kovin suuria, katuja on aika paljon ja korvaavia reittejä
löytyy. Siten Laurinkadun muuttaminen kävelykaduksi on mahdollista katuverkon kapasiteetin puolesta.

Kuva 8. Ennusteen mukaiset Iltahuipputunnin liikennemäärät vuonna 2035
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Liikennemääräennusteet vuonna 2035 iltahuipputunnin aikana.
Osayleiskaavan ja nykyisen liikenneverkon kuormitusten erotuksen perusteella liikennemäärät tulevat lisääntymään merkittävimmin Paikkarinkadulla sekä Kauppakadulla.
Keskusta-aluetta pyritään kuitenkin rauhoittamaan sijoittamalla
hyvät pysäköintimahdollisuudet keskusta-alueen ”porttikohtien”
läheisyyteen sekä poistamalla tarpeettomia ajokaistoja. Lisäksi
liikennöintiä keskustassa helpotetaan parantamalla kevyen liikenteen yhteyksiä.

Kuva 10. Iltahuipputunnin liikennemäärät vuonna 2035 ennusteen mukaan nykyisellä liikenneverkolla.
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Liikennemääräennusteet vuonna 2035 vuorokauden aikana.

Kuva 13. Vuorokauden liikennemäärät vuonna 2035 ennusteen mukaan nykyisellä liikenneverkolla.

Kuva 12. Osayleiskaavan ja nykyisen verkon kuormitusten erotukset vuorokauden 2035 ennusteen
mukaan.

Kuva 14. Vuorokauden liikennemäärät vuonna 2035 ennusteen mukaan osayleiskaavan
mukaisella liikenneverkolla.
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Liikenteen toimivuus

3.2.1

Simulointimalli

Lohjan keskustan osayleiskaavan liikenneverkon toimivuutta tutkittiin Paramics-mikrosimulointi-ohjelmistolla.

Toimivuustarkasteluissa käytettiin Lohjan keskustan osayleiskaavan mukaisia vuoden 2035 liikenne-ennustemääriä. Tarkasteluissa käytetty
liikenne-ennuste vastaa siis vuoden 2035 tilannetta, jolloin keskustan osayleiskaavan mukainen maankäyttö on toteutunut kokonaisuudessaan. Tarkasteluajankohtana käytettiin iltahuipputuntia, jolloin liikenneverkon kuormitus on suurimmillaan.

Lohjan keskustan osayleiskaavassa on esitetty keskustan alueelle
uutta maankäyttöä sekä tarkennuksia nykyiseen liikenneverkkoon.
Lohjan keskustan osayleiskaavan liikenneselvityksen toimivuustarkasteluilla tutkittiin eri verkkovaihtoehtojen ja järjestelyjen liikenteellistä toimivuutta. Kuvassa 15 on esitetty tarkastelualueen rajaus ja tarkasteltavan liikenneverkon laajuus.
Tarkasteluissa selvitettiin seuraavien liikenneverkkovaihtoehtojen
ja liikennejärjestelyjen toimivuutta:
-

nykyliikenneverkko
• liikennevalot Harjukadun ja Kauppakadun liittymässä
sekä Suurlohjankadulla Laurinkadun, Kauppakadun,
Nummentien ja Nummentaustantien liittymissä

-

keskustan osayleiskaavan mukainen liikenneverkko
• Karstuntien ja Paikkarinkadun liittymässä yksikaistainen kiertoliittymä
• Kauppakatu 1+1-kaistainen
• Laurinkadun eteläosa 1+1-kaistainen
• Laurinkadun
pohjoisosa
välillä
Torikatu–
Sibeliuksenkatu suljettu ajoneuvoliikenteeltä (kävelykatu)
• liikennevalot Harjukadun ja Kauppakadun liittymässä
sekä Suurlohjankadulla Kauppakadun, Nummentien
ja Nummentaustantien liittymissä (kuten nykyisin)
• lisäkääntymiskaista Suurlohjankadulla idästä Kauppakadulle

-

kehitetty keskustan osayleiskaavan mukainen liikenneverkko
• Suurlohjankadun ja Nummentien liittymässä osin
kaksikaistainen kiertoliittymä
• Nummentaustantieltä ei ajoyhteyttä Suurlohjankadulle nykyisellä paikalla, uusi korvaava yhteys Nyyrikinkadulta Suurlohjankasun ja Nummentien kiertoliittymään

Kuva 15. Tarkastelualueen rajaus ja tarkasteltavan liikenneverkon laajuus
3.2.2

Simulointitulokset

Vuoden 2035 Lohjan keskustan osayleiskaavan mukaisilla ennusteliikennemäärillä tarkastelualueen liikenneverkon havaittiin ruuhkautuvan
pahoin. Vuoden 2035 liikenne-ennusteessa Suurlohjankadun liikennemäärä on noin kaksinkertainen nykyliikennemääriin verrattuna. Lohjan
keskustan osayleiskaavan mukaisen maankäytön aiheuttama liikenteen kasvu sekä muu liikenteen kasvu on huomattava Lohjan keskustan
katuverkolla vuonna 2035.
Koska liikenneverkkovaihtoehtojen tarkastelu pahoin ruuhkautuneella verkolla ei ole mielekästä, toimivuustarkasteluissa käytettiin noin 80
% vuoden 2035 liikenne-ennusteesta, jolloin tarkastelualueen liikenneverkon havaittiin toimivan vielä kohtalaisesti.
Jotta liikenne toimisi osayleiskaavan mukaisilla vuoden 2035 ennusteliikennemäärillä, tulisi tarkastelualueelle toteuttaa huomattavasti järeämpiä toimenpiteitä kuin osayleiskaavan liikennejärjestelyjen osalta on esitetty tai vaihtoehtoisesti parantaa liikenneverkkoa ja -yhteyksiä
tarkastelualueen ulkopuolella siten, että osa liikenteestä hakeutuisi vaihtoehtoisille reiteille.
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Pitkälle tulevaisuuteen tehtyihin liikenne-ennusteisiin liittyy kuitenkin aina myös epävarmuustekijöitä kuten esimerkiksi uuden
maankäytön toteutumisen aikataulu ja toimintaympäristön
muutokset. Siten keskusta-alueen liikenneverkon kohtuullista
toimivuutta noin 80 %:lla liikenne-ennusteella voidaan pitää tässä
tapauksessa riittävänä.
Nykyliikenneverkon osalta tarkasteluissa puolestaan pyrittiin tutkimaan, minkä suuruisella liikenteen kasvulla nykyliikenneverkko
toimii vielä kohtalaisesti ts. kuinka paljon liikenteen kasvua nykyiset liikennejärjestelyt kestävät.
Kaikkien verkkovaihtoehtojen tarkasteluissa liikenteen toimivuusongelmien havaittiin keskittyvän selkeästi neljään keskustan
liittymään: Suurlohjankadulle Kauppakadun, Nummentien ja
Nummentaustantien liittymiin sekä Kauppakadun ja Koulukadun
liittymään.
Nykyliikenneverkko
Toimivuustarkasteluissa nykyliikenneverkon havaittiin toimivan
kohtalaisesti noin 60 %:lla vuoden 2035 ennusteliikennemäärästä.
Siten keskustan nykyinen liikenneverkko näyttäisi kestävän noin 10
% liikenteen kasvun toimiakseen vielä kohtalaisesti iltahuipputunnin aikana, jos siis oletetaan vuoden 2035 ennusteen olevan keskusta-alueella noin kaksinkertainen nykyliikennemääriin verrattuna.

Kuva 16. Nykyliikenneverkon tarkasteluvaihtoehdon simulointiverkko ja havaittujen toimivuusongelmien laajuus
(punainen rajaus)

Tarkastelussa jonoja havaittiin kertyvän erityisesti Suurlohjankadun valo-ohjattuihin liittymiin siten, että liittymävälit täyttyivät
ajoittain ja sivusuunnille kertyi ajoittain pitkiäkin jonoja. Suurlohjankatu jonoutui erityisesti idän suunnasta. Kuvassa 16 on esitetty
nykyliikenneverkko valoliittymineen sekä rajattu alue (Suurlohjankatu ja Kauppakadun pohjoisosa), johon tarkasteluvaihtoehdon
liikenteen toimivuusongelmat keskittyivät.
Kuvassa 17 on esitetty ajoneuvokohtaiset keskimääräiset viivytykset nykyliikenneverkolla noin 60 %:n ennusteliikennemäärällä.
Keskustan osayleiskaavan mukainen liikenneverkko
Toimivuustarkasteluissa keskustan osayleiskaavan mukaisen liikenneverkon havaittiin toimivan kohtalaisesti noin 80 %:lla vuoden 2035 ennusteliikennemäärästä. Tarkastellussa verkkovaihtoehdossa jonoja havaittiin kertyvän etenkin Suurlohjankadulle
Kauppakadun, Nummentien ja Nummentaustantien liittymiin sekä
Kauppakadun ja Koulukadun liittymään siten, että Suurlohjankadulla liittymien välit täyttyivät ajoittain ja sivusuunnille muodostui
ajoittain pitkiäkin jonoja.

Kuva 17. Keskimääräiset ajoneuvokohtaiset viivytykset nykyliikenneverkolla, 60 %:n liikenne-ennuste
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Sen sijaan Laurinkadun sulkemisen ajoneuvoliikenteeltä Torikadun
ja Sibeliuksenkadun välillä, Laurinkadun ja Kauppakadun kaistamäärän vähentämisen tai Karstuntien ja Paikkarinkadun kiertoliittymän ei havaittu heikentävän liikenneverkon toimivuutta. Laurinkadun sulkeminen ajoneuvoliikenteeltä Torikadun ja Sibeliuksenkadun väliltä näytti ohjaavan liikenteen keskustassa hieman toisille
reiteille pois ruuhkaisimmilta paikoilta. Lisäksi Laurinkadun ja
Suurlohjankadun valoliittymän poistuminen verkolta helpotti Suurlohjankadun länsipään toimivuutta, sillä nykyliikenneverkossa liittymävälit Suurlohjankadulla ovat lyhyet ja valo-ohjattuihin liittymiin kertyvät jonot täyttävät lyhyet liittymävälit nopeasti.
Kuvassa 4 on esitetty keskustan osayleiskaavan mukainen liikenneverkko sekä rajattu alue (Suurlohjankatu ja Kauppakadun pohjoisosa), johon tarkasteluvaihtoehdossa liikenteen toimivuusongelmat keskittyivät.
Kuvassa 19 on esitetty ajoneuvokohtaiset keskimääräiset viivytykset keskustan osayleiskaavan mukaisella liikenneverkolla noin 80
%:n ennusteliikennemäärällä.

Kuva 18. Keskustan osayleiskaavan mukaisen tarkasteluvaihtoehdon simulointiverkko ja havaittujen toimivuusongelmien laajuus (punainen rajaus)

Kuva 19. Keskimääräiset ajoneuvokohtaiset viivytykset nykyliikenneverkolla, 80 %:n liikenne-ennuste.
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Kehitetty keskustan osayleiskaavan mukainen liikenneverkko
Toimivuustarkasteluissa kehitetyn keskustan osayleiskaavan mukaisen liikenneverkon havaittiin toimivan kohtalaisesti noin 80
%:lla vuoden 2035 ennusteliikennemäärästä. Tarkastellussa verkkovaihtoehdossa jonoja havaittiin kertyvän etenkin Suurlohjankadun ja Kauppakadun liittymään siten, että Suurlohjankadulle muodostui ajoittain jonoja.
Sen sijaan Suurlohjankadun kiertoliittymän pääsuunnan toimivuus
oli parempi kuin keskustan osayleiskaavan mukaisen liikenneverkon porrastetussa valoliittymävaihtoehdossa. Kiertoliittymän sivusuunnille kertyi kuitenkin ajoittain pitkiäkin jonoja.
Kuvassa 20 on esitetty kehitetty keskustan osayleiskaavan mukainen liikenneverkko sekä rajattu alue (Suurlohjankatu ja Kauppakadun pohjoisosa), johon tarkasteluvaihtoehdossa liikenteen toimivuusongelmat keskittyivät.
Kuvassa 21 on esitetty ajoneuvokohtaiset keskimääräiset viivytykset kehitetyllä keskustan osayleiskaavan mukaisella liikenneverkolla noin 80 %:n ennusteliikennemäärällä.
3.2.3

Päätelmät ja jatkotoimenpiteet

Kuva 20. Kehitetyn keskustan osayleiskaavan mukaisen tarkasteluvaihtoehdon simulointiverkko ja havaittujen toimivuusongelmien laajuus (punainen rajaus)

Nykyliikenneverkon havaittiin toimivan vielä kohtalaisesti noin 60
%:lla vuoden 2035 keskustan osayleiskaavan mukaisesta liikenneennusteesta. Vastaavasti keskustan osayleiskaavan mukaisen liikenneverkon havaittiin toimivan kohtalaisesti noin 80 %:lla vuoden 2035 keskustan osayleiskaavan mukaisesta liikenneennusteesta. Suurlohjankadun toimivuus parani edelleen, kun
Suurlohjankadun Nummentien ja Nummentaustantien porrastettu
valoliittymä korvattiin yhdellä kiertoliittymällä.

Kuva 21. Keskimääräiset ajoneuvokohtaiset viivytykset nykyliikenneverkolla, 80 %:n liikenne-ennuste.
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LIIKENNEVERKKOSUUNNITELMA
Autoliikenteen verkko

Lohjan ydinkeskustan autoliikenteen verkossa esitettyjä merkittävimpiä periaatteellisia muutoksia ovat:
Autoliikenne Laurinkadulta Torikadun ja Karstuntien välillä poistetaan.
Pappilanpellon ja Moision alueen rakentuessa tarvitaan uusi katuyhteys ydinkeskustasta radan pohjoispuolelle ja alueen uusi
kokoojakatuverkko.

Katuverkon hierarkiaa täsmennetään: suurimpien liikennemäärien tulee keskittyä pääkaduille, kokoojakadut pääosin osaalueiden sisäisiä katuja, jotka välittävät liikenteen pääkaduilla, ja
muut kadut rauhallisia ja turvallisia asunto- ja tonttikatuja. Pääkatujenkin osalta liikennettä rauhoitetaan ydinalueella liittymätyypein (kiertoliittymät), ajoratojen materiaalivalinnoin ja katuympäristöä kehittämällä. Myös osalla kokoojakatuja on tehtävä
em. toimenpiteitä (mm. Paikkarinkatu).

4.2

Kuva 22. Osayleiskaavan autoliikenteen tavoiteverkko

Kevyen liikenteen verkko

Kevyen liikenteen verkkoa kehitetään selkeyttämällä keskustan
läpi johtavia pää kevyen liikenteen yhteyksiä. Tavoitteena on, että
koillinen-lounas suuntaisesti sekä kaakko-luode suuntaisesti eli
keskustan ruutukaavan suuntien mukaan keskustaa halkoo 2-3
korkeatasoista pyöräily-yhteyttä. Lisäksi harjun reunassa ja osin
harjun laella kulkee korkeatasoinen virkistysyhteys. Yhteyksiä rannalla, rannalta keskustaan ja keskustasta Pappilanpeltoon ja Moisioon kehitetään.
Laurinkadun muuttaminen kävelykaduksi ja Kauppakadun ja Laurinkadun välisten poikkikatujen muuttaminen kävelypainotteiksi
kaduiksi on osa kevyen liikenteen olosuhteiden parantamista.

Kuva 23. Osayleiskaavan kevyen liikenteen tavoiteverkko

Sivu 16 / 27

Lohjan keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

4.3

08/2011

Joukkoliikenne

Laurinkadun muuttaminen kävelykaduksi muuttaa keskustan bussiliikenteen reittejä. Vaihtoehtona B on pitää bussiliikenne edelleen Laurinkadulla, jolloin katu ei ole puhdas kävelykatu vaan
joukkoliikennekatu. Toisina vaihtoehtoina on siirtää bussiliikenne
kokonaan pois kävelykatuosuudelta Kauppakadulle. Vaihtoehtona
A on bussiliikenteen ajo Laurinkadun ja Kauppakadun kiertoliittymän kautta takaisin Kauppakadulle ja vaihtoehtona C bussiliikenteen ajo Prismakorttelin ympäri ja paluu Kauppakadulle. Tässä
selvityksessä ei linjastoratkaisua päätetty vaan päätös tehdään
mahdollisen Laurinkadun kävelykadun jatkosuunnittelun yhteydessä.
Espoo-Lohja taajamaliikenneradan asemapaikkoja on tutkittu erillisessä selvityksessä vuonna 2008 (Sito). Vaihtoehtoina on ollut
Väinämöisenkadun, Rautatienkadun ja Tytyri-Hiidensalmen asemapaikat. Tässä osayleiskaavan liikenneselvityksessä on arvioitu
asemapaikkoja (kuvat 25 ja 26) Ve1 ja Ve2 ydinkeskustan kehittämisen kannalta ja laadittu Ve1:stä uusia suunnitelmaluonnoksia
.

Kuva 24. Bussiliikenteen vaihtoehdot ydinkeskustassa.
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Lohjan taajamajuna, perustietoja:
•
•
•
•
•

Aseman käyttäjämäärät noin 4000 / vrk ja
noin 400-500 / huipputunti
Liityntämatkustajia noin 300 (+-100)
Liityntäpysäköintiä 200 ap ->
Autoliikenteen lisäys katuverkolle
noin 400ajon./huipputunti
Asemapaikan läheisyydessä tulisi olla niin 1 km säteellä
noin 5000 as./tp ja 2,5 km säteellä yhteensä noin 10000
as./tp

Asemapaikkavaihtoehto VE 1, Väinämöisenkatu
•
•
•
•

Aseman sijainti maankäytön kehitysalueen ja nykyisen laajenevan keskusta-alueen ’nivelessä’.
Sijainti maastollisesti haastava ja edellyttää normaalitasoa
tehokkaampaa rakentamista.
Asemapaikan etäisyys esim. torille noin 0,6 km.
Aseman autoliikennettä lisäävä vaikutus huonontaa Suurlohjankadun ja Nummen tien liittymäseudun toimivuutta
mutta toisaalta joukkoliikenteen palvelujen tuominen keskeiselle alueelle lisää joukkoliikenteen käyttöä ja lisää kevyen liikenteen käyttöä liityntään.

Kuva 25. Asemapaikkavaihtoehto VE 1, Väinämöisenkatu

Asemapaikkavaihtoehto VE 2, Rautatienkatu
•

•
•
•

Aseman sijainti ydinkeskustasta katsoen Kirkko- ja koulualueen ’takana’, asemanseudun maankäytöllinen kehittäminen rajoitettua.
Sijainti maastollisesti helppo.
Asemapaikan etäisyys esim. torilta noin 0,9 km.
Asemapaikka lisää autoliikennettä alueen katuverkolla ja
Suurlohjankadulla. Liikennelisäyksellä ei ole merkittävää
vaikutusta liikenteen toimivuuteen.

Kuva 26. Asemapaikkavaihtoehto VE 2, Rautatienkatu
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Pysäköinti

Lohjan ydinkeskustassa on nykyisin noin 1750 autopaikkaa, joista
noin 550 katujen varsilla ja 1200 pysäköintialueilla ja laitoksissa.
Merkittävimpiä laitoksia ovat Prisma ja Lohjantähden pysäköintilaitokset ja Nahkurintorin ja Nyyrikinkadun seudun pysäköintialueet. Ydinkeskustaan on laadittavana useita hankkeita, joiden yhteyteen tullaan toteuttamaan lisää pysäköintilaitoksia. Lisäksi torin
alle on laadittu suunnitelmia pysäköintilaitoksesta. Yhteensä näissä suunnitelmissa on noin 900 - 1100 autopaikan lisäys ydinkeskustaan. Kävelykeskustan rakentumisen myötä keskustan autopaikkamäärä katujen varsilla tulee vähenemään noin 150:llä autopaikalla. Yhteensä autopaikkoja on suunnitelmissa noin 2500 –
2700 eli autopaikkamäärän lisäys on noin 43 – 54 %. Osayleiskaavassa ydinkeskustaan on esitetty vastaavaa noin 50 % maankäytön
kasvua eli suunnitelmissa esitetty pysäköintipaikkamäärä on vähintäänkin riittävä.

Kuva 27. Nykyisten ja suunniteltujen pysäköintialueiden ja
– laitosten autopaikkamäärät keskusta-alueella.

Kuvat 28 ja 29. Pysäköintiselvityksen yhteydessä laadittu
toriparkkisuunnitelma ja vaihtoehtoinen toriparkkisuunnitelma, jossa ajo pysäköintilaitokseen suoraan Kauppakadulta.

Kuva 28.

Kuva 29.
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Miksi kävelykatu?

Keskustaan tarvitaan keskeiselle ja kaupallisesti sopivalle paikalle riittävän laaja julkinen, autoton, kävelijöille ja oleskeleville,
osoitettu alue. Muuten keskustan toiminnot ja viihtyisyys ei kehity.
Kävelykatuja aina ennen rakentamista vastustetaan , mutta kokemukset kävelykaduista aina lopulta kuitenkin myönteisiä.
Lohjan ydinkeskustassa kaikki toiminnot ovat ’kävelyetäisyydellä’. Kaikilla kaduilla ei ole mitään syytä päästä ajamaan autolla ja
pysäköimään. Pysäköinti keskitetään liikennekatujen yhteyteen
laitoksiin mikä selkeyttää asiointia keskustassa.

08/2011
Oheisessa kuvassa on esitetty kolme tavoitetta, joiden mukaan Lohjan ydinkeskustaa tulisi kehittää:
1. Pääsisääntuloväylille ydinkeskustan rajalle ’porttikohdat’, jotka merkitsevät ns. hitaan autoliikenteen alueen. Tässä suunnitelmassa porttokohdat kiertoliittymiä. Hitaan autoliikenteen alueella autoliikenteen kaistamäärien vähennystä, ajohidasteita ja ns. shared space alueita (autoilijat, pyöräilijät ja jalankulkijat samassa tilassa samanarvoisina), kevyen liikenteen tilan lisäämistä, kävelykatu tai kävelykatuja, kävelypainotteisia katuja jne. Keskustaa palveleva pysäköinti pääosin porttikohtien lähelle.
2. Kävelykeskusta; Laurinkatu ja sen poikkikadut mahdollisuuksien mukaan kävelykatuina. Alueen kortteiden kehittäminen osana kävelymaailmaa.

3. Kävelykeskustan ja rannan, harjun ja kirkon välisten kevyen liikenteen yhteyksien kehittäminen kävelykatu tai raittimaisiksi.

Laurinkadun kävelykatu vaikuttaa keskustan liikennevirtojen
sijoittumiseen ja lisää mm. Kauppakadun ja Paikkarinkadun liikennettä, mutta liikenteen toimivuus saadaan pysymään vähintään nykyverkon tasolla ja jopa parempana, koska Suurlohjankadun liittymämäärä vähenee.

Kävelykeskustan laajuus?
Osayleiskaavan ’kävelykeskusta’ on laajuudeltaan minimi. Toimivin kävelykeskusta saavutettaisiin laajentamalla kävelyaluetta
Prismalle saakka ja korostamalla rannan, kirkon ympäristön ja
harjun ja kävelyalueen välisiä kevyen liikenteen yhteyksiä sekä
mahdollisesti jopa muuttamalla maankäytön muutosten myötä
jokin nykyisistä rantaan johtavista kaduista kävelykaduksi. Rannan tuominen osaksi keskustaelämää lisäisi merkittävästi keskustan viihtyisyyttä.

Kuva 30. Keskusta-alueen kehityskohteita.
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Keskusta-alueen suunnitelmaluonnoksia

Kuva 31. Lohjan keskusta-alueen katuverkon suunnitelmaluonnos.
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Jotta liikenneverkko olisi tyydyttävällä tavalla toimiva, viihtyisä
ja turvallinen vuoden 2035 tilanteessa, tarvitaan seuraavia toimenpiteitä:
Suurlohjakadulle Nummentien ja Nummenharjuntielle kiertoliittymä ja Kauppakadun liittymään toinen vasemmalle kääntymiskaista. Katutilan muutos kaupunkimaisemmaksi.

Kuva 32. Havainnepiirrokset VeA ja VeB.

Kuva 33. Suunnitelmaluonnos Suurlohjankadusta (Ve B, jossa Nummentien ja Nummenharjuntien kiertoliittymä.
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Karstuntien muuttaminen selkeästi 1+1-kaistaiseksi Kauppakadun luoteispuolella ja Paikkarinkadun kiertoliittymä.
Kiertoliittymä, Suurlohjankadun ylittävä Laurinkadun alue sekä
hidastavan vaikutelman antava poikkileikkaus hillitsevät raskaan liikenteen läpiajoa.
Kiertoliittymä toimii keskusta-alueen porttikohtana pohjoisesta,
Routionsuunnalta saapuville.
Lisätilaa kevyelle liikenteelle. Alueella kirjasto, lukio, yläaste,
kirkko, keskusaukion puisto.
Liikennemäärien kasvu Paikkarinkadulla edellyttää Paikkarinkadun katualueen kehittämistä.

Kuva 34. Suunnitelmaluonnos Karstuntie.
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Kauppakadun muuttaminen 1+1-kaistaiseksi ja katutilan uudelleen jäsentely (jalankululle ja pyöräilylle lisää tilaa, uutta katuvihreää, uusi valaistus, torin kohdalla toripinta kadun päälle).
Laurinkadusta kävelykatu Torikadun ja Karstuntien välillä ja Laurinkadun ja Kauppakadun ’välikaduista’ (Sippolankatu, Torikatu,
Sepänkatu) ns. kävelypainotteisia katuja (yksi katupinta, kävely
ja autolla ajo samassa tilassa).

Kuva 35. Kauppakadun nykytilanne
Kuva 37. Suunnitelmaluonnos (Kauppakatu, Laurinkatu, Ilmarinkatu, Torikatu, Sepänkatu)

Kuva 36. Kauppakatu, suunnitelmaluonnos

Kuva 38. Kauppakatu, havainnepiirros.
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Laurinkatua Kauppakadun ja Karnaistenkadun välillä parannetaan 1+1-kaistaiseksi kaduksi, jossa on selkeät vasemmalle kääntymiskaistat. Lisää tilaa jalankululle ja pyöräilylle sekä puurivi.

Kuva 39. Laurinkatu havainnepiirros.

Kuva 40. Laurinkatu, suunnitelmaluonnos, lounaisosa.

Paikkarinkadun parantaminen kaventamalla ajotilaa ja leventämällä jalankulun ja pyöräilyn tiloja.
Karnaistenkadun ja Aurlahdenkadun liittymäseudun ajojärjestelyjen selkeyttäminen.
Aurlahdenkadun järjestelyjen selkeyttäminen.

Kuva 41. Paikkarinkatu, Aurlahdenkatu, Karnaistenkatu, suunnitelmaluonnos.
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Moision- ja Pappilanpellon katuyhteydet

Ajoyhteydet Pappilan- ja Moisionpellon alueille Hiidensalmen
kiertoliittymästä, nykyisestä junaradan alikulusta sekä mahdollisesta lähijuna-asemanyhteydessä olevasta radan alikulusta.
Kurjenkadun tasoristeys poistuu käytöstä.
Läpiajoliikenteeseen ja ajonopuksien hallintaan vaikutetaan
katujen selkeällä hierarkialla ja geometrialla sekä rakenteellisilla ratkaisuilla.
Kevyen liikenteen osalta ulkoilureittien ja maisema-arvojen
säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää.
Pyöräily-yhteyksien parantaminen sekä pyöräreittien laajentaminen alueella.

Kuva 43. Poikkileikkausluonnos liikennettä kokoavasta keskustan
katuverkkoon yhtyvästä kadusta.

Kuva 42a ja 42b. Kevyen ja ajoneuvoliikenteen ajoyhteydet Moision- ja Pappilanpellon alueille.
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LIIKENNEVERKON PARANTAMISEN HANKKEET JA
VAIHEISTUS

Lohjan keskustan liikenneverkon parantamisessa osa hankkeista
vaatii asemakaavojen muutoksia ja keskustan osayleiskaavan hyväksymistä ja osa on tehtävissä nykyisten katualueiden puitteissa
eli eivät vaadi kaavamuutoksia tai kaavojen hyväksymistä. Oheisessa kaaviossa on esitetty toimenpiteiden alustava hankkeistus ja
niiden kustannusarviot. Kustannusarvioissa ei ole huomioitu mahdollisten vesihuollon muutosten ja muiden teknisen huollon verkostojen muutoskustannuksia. Laurinkadun kävelykadun osalta on
arvioitu kustannukset ilman sulanapitojärjestelmää, noin 50 %
sulanapidolla ja 100 % sulanapidolla. Sulanapidon vaikutus kustannuksiin on noin 275 – 550.000 euroa. Kokonaiskustannuksiksi
on arvioitu noin 6,17 – 6,72 milj. euroa.

6

JATKOTOIMENPITEET

Osa tässä selvityksessä esitetyistä liikenneverkon toimenpiteistä
on tehtävissä jo nykyisten katualueiden puitteissa normaalina katujen parantamisena ja osa edellyttää asemakaavojen muuttamista. Liikenteen toimivuuden ja keskustan liikennekulttuurin muuttamisen kannalta olisi oleellista tehdä Karstuntien ja Suurlohjankadun tulosuunnille ydinkeskustaan saapumista osoittavat porttikohdat. Paikkarinkadun kiertoliittymän toteuttaminen onnistuu
lähes nykyiseen tilaan. Nummentien kiertoliittymä edellyttää alueen kaavojen muutoksia ja on vaikeampi prosessi. Laurinkadun
kävelykadusta tehdään periaatepäätös osayleiskaavan hyväksymisen yhteydessä. Kävelykadusta tulisi tehdä yleissuunnitelma, jossa
tutkitaan tarkemmin kävelykadun rakenteelliset ja ympäristölliset
ratkaisut ja kustannukset. Vastaava suunnitelma tulisi tehdä
Kauppakadusta ja Laurinkadun eteläosasta. Muut nykyisille kaduille osoitetut toimenpiteet ovat vähäisempiä ja tehtävissä suoraan
katujen parantamisen toteutussuunnittelun yhteydessä.
Taajamajunan asemanseudun suunnittelu vaatii alueen maankäytön ja liikennejärjestelyjen ’visiomaista’ suunnitelmaa ja MoisioPappilanpellon suunnitteluprosessi on normaalia kaavoitusprosessiin kuuluvaa suunnittelua
.
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Osayleiskaavan mukaiset Lohjan keskustan kortteleiden kerrosneliömäärät
Nykytilanne
Lisämaankäyttö
LiikeAsuminen
/tstotila
Julk.hall.
Asuminen
Liike
Toimisto
m²
m²
/palvelu m²
m²
m²
m2
Kortteli
1 602
1
2 521
2
1 936
50
3
1 917
6
2 559
7
2 024
8
800
113
7 000
4
65
0
2 500
6 000
9
2 900
10
6 940
11
4 485
4 028
6 795
4 000
12
8 741
341
13
4 395
545
14
5
167
15
10 839
314
16
7 450
2 000
1 600
18
1 770
19
327
312
2 000
8 500
20
270
3 000
1 000
4 000
21
1 196
947
4 060
22
2 794
1 430
4 085
23
4
344
71
10
665
24
1 806
13 057
25
10 896
2 800
2 200
26
787
4 105
28
484
5 397
29
489
8 377
30
3 182
614
900
300
31
680
1 160
1 000
4 000
32
2
887
33
1 046
34
700
12 000
35
6
094
2
475
655
1
600
1 500
36
279
3 000
1 541
5 000
37
730
38
160
39
331
628
40
3
550
502
41
8 500
1 850
42
3 000
10 000
43
2
392
44
355
45
690
46
5 774
775
48
3 717
420
757
49

LIITE 1 (1/2)

Julk.hall.
/palvelu m²

2 000

3 500

3 500
8 000
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Kortteli
50
51
52
53
63
80
83
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
139
159
160
161
162
164
166
173
176
204
205
206
207
208
209
210
211
212
214
218
219
221
222
403
yhteensä

Nykytilanne
LiikeAsuminen
/tstotila
Julk.hall.
Asuminen
m²
m²
/palvelu m²
m²
3 799
13 469
2 310

1 633
160
330

LIITE 1 (2/2)

Lisämaankäyttö
Liike
m²

Toimisto
m2

Julk.hall.
/palvelu m²

1 000

1 581
4 000
10 580
11 280

1 420
720

147
99
713
1 697
1 301
6 912
785

5 202
6 701
7 471
17 728
1 940
1 453
5 911

11 000

6 000

1 500

3 000

1 000

7 000
4 000
6 000

299
842

400

1 639

2 000

395

600

621
3 425
7 530
1 612

100
100

7 236
18 077
6 000
215
792
1 317
739
1 244
2 872
1 181

170
592
310

1 000

710
6 128
7 819
4 500
6 000

5 624
8 556
6 015
516
430
1 710
1 232
5 361
120

214 511

15 000
1 100

46 515

600

113 149

5 500
9 000

87607

5 000

83 329

33 000

36 500

