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ESIPUHE 

Kuopio-Siilinjärvi -laatukäytävä  on  yksi vuonna  2001  valmistuneen Pohjois- 
Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkihankkeista. Tämä selvitys sisäl-
tää toimenpideohjelman kyseisen laatukäytävän toiminnallisen ympäristön 
kehittämisestä. Selvitys  on  osa  Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnit-
telua. 

Työ perustuu laatukäytävän pysäkkien inventointiin kevättalvella  ja  kesällä 
 2002, matkustajakyselyyn  (syyskuu  2002),  kuljettajien  ja  kunnossapitäjien 
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I  JOHDANTO  

1.1  Laatukäytävän  määritelmä  

Laatukäytävällä  tarkoitetaan joukkoliikenteen korkeatasoista yhteyttä, joka palvelee kaupunki- 
seudun aluerakenteen pääsuuntaa. Laatukäytävällä joukkoliikenteen palvelutaso  on  selvästi kor-
keampi kuin alueen muilla yhteysväleillä. Laatukäytävän merkitystä korostetaan keskittämällä 
joukkoliikennettä kehittävät toimenpiteet, kuten uudet matkustajainformaation muodot  ja  uusin 
pysäkkivarustus, ensisijaisesti sille. 

Laatukäytävälle  on  ominaista: 
•  runsas vuorotarjonta, 
•  korkeatasoinen matkustusympäristö (pysäkit, autot, asemat, yhteydet pysäkeille, kunnos-

sapito, yhtenäinen ulkoasu), 
•  korkeatasoinen matkustajainformaatio sekä 
• 	sujuvat ajoreitit. 
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2 SUUNNITTELUKOHDE 

Suunnittelukohteena  ovat Kuopion keskustan  ja  Siilinjärven kirkonkylän väliset joukkoliikenneyh-
teydet. Tarkasteltavien linja-autoliikenteen reittien varrella  on  yhteensä  239 pysäkkiä  sekä Kuopi-
on  ja  Siilinjärven linja-autoasemat. Laatukäytävän muodostavat kuvassa  2. 1  esitetyt väylät. 

Siilinjärveltä  on  tarkasteltu keskusta, Leppäkaarre, Harjamäki sekä Toivalan  ja  Vuorelan taaja-
mat. Kuopion osalta  on  tarkasteltu lähiliikenteen reitit Siilinjärvelle eli Puijonsarventie, valtatie  5  ja 
Kallantie.  Kuopion keskustan sisääntuloista  on  tarkasteltu Puijonkatu sekä Niiralankatu - Tullipor-
tinkadun -yhteys Kuopion torille. Lisäksi Kuopiosta  on  tarkasteltu Savilandenkatu - Volttikatu - 
Kolmisopentien -yhteys, joka palvelee yliopiston aluetta  ja Kolmisopen kauppakeskittymää.  

13 1. Räisäläntie 

3 	_-(.'  / /  /7 2. Taivallandentie  
I  3. S  Harjamaentie  

4. Kt 77 Maaningantie 
0  

-  8 6 5. Golftie  
6. Laitilantie -  

5 Leppakaarteentie -  
11  Laitilantie - 

Honkamäentie  
7. Simonsalontie -  

I  Anteronkierto  
8. Kuiluntie  
9. Tarinantie  

10. Kasurilantie  
,14 11. Mt 559, Viitonen 

12. Vt  5 
19\  13. Kt75, Ni!siäntie  

20---  \ 	-  14. Toivalantie  
7 	/-16  15.Vaflantie 

SUUNJARVEN  KUNTA iV--  17. 	-. 16. Takojantie  
r' 	'i8  '>  17.  Vt  17, Joensuuntie 

'  / 18. Vuorelantie 
KUOONKAUPUNKI  J 19. Rissalantie  

(.._121. 20. Sammakkoniementie  
23\ '  f  21. Simpantie  

22- 	vkj  22. Puijonsarventie 

-  I._1-24 23. Metsäkummuntie  
24. Kallantie  
25. Niuvantie  

33 26. Savilandentie  

25 27. Volttikatu  
28. Kolmisopentie  

26 29. Niiralankatu  

27 31 30. Tulliportinkatu  

30 31. Maljalandenkatu  
28 	,29 32. Puijonkatu  

33. Puijonlaaksontie  

Kuva  2. 1.  Väylät, jotka muodostavat Kuopion  ja  Siilinjärven  välisen laatukä ytä vän.  Kuvassa sinisellä yleiset 
tiet  ja  punaisella kuntien kadut. 
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2.1 Yhteysvälin liikenteellinen  merkitys 

Väestöpohja  

Siilinjärvi  on  kuntatyypiltään  "suuri pendelikunta". Siilinjärvellä asui vuoden  2001  lopulla 
 19 760  henkilöä. Siilinjärvellä  on  kaksi suurempaa taajamaa, joista kirkonkylässä asuu noin 

 9 600  henkilöä  ja  Kuopion rajan tuntumassa laatukäytävän varrella sijaitsevassa Toivala - Vuore-
lassa noin  4 500  henkeä. 

Kuopiossa oli vuoden vaihteessa  2001/02  yhteensä  87 347  asukasta. Ydinkeskustan ohella kuo-
piolaiset asuvat pääosin lähiöissä. 

Asiointi  ja  työssäkäynti  

Siilinjärven pohjoisosista asiointitarpeet kohdistuvat paäasiassa kirkonkylälle. Toivala - Vuorelas-
ta asiointi suuntautuu selvästi Kuopioon. Siilinjärven työllisestä työvoimasta  (8 065  henkilöä) lä-
hes joka  kolmas  käy Kuopiossa töissä. Kuopiosta Siilinjärvellä kävi  v. 1998  töissä  911  henkilöä. 

Siilinjärvellä merkittävimmät laatukaytävän varrella sijaitsevat työ-, opiskelu-  tai  asiointikohteita 
 ovat kuntakeskuksen tuntumassa kunnan eri toimipisteet, Koulukeskus, Virkistysuimala  Fontanel- 

la,  Lujabetoni  Oy  ja  Tarinan sairaala, Vuorelassa Kuntoutumiskeskus Kunnonpaikka sekä Toiva
-lassa  lngmanin  käsi-  ja  taideteollisuusoppilaitos,  Pohjois-Savon Ammatillisen Instituutin Metsä-  ja 

 puutalouskoulu  ja  yläaste. 

Kuopiossa suurin  osa  työpaikoista sijaitsee keskustassa, missä  on mm.  kaupungin hallinto-  ja 
 palvelutoiminnot.  Merkittäviä joukkoliikenteen kysyntää tuottavia toimintoja keskustan ulkopuolel-

la laatukäytävän varrella ovat Kuopion yliopistollinen sairaala Puijonlaakson alueella, Kuopion 
yliopisto  ja  teknologia-  ja  palvelukeskittymä Savilanden  alueella, Niuvanniemen sairaala  ja Kol

-misopen  alue automarketteineen. 

Laatukäytävän vaikutusalueen  keskeiset asiointi-  ja  työssäkäyntikohteet  on  esitetty kuvassa  2.2 

2.2  Keskeiset pysäkit 

Laatukaytävän käytetyimmät pysäkit  Kuopion puolella ovat: 
• Teknian, Snellmanian  ja  Canthian pysäkit Savilandentiellä, 
•  Kuopion yliopistollista sairaalaa palvelevat pysäkit, 
•  Harjula—pysäkkipari Niuvantiellä, 
•  Kuopion keskustassa Niiralankadun, Tulliportinkadun, Kuopion torin, Maljalandenkadun  ja 

 linja-autoaseman pysäkit sekä 
• Päivärannan-alueella  Enson,  Metsäkummuntien, Päivärannan  Shellin  ja  Päivärannan 

 rampin  pysäkit.  

Siilinjärvellä tärkeimmät pysäkit ovat: 
•  Vuorelan tiehaaran ramppipysäkit (valtateiden  5  ja  17  eritasoliittymässä), 
• Vuorelantiellä Sandelsintien  ja  Kuntoutumiskeskuksen pysäkit, 
• Toivalassa Vallantie, Toivalan  yläasteen, lngmanin  ja  Kortepolun pysäkit, 
•  Vanhalla viitostiellä  (Mt 559)  Jälän tienhaaran, Kasurilan  ja  Ukonharjun pysäkit  sekä 
• Siilinjärven linja-autoasema. 



14 	 Kuopio-Siilinjärvi -laatukäytävä, joukkoliikenteen toimintaympäristän parantaminen 
SUUNN ITTELU  KOHDE 

Pysäkit  on  esitetty kartalla liitteessä  1.  Liitekartalla on  alustava esitys Siilinjärven kunnan  pysäk-
kinimistöstä.  

:":4. 
l  Koulukeskus Ahmon ylaaste + 

Lujabetoni  Oy  Siilinjarven  lukio  
(225  työntekij) -  (n 1100  oppilasta  82  opettajaa) 

- 	-. 	- -•- 	- Kasurilan laajenemisalue 
Harjamaen laajenemisalue '... 	.- 	-. - '' 	- 	-  (rakentaminen  2004  -  2005 -b- )  

- Kasurilanlaskettelukeskus  rakentaminen  

Fontanella  

Tarinan  5

sma 

(n 200  tyontekijaa + as,ointiliikenne) 
/  Pohjois-Savon Ammatillinen Instituutti, 

Metsä-  ja puutalous  
(yli  200  opiskelijaa, henkilökuntaa  42)  

ln 	manin  käsi-  a  taideteollisuuso 	ilaitos  
(210  opiskelijaa,  35  opettajaa) 

-- 	 - 	; Toivalan 	läaste  
(300  oppilasta,  28  opettajaa) 

Sulinjärven kuntoutumiskeskus  
Kunnon  aikka :; 	- 	: .------ . 	-, 

SIILINJARVEN  KUNTA 	' - 

- 	 , 	 .  
Sorsasalon- Toivalan-  Lentoaseman  
laajeneva teollisuusalue 

KUOPION KAUPUNKI 	 '';-  I 

	

!Ian  sairaala 	

' 	Pihlajaharjun laajenemisalue 

Niuvanniemen  sairaala 	 ' 

Ionlioisllin::saIal:S \ 
(KYS  yhteensä;  820  sairaansijaa. 	 / 	

\ .  n. 3200  vakinaista virkaa  ja  toimea) 

	

Savilanden  teknologia-  ja 	- 	- 
palvelukeskittymä 

Kolmisopen  yritys-  ja palvelualue 
 laajenee edelleen  

Kuva  2.2 Laatukäytävän  vaikutusalueella sijaitsevat keskeiset joukkoliikenteen kysyntää tuottavat toiminnot 
 ja  lähiajan maankäytön laajenemisalueet 
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2.3  Linja-autoliikenteen tarjonta Kuopion  ja  Siilinjärven välillä  

Siilinjärven  kirkonkylältä  on  Kuopion keskustaan  joukkoliikenteellä  hyvät, henkilöautoon verrattu-
na  kilpailutasoiset,  yhteydet. Valtatiellä  5  Päivärannan  ja  Vuorelan  tiehaaran  välillä liikennöi arki- 
päivänä  280  lähi-  tai  kaukoliikenteen  linja -autovuoroa  kello  5:00  -  23:00  välisenä aikana. (Lähde: 
Pohjois-ja  Keski-Savon kaukoliikenne  -  Aikataulut  31.5.2003  saakka.)  

.*p1onsa  lo  
-4rJ3rnak 	 . 	58  

- " '? 	 eppakaarre 

/ 

a/arkrk. 

Toivala  
42  la/aikvrk. 

SIILINJARVEN  KUNTA  

ThavrkJ 	 55I&a!1U- 

KUOPION KAUPUNKI 	j  

Vt5  
n. 280  laiarkivrk. 	 -  

k 
 : 	

. - 

	. =v7k 

KYS 
6SIaiarliivrk.  

Kuva  2.3  Vuorotarjonta laatukä ytä  vän  eri reiteillä, keskeisissä kohteissa  ja  asuntoalueilla.  
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3  NYKYTILA  JA  KEHITTÄMISTARPEET  

3.1  Pysäkki -inventointi 

Laatukäytävän pysäkkien  varustelu  ja  kunto  inventoitiin  talvella  ja  kesällä. Talvi-inventoinnissa 
(helmi-maaliskuu  2002) paikallistettiin pysäkit, inventoitiin pysäkkivarustus,  arvioitiin  pysäkkien 
kunnossapidettävyyttä  ja talvihoidon  tasoa. Kesällä (heinäkuu  2002)  tehdyssä  täydentävässä  
inventoinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota  pysäkkien päällysteiden  kuntoon,  esteettömyyteen, 
reunatukiin  ja  näkemiin.  Pysäkeistä inventoitavia  ominaisuuksia oli talvella  24  ja  kesällä  10 kpl. 
Pysäkit  valokuvattiin molempien  inventointien  yhteydessä. 

Yhteensä  pysäkkejä tarkasteltavalla laatukäytävällä  on 239 kpl. Pysäkeistä on 87 kpl  Kuopion 
kaupungin kaduilla,  79 kpl  Siilinjärven kunnan kaduilla  ja  73 kpl Tiehallinnon  yleisillä teillä  (kuvat 

 3.lja  3.2).  

Pysäkkien sijaintikunta  ja  haltija  
(yht.239 kpl)  

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0  

•Pysäkki 
 yleiselI tiella 

• F'säkki 
katuverkolla  

Kuopio 	 Sillinjärvi 

Pysäkin  sijainti 

Kuva  3. 1  Laatukäytä  vän  pysäkkien sjaintikunta  ja  väylän ylläpitäjä.  

Pysäkit luokittain  

Kuopion katu Siilinjärven  Tiehallinnon  
katu 	yleinen  tie  

100 

80 

20 

0  

o  lID =  vanan  aytetty  

o  Illa  =  Vilkas 
 poistumispysäkki 

•  Il  =  Vilkas  nousupysäkki 

	

•  I  = Terminaali, 	ihtopysäkki  
tai  erityisen  vilkas  

	

nousupysäkki 	________  

Kuva  3.2  Laatukä  yta vän  pysäkit vaylien yl/äpitäjittäin  ja  pysäkkien  luokittelu niiden käytön mukaisesti. 
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Pääosa  (n. 91  %) laatukäytävän pysäkeistä  on  levennyksiä.  Osa pysäkkilevennyksistä  on  toteu-
tettu liittymän yhteyteen olakkeettomana  tai  siten, että oikealle kääntyvien kaistalta  on  linja- 
autoilla lupa ajaa suoraan liittymän jälkeiselle pysäkille  (kuva  3.3).  

Kuopio-Siilinjärvi  laatukäytävä 

Pysäkkityypit PYSKKITYYPJT:  
(239  pysäkkiä) 

R1LLI"(N 

225 
_ 

80% 
--- 

200  LEVENNYS 	 -  
175 ---z 

150 

E 125  - 	- -  
100 

75  -- 	 - 	•. LUT1A. 	.AKXEETON  

11% 8% 
0  

I  % 	 I 	1 /0  LUTTY& S4AN  
______  

I 	I 
Erillinen 	Levennys 	Ajorata 	Liittymä, 	Liittymä.  

olakkeeton 	suoraan  

Kuva  3.3 Laatukäytävällä  sijaitsevien pysäkkien nykyinen tyyppijakauma. 

Laatukäytäväksi katoksia  ja reunatuella korotettuja odotustiloja  on  vähänlaisesti,  erityisesti Suun- 
järven kunnan kaduilla. 

Katoksia laatukäytävällä  on  seuraavasti: 
•  Kuopion kaupungin pysäkeillä 	39  kpl 
•  Siilinjärven kunnan pysäkeillä 	10  kpl 
• Tiehallinnon pysäkeillä 	 20  kpl  

(45  %  Kuopion pysäkeistä laatukäytävällä) 
 (13  %  Siilinjärven pysäkeistä laatukäytävällä)  

(27  % Tiehallinnon pysäkeistä laatukäytävällä) 

Reunatuella korotettuja odotustiloja  on  laatukäytävällä  seuraavasti: 
•  Kuopion kaupungin pysäkeillä 	60  kpl  (69  %  Kuopion pysäkeistä laatukäytävällä) 
•  Siilinjärven kunnan pysäkeillä 	7  kpl 	(  9  %  Siilinjärven pysäkeistä laatukäytävällä) 
• Tiehallinnon pysäkeillä 	 14  kpl  (19  % Tiehallinnon pysäkeistä laatukäytävällä) 

Pysäkeillä  on  suhteellisen paljon aikatauluinformaatiota. Ongelmana  on,  että nykyisin kukin lii-
kennöitsijä toimittaa pysäkeille tarpeelliseksi katsomansa aikataulut. Esitystapa  on  vaihteleva  ja 

 osasta liikenteestä aikatauluinformaatiota ei ole pysäkeillä. Tarvetta olisi kokooma-aikatauluille, 
joissa olisi kaikkien liikennöitsijöiden tiedot yhtenäisellä esitystavalla. 
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Kuvassa  3.4 on  esitetty eri pysäkkivarusteiden  ja  -ominaisuuksien yleisyys laatukäytävällä nykyti-
lanteessa. Lähes jokainen laatukäytävän pysäkki  on  kunnossa pysäkkimerkin, väylävalaistuksen 

 ja  pysäkin ajotilan päällysteen  osalta. Keskeisten pysäkkivarusteiden yleisyys nykytilanteessa  on 
 seuraavaa: aikataulut  59  % pysäkeistä, reunatuella ajoradasta  erotettu odotustila  34  %,  katos  28 

 %,  roskakori  25  %, pysäkin  nimikyltti  17  %,  penkki  16  %  ja  reittikartta  13  %. Reittikarttoja  sekä 
pysäkkien nimi-  ja  linjakylttejä  on vain  Kuopion kaupungin pysäkeillä. Pysäkkikohtaisia aikatauluja 

 ja  polkupyörätelineitä  ei käytännössä ole laatukäytävän pysäkeillä nykytilanteessa. 

Kuopio -Si  ilinjärv  i laatukäytävä  (239  pysäkkiä) 

PYSÄKKIEN  OMINAISUUKSIA  

P  ysäkkimerkki 

Väytävalaistus 

Ajotilan päällysteen  kunto (kesällä) 

Näkemät kuljettaja-matkustaja (kesällä) 

Pysäkin kesäviihtyisyvs 

Odotustilan päällysteen kunto (kesällä) 

Pysäkkinierkin nkyvyvs (kesällä) 

Jalankulkuytrteytsien sujuvuus & turvallisuus (kesällä) 

Aikataulut 

Odotustilan leveys kesällä (Hyvä'2,25m / Tyvd=1-  2,25m  / Huono<tn) 

JK*PP  -tien sijainti (Hyvä takana / Tyvdyttävä edessä) 

Reunakivellä ajoradasta erotettu odoluslila 

Ajo ratamerkrntö  jun  kunto 

Katos 

 Ro skako  ii 

 Reuriakiven  korkeus (kesälla( 

Lintanumero kyltit 

Nimikyltti 

Penkki 

Reittikartta 

Katoksen valaistus 

Kevyen liikenteen alikulku (Huono = huono sijainti) 

Odotustilan leveys talvella (Hyvä'2,25  m I  Tyvd.=1-  2,25 m  /  Huono  <lm) 

 Pysäkkikohtaiset aikatautut 

Polkupyöräteline 

o 	- 	Ni 	() 	 01 	0) 	 0) 	(0 	-  
0 	0 	0 	0 	0 c' 	0 	0 	c' 	C 

C  .-.- 	.. 	-.- 	== 

LIHYVa DTyydyttävä LJHuono LilPuuttuu  

Kuva  3.4  Laatukä  yta vän pysäkkien  ominaisuuksia kesä-ja  talvi-inventointien perusteella.  
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Kuva  3.5 Kasurilantiellä Viinarnaen pysäkeilla on  penkit kesäisin.  (Pysakkiluokka  II,  kuva  
736) 

Laatukäytävällä  on  pysäkki-inventointien perusteella  19  pysäkkiä,  joita voidaan pitää esteettömi
-nä.  Nämä kaikki ovat Kuopion kaupungin kaduilla. Esteettömän pysäkin kriteereinä  on  tässä käy-

tetty: 

• Odotustilan  leveys  on  vähintään  2,25  rn  ja  päällyste  on  hyväkuntoinen. 
• Jalankulkuyhteys pysäkille  on  (inventoijan  arvion mukaan) sujuva  ja  turvallinen sekä ke-

sällä että talvella. 
• Odotustila  on  reunatuella  korotettu pysäkin ajotilasta  ja  reunatuen  korkeus  on  noin  10 cm. 

 •  Pysäkillä  on  katos  ja  penkki. 
• Pysäkkiympäristö  on  valaistu. 

Pysäkkien  talvi-inventointien yhteydessä arvioitiin pysäkkien turvallisuutta  ja  sujuvuutta matkusta-
jilleja linja-autoliikenteelle  (kuva  3.6).  Talvikurinossapidon  yleinen taso oli inventoijan arvioin mu-
kaan hyvä  67  % pysäkeistä.  Eniten kehitettävää pysäkkien talvisessa kunnossapidossa  on  katos- 
ten  sisäpuolisen  lumen  poistossa.  
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Kuopio-Siilinjärvi  laatukäytävä  (236  pysäkkiä)  

ARVIOITA PYSÄKEISTA TALVELLA 

Pysäkin  viihtyisyys talvella 

Linja-autoliikenteen turvallisuus talvella 

 Jalankulkuyhteyksien  sujuvuus talvella 

Linja-autoliikenteen sujuvuus talvella 

 Talvikunnossapidon  taso 

 Jalankulkuyhteyksien  turvallisuus talvella  

9O/ 

81% 

790/ 

75% 	 .  
67% 

66% 	 - 

- 	 c, 	 - 	(ii 
co 	co 	co 	co 	co 

U  Hyvä 	U  Tyydyttävä  

C) 	-J 	C) 	(0 	 -  
co 	co 	co 	co 	co  

EJ  Huono 

Kuva  3.6  Arvio pysäkkien ominaisuuksista talvella.  

Ohessa  on  valokuvin  esitetty esimerkkejä laatukäytävän pysäkkien kehittämistarpeista. Suluissa 
olevilla kuvanumeroilla kyseinen  kuva  on  löydettävissä suunnitteluaineiston sisältävältä CD:ltä. 
Pysäkkiluokittelu  on  selitetty taulukossa  4. 1.  

Kuva  3. 7  Siilinjärven kunnan puolella  on vähänlaisesti katoksia. Mm. lngmanin  pysäkillä 
 on  tarvetta katokselle  ja  pen  kille.  (Mt 5653, Toiva/antie. pysäkkiluokka I,  kuva  646) 
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Kuva  3.8  Esimerkki minimivarustellusta pysäkistä.'  vain pysäkkimerkki  ja sekin  on  
oksien peitossa.  (Honkamentie. J/sipo/un pysekki. pyskki/uokka  Il/a, kuva  946)  

KL/va  3 9 Pysakin havaittavuus on  huono: pysäkkimerkki  on  vinossa, ei ole levennystä, 
odotustilaa eikä ajoratamerkintöjä. Kevyen liikenteen väylä  on  ylempänä 
kuin pysäkki. Pysäkille ei ole kulku yhteyttä. Talvella pysäkki  on  matkustajille 
hankala käyttää.  (Laitilantie. La/ti/ant ie -pysäkki. pysäkkiluokka  Il/a, kuva  944)  
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Kuva  3. 10 Volttikadulla Välikön  tien pysäkillä puu peittää näkomäf pysäkkikatoksen  
alle.  (Pyskklluokka  II,  kuva  539)  

Kuva  3. 11 Leppäkaarteentiellä  Joen tauksen pysäkillä ajotila  on reunatuella  korotettu 
kevyen liikenteen väylästä. (Pysäkkiluokka  /1,  kuva  926)  
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Kuva  3.12 KYS:n  pysäkki Nifralankadulla rautatiesillan  alla  voisi olla valaistu myös päivä- 
aikaan matkustajien havaittavuuden  ja  viihtyisyyden parantamiseksi.  (Pysakki- 
luokka!,  kuva  511)  

Kuva  3. 13  Polkupyörien pysäköintijärjestelyjen tarve  on  arvioitavissa pysä  kille  tai  sen  
läheisyyteen jätetyistä polkupyöristä.  (Vt  5, Sorsasalon ramp pi,  pyskkiiuokka i//b,  ku-
va  793) 
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Kuva  3. 14  Tikka/ansaaren  pysäkillä valtatiellä  5  matkustajilla  voi olla vaikeuksia nousta 
linja-autoon, välissä  on  kaide.  (Vt  5, Tikkalansaari, pysäkkiluokka Il/b,  kuva  604)  

Kuva  3.15  Kaikki muu  on  pysäkistä  korotettu paitsi  odotustila. Reunatuella korotetun 
odotustilan  voisi toteuttaa esimerkiksi nostamalla kevyen liikenteen väylän 
tasa  usta pysäkin  kohdalla.  (Puijonsarventie,  Julkulan  sairaalan pysäkki, pysäkkiluokka 

 Il, kuva  591) 
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Kuva  3. 16 Päivärannan ramppipysäkillä  katoksen  ja pysakille pysähtyvän  linja-auton 
väliin ei  jää  juurikaan tilaa matkustajile.  (Vt  5, pysakkiluokka 1.  kuva  600) 

KL1  va  3. 17  Epämääräinen pysäkki Metsäkummuntiellä: ei odotustilaa eikä kulkuyhteyttä 
pysä  kille.  (Motsäkummuntie —pysakki, pysäkkiluokka Il/a. kuva  838) 
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Kuva  3. 18  Epämääräinen pysäkki: pysäkki  on  tu/osuunnasta  puiden katveessa,  odo-
tustila  on  sorapintainen  ja  yhteys  suojatielle epämääräinen.(Kailantie. Peip-
posenrinne —pyskki, pysäkkiluokka li/b,  kuva  869)  

Kuva  3.19  Kallantiellä Hillerin  tien  pysäkiltä  ei ole yhteyttä  viereiselle  kevyen liikenteen 
 väylälle. (Pysäkkiluokka Il/b,  kuva  855)  
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Kuva  3.20 Ajoratamerkinnät selkeyttäisivät  matkustajien kulkuyhteyksiä pientareita 
pitkin pysäkille. (Harjamäentie, Mäntyrinteen pysäkki, pysäkkiluokka  II.  kuva  758)  

Kuva  3.21 Pysäkkimerkin  ja roskakorin  siirto kadunreunasta rakennuksen seinälle voisi 
helpottaa Puijonkatu  35:n pysä  kille  ajoa.  (Pysäkkiluokka  ii,  kuva  807) 
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Kuva  3.22 RäisOln  portin  pysäkki vanhalla viitostiellä  (Mt 559) on  esimerkki kaiteeseen 
rajautuvasta pysäkistä, joka tulisi matkustajien turvallisuuden vuoksi varus-
taa reunatuella korotetulla odotustilalla. (Pysäkkiluokka  II,  kuvat  750  ja  381) 
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Kuva  3.23  Valtatiellä  5  Suosaaren tienvarsipysäkit  ovat epämääräiset  ja talvioloissa 
 käytännössä matkustajille mandottomia käyttää.  (Pysäkkiluokka I/lb.  kuvat  455  ja 
 601)  
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Kuva  3.24 Hookamäentiellä Runkopolun  pysäkillä matkustajan vaihtoehdot ovat kesäl-
lä ola  ja  talvella lumivalli. (Pysekkiluokka I/Ia,  kuvat  954  ja  431)  
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3.2 Matkustajakysely 

Matkustajakyselyssä  tavoitteena oli selvittää  joukkoliikenteen  käyttäjien kokemuksia  pysäkkijär-
jestelyistä.  

Kysely tehtiin  11. — 17.9.2002  välisenä aikana.  Kyselylomaketta  jaettiin Pohjolan Liikenteen, Kuo-
pion Liikenteen  ja  Savonlinjan  linja-autoissa Kuopio-Siilinjärvi -välillä  matkustaville  autoon 
noustessa. Kyseiset  liikennöitsijät  vastaavat arviolta  85  prosentista Kuopion  ja  Siilinjärven väli-
sestä  joukkoliikenteestä.  Matkustajia pyydettiin täyttämään  kyselylomake  matkan  aikana. Kyse-
lyssä käytetty  lomake  on  liitteessä  3.  Lomakkeita jaettiin  liikennöitsijää  kohden  350  kappaletta, 
eli yhteensä  1050 lomaketta.  Lomakkeen palautti yhteensä  307  vastaajaa eli vastanneiden osuus 
oli  29 %.  

Kyselyn perusteella eniten  kehittävää  on pysäkkien sääsuojissa. Katoksia  ja  penkkejä toivottiin 
laajasti.  Pysäkkien  määrän matkustajat kokivat riittäväksi, linja-autoon nousun helpoksi  ja  pysäkil

-le  saapuminen turvallisuuden osalta vähintään hyväksi  (kuvat  3.24  ja  3.25). 

9.  Mitä mieltä olette seuraavista  nousupysäkkinne  ominaisuuksista? 

Linja-autoon nousun helppous  (N  =  294) 

 Kavelymatkan  pituus pysäkille  (N  =  295)  

	

Pysakille  saapumisen turvallisuus  (N  =  293) 	 I  
Saapuvan linja-auton näkyvyys  (N 293)  

	

Matkustajien seisoskelutilan riittävyys  (N 290) 	 U  

	

Aikataulutiedon nittävyys pyskillä  (N  =  292) 	 U  

Valaistuksen riittävyys pysäkiltä  (N  =  292) 

 Pysäkin  kunto / siisteys  (N  =  291) 

 Suoja säältä  (rom, sade,  tuuli, roiskeet(  (N  =  291) 

1 	 2 	 3 	 4 	 5  

Er/lain 	Huono 	Ei hyvä 	Hyvu 	Er/lain 
huono 	 eikä huono 	 hyva 

Kuva  3.25  Matkustajien arvio nousupysäkkinsä ominaisuuksista. (Lähde: Matkustaja- 
kysely Kuopio-Siilinjärvi -välillä syyskuussa  2002) 
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10.  Mitä mieltä olette seuraavista asioista Kuopion seudun joukkoliikenteessä? 

Pysäkkien nittäva  tiheys  (N  =  300) 

 Matkustamisen miellyttävyys  (N  =  303) 

 Aikatau)ujen  luettavuus / ymmärrettävyys  (N 304) 

 Autojen aikataulussa pysyminen  (N  =  300) 

 Matkustajien turvallisuus pysäkeilla  (N  =  299) 

 Aikatautujen  sopivuus omiin tarpeisiin  (N  =  298) 

 Vaihtojen sujuvuus  (N  =  279) 

 Matka-aika suhteessa muihin kulkutapoihin  (N  =  301) 

 Pysäkkien  kunto / viihtyisyys  (N  =  299) 

 Matkatippujen  hinnoittelun sopivuus  (N  =  295) 

 Pysäkkikatosten maarä  (N  =  300) 

1 	 2 	 3 	 4 	 5  
Erittäin 	Huono 	Ei hyvä 	Hyvä 	Erittäin 
huono 	 eikä huono 	 hyvä  

Kuva  3.26  Matkustajien arvioita KL/op/on seudun joukkoliikenteestä. (Lähde. Matkusta-
jakysely Kuopio-Siilinjärvi -välillä syyskuussa  2002)  

Kyselyyn vastanneista runsas  7  %  oli  tullut  polkupyörällä pysäkille. Pysäkillä sijaitsevilla 
pyörätelineillä arvioi  n. 8  %  vastanneista olevan lisäävä vaikutus polkupyörän käyttöön linja- 
autoliikenteen liityntämuotona  (kuva  3.26).  

Pysäkille  tulo polkupyörättä  

100%  ,- 
92,6  % 	92,1  % 

•  6.  Tulitteko  tällä matkalla pysäkille 
polkupyörätlä?  

80% 	•  7.  Tulisitteko  ko. pysäkille  useammin 
polkupyörällä,  jos  siellä olisi 
pyöräte)ine?  

60% 

40% 

20 %I 	 -  
7,4% 	7,9% 

0%  
Kyllä 	 Ei 

KL/va  3.27  Polkupyörällä pysäkille  tulon yle/syys ja  arvio pysäkillä olevan pyörä-
pysäköinnin vaikutuksesta pyörän käyttöön liityntämuotona. (Lähde:  Mat-
kustajakysely  Kuopio-Siilinjärvi -välillä syyskuussa  2002) 
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Kyselyyn vastanneista  71  %  oli naisia. Vastaajista  47  %  kuului  ikäryhmään  30  -  59-vuotiaat. 
Linja-autoa käytetään päivittäin selvästi enemmän talvella kuin kesällä  (kuva  3.27). 

4.  Kuinka usein  kuljette  tämän  matkan  linja-autolla kesällä  /  talvella?  

100%  

•Kesällä  (N  =  295) 

80%  - 	 ---- -  

	

73% 	 0  Talvella  (N  =  279) 

60% 

43% 

40%  - 	 ---- - -- 

26% 

20% 	 18% 	 -- 

13% 	 11% 

0%_— 	 __  H  
Päivittäin  tai  lähes 	Muutaman kerran 	Muutaman kerran 	 Harvemmin 

	

päivittäin 	 viikossa 	 kuukaudessa  

Kuva  3.28  Linja-auton käytön yleisyys kesällä  ja  talvella. (Lähde:  Matkustajakysely 
 Kuopio-Siilinjä,'vi  -välillä syyskuussa  2002)  

Matkustajakysely  antoi  pysäkkien kehittämistarpeiden  lisäksi eväitä linjojen  ajoreittien  ja  aikatau-
lujen kehittämiselle. Esimerkiksi reittien osalta monet vastaajat toivoivat useampia vuoroja Kuopi-
on yliopistollisen keskussairaalan kautta sekä useammin nopeaa yhteyttä moottorien kautta. 

Kyselyn vapaamuotoisessa  palautteessa  tuli verrattain paljon positiivista palautetta kuljettajista. 
Aikataulujen  ja  reittien  muutostoiveita  esitettiin selvästi vähemmän kuin vastaavissa kyselyissä  on 

 muilla  kaupunkiseuduilla  saatu. 

Tarkemmin  matkustajakyselyn  tuloksia  on  analysoitu  erillisessä väliraportissa.  

3.3  Kunnossapitäjien  haastattelut 

Kuopiossa  pääosasta katoksista  huolehtii kaupungin oma henkilöstö.  Lumen  poisto katoksen 
sisältä tehdään kevyen liikenteen väylän puhdistuksen yhteydessä. Tarvittaessa koneen kuljettaja 
nousee  ajoneuvosta  ja  suorittaa tarvittavat  lapiotyöt.  Kuopiossa ongelmana ovat  Niiralankadun 
pysäkit,  jotka kuuluvat kiinteistöjen hoidon piiriin  ja  hoito  on  ollut puutteellista.  Niiralankatu  on 

 muutenkin  liukkaudentorjunnan  kannalta ongelmallinen. Katu  on  kapea  ja  kadulla  on  paikoin 
suhteellisen suuri  pituuskaltevuus. Matkustajilta  on  tullut  palautetta liukkauden torjunnan 
puutteellisuudesta  katosten  sisällä. Tämä johtuu koneellisesta liukkauden torjunnasta. 

Siilinjärvellä  katosten  kunnossapidosta vastaa kunta. Siilinjärvellä  pysäkkikatoksia  ei  tyhjennetä 
 lumesta joka kerta muun  lumen  aurauksen  yhteydessä.  Katokset  tyhjennetään lumesta 

useimmiten  asiakaspalautteen  pohjalta.  
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Pysäkkien  kunnossapidosta tulevasta palautteesta suurin  osa  tulee  haja-asutusalueen 
pysäkkikatoksissa olevasta lumesta. Tiehallinnon yleisillä teillä pysäkkikatosten puhdistamisesta 
vastaa hoidon alueurakan pääurakoitsija muun kunnossapidon yhteydessä. Katokset näyttävät 
olevan aina täynnä  lunta.  Valtatiellä  5 on  joitakin ongelmallisia pysäkkejä, joilla kaiteessa oleva 
aukko kevyen liikenteen väylältä linja-autolle  on  liian kapea kunnossapitokalustolle. 

Kuva  3.29  Matkustajien turvallisuuden  ja  viihtyisyyden kannalta  on  tärkeää puhdistaa 
 katosten sisäpuoli  lumesta.  Laatuvaatimuksissa  ja  vastuissa  on  vielä  tarken- 

tam/sen  varaa.  (Vt  5,  Sorsasa/on ramppi, pysäkkiluokka Il/b,  kuva  301) 

Kuopiossa lasikatokset  on  todettu ilkivallan ehkäisemisen kannalta toimiviksi  ja  matkustajien 
turvallisuuden kannalta hyväksi ratkaisuksi. Lisäksi lasikatoksista lumenpoisto onnistuu 
kohtuullisen hyvin. Siilinjärven sivuseinätön katosmalli  on  kunnossapidon  kannalta hyvä, mutta 

 sen  matkustajalle  antama suoja ei ole  paras  mandollinen, eikä  se  myöskään ole erityisen hyvän 
näköinen. Sivuseinätön mallikaan ei sovi isolla kalustolla hoidettavaksi. 

Sekä Kuopiossa että Siilinjärvellä  on  töhritty  muutamia yksittäisiä katoksia, mutta ei laajemmassa 
mittakaavassa. Kuopiossa lasikatokset  on  käsitelty  spray -suojauksella,  joka helpottaa 
kunnossapitoa. Siilinjärvellä töhrinnän kohteeksi joutuneet katokset ovat pääosin Siilinjärven 
eteläisissä osissa. Katoksia ei ole juurikaan rikottu.  
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3.4  Kuljettajien haastattelut  

Kuljettajahaastattelujen  perusteella laatukäytävän varrella ei ole merkittäviä viivytyksiä 
aiheuttavia ongelmakohtia. Aikataulussa pysyminen normaaliolosuhteissa ei ole vaikeaa. 

Haastateltujen kuljettajien mukaan laatukäytävällä  on  seuraavia kehittämistarpeita: 

• Simonsalossa  kadut ovat kapeita. Toisaalta katujen kapeus alentaa ajonopeuksia 
asuntoalueella. 

• Pysäkkikatokset  ovat talvisin täynnä  lunta.  
• Toivalantie  on  kapea  ja  kaivonkannet  syvällä. 
• 	Talvella joillakin ylämäkipysäkeillä  on  liikkeelle lähdössä vaikeuksia. 
• Golftieltä  on  hankala kääntyä vanhalle viitostielle  (Mt 559)  pohjoisen suuntaan. 
• 	Kasurilantieltä  on  talvisin vaikeuksia liittyä ylämäestä vanhalle viitostielle  (Mt 559).  
• Kuiluntien pysäkeillä (Fontanella)  on  pysäköityjä  henkilöautoja, linja-auton  on  

pysähdyttävä  kadulle. 
•  Kuopion linja-autoasemalta keskustaan tultaessa kääntyminen Puijonkadulta oikealle 

Asemakadulle  on  jyrkän ylämäen takia talvella hankala. Liikennevalot tosin toimivat hyvin. 
• Valtatiellä  5 on  Sorsasalon pysäkeiltä  vaikeuksia liittyä liikennevirtaan: korkea 

nopeusrajoitus  ja  pysäkeillä  ei ole kiihdytyskaistoja. 
• Kolmisopentiellä  voisi olla pysäkkejä tiheämmässäkin. 

Kuva  3.30  Valtatien  5 tienvarsipysäkeiltä on  vaikeuksia liittyä takaisin liikennevirtaan.  
(Vt  5, Tikkalansaaren  pysäkki, pysakkiluokka Il/b,  kuva  795) 

Kuljettajahaastatteluissa  tuotiin esille, että Toivalantien kevyen liikenteen väylä  on  parantanut 
matkustajien turvallisuutta. Valtatien  5  uusi linjaus Siilinjärvellä  on  nopeuttanut pitkämatkaista 
linja-autoliikennettä, aikasäästö  on  jopa  20  minuuttia entiseen verrattuna.  
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3.5  Arvio joukkoliikenteen toimintaympäristön kehityksestä 

Teiden  ja  katujen parantamishankkeet 

Kuopio-Siilinjärvi  -laatukäytävällä  on  seuraavia väylien  parantamishankkeita  vireillä:  

•  Valtatien  5  parantamisesta välillä  Päiväranta -  Vuorela  on  tekeillä  yleissuunnitelma,  joka 
valmistuu  v. 2003.  Ensimmäisessä vaiheessa nykyistä tietä parannetaan  2-ajorataisena 
sekaliikennetienä.  Nykyisen tien parantaminen edellyttää näillä näkymin ainakin Tikkalan- 
saaren  pysäkkiparista  luopumista. Myöhemmin  tie  mandollisesti  täydennetään  moottori- 
tieksi, jolloin  osa  joukkoliikenteestä  voi siirtyä  rinnakkaistielle. 

•  Valtatien  17  parantamisesta välillä Vuorela  - Jännevirta  on  myös tekeillä  yleissuunnitel
-ma.  Suunnitelma valmistuu keväällä  2003.  Laatukäytävän  osalta suunnitelma koskee 

kolmea  pysäkkiparia:  Vuorelan tienhaara, Vuorelan teollisuusalue  ja  Toivalan  tienhaara. 
Vuorelan  eritasoliittymän rampeilla  on  näköpiirissä  kapasiteettiongelmia.  Vuoteen  2010 

 mennessä  on  tehtävä toimenpiteitä  tai  ramppien  jonot ulottuvat  valtatielle  5  asti. Vuorelan 
 tienhaaran  pohjoisen suunnan  ramppipysäkki  joudutaan ehkä korvaamaan kandella pysä-

killä: toinen pysäkki moottoritien  liittymisrampille  ja  toinen  valtatielle  17.  Muut  laatukäytä
-vän  pysäkit  valtatiellä  17  säilyvät nykyisillä paikoillaan. Niille esitetyt  laatukäytävätoimenpi
-teet  on  suositeltava toteuttaa tien parantamisen yhteydessä.  

• Kantateiden  75  ja  77  parantamisesta Siilinjärven keskustan kohdalla  on  käynnistymässä 
 toimenpideselvitys.  Tämän  laatukäytäväselvityksen  toimenpide-esitykset  toteuttamisaika-

tauluineen tarkentunevat  kyseisen  toimenpideselvityksen  yhteydessä.  
•  Kuopiossa  Kallantien  saneeraus alkaa  v. 2003.  Kallantie  eteläosa parannetaan vuosina 

 2004  -  2005.  Saneeraushankkeen  yhteydessä  on  syytä toteuttaa  laatukäytävähankkeen 
 toimenpiteet. 

Siilinjärvellä  Kasurilantien  parantaminen alkaa vuonna  2003.  

Väestö- aluekehitys 

Tilastokeskus ennustaa  suunnittelualueen  väestön lisääntyvän lievästi siten, että  v. 2003  Siilinjär
-yen  asukasluku ylittää  20 000.  Vuoteen  2030  mennessä Tilastokeskus ennustaa Kuopion  ja  Sii-

linjärven väestön vähenevän jonkin verran nykyisestä.  Kaupunkiseudun  väestön ikärakenteen  on 
 arvioitu vanhenevan voimakkaasti. Kuopion kaupungin oma vuoteen  2030  ulottuva ennuste  on 
 selvästi  optimistisempi  (taulukko  3. 1).  

Taulukko  3. 1  Kuopion  ja  Siilinjärven kuntien ennustettu väestönkehitys  2001  -  2030.  

Kunta  

Väkiluku  v.  

2001 	2010 	2020 	2030  

Sulinjärvi  
kunnan oma ennuste  

19 760  
20 776  ei ole ennustettu  

Tilastokeskuksen ennuste  20 218 20 149 19 575  

Kuopio  
kaupungin oma ennuste  

87 347  
91 470 96300 100 110  

Tilastokeskuksen ennuste  88 065 86 987 84 022  

Lähivuosien asutuksen  laajenemisalueita laatukäytävän  vaikutusalueella ovat Siilinjärvellä  Har
-jamäki  ja  Kasurila  sekä Kuopiossa  Pihlajanharjun  alue. Työpaikka-  ja  asiointialueina keskustojen 

 lisäksi kehittyvät  Sorsasalo-Toivalan-lentoaseman teollisuusalue sekä  Savilanden  ja  Kolmisopen 
 palvelu-  ja  yrityskeskittymät.  (kuva  2.2).  
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4  PYSÄKKIEN  JA  VAYLIEN PALVELUTASOTAVOITTEET  

4.1  Yleiset tavoitteet 

Kuopio-Siilinjärvi -laatukäytävän toimintaympäristön kehittämisen tavoitteet ovat: 

•  Varmistaa, että linja-autoliikenne  on  jatkossakin kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautolle, 
•  Parantaa pysäkkien esteettömyyttä eri matkustajaryhmien liikkumistarpeita paremmin huomi-

oon ottavaksi. 
• 	Parantaa liikenneturvallisuutta. 
•  Parantaa pysäkkipalveluiden laatua. 
•  Parantaa matkustusviihtyisyyttä pysäkeillä  ja kulkuvälineissä. 
•  Helpottaa linja-automatkustamista parantamalla informaation saatavuutta  ja ymmärrettävyyt

-tä. 
•  Taata toimintaympäristön osalta edellytykset säilyttää  tai  jopa kasvattaa joukkoliikenteen ny-

kyistä  markkina-asemaa. 
•  Minimoida pysäkeistä  ja  liittymistä joukkoliikenteen aiheutuvia viivytyksiä siten, että matka 

joukkoliikenteellä ei kestä yli  1,5  kertaa pidempään verrattuna siihen, että matka olisi tehty 
yksin henkilöautolla.  

4.2  Pysäkkien laatuluokitus  ja  varustetasotavoitteet 

Laatukäytävän pysäkkien  kehittämisen tavoitteena  on  luoda yhtenäinen palvelutaso  ja  yleisilme. 
Pysäkkejä koskevat kehittämistoimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti kohteisiin, joissa niistä 
hyötyy mandollisimman moni matkustaja. 

Pysäkkikohtaisten kehittämistavoitteiden  ja  —tarpeiden määrittämiseksi laatukäytävän pysäkit  on 
 luokiteltu neljään luokkaan niiden nousijamäärän perusteella (taulukko  4. 1  ja  Ii/te  1).  Luokittelulla 
 varmistetaan, että parantamistoimenpiteet kohdistuvat mandollisimman tehokkaasti  ja pysäkkiva-

rustus  on  yhtenäinen riippumatta kuntarajoista  ja väylänpitäjästä.  

Taulukko  4. 1.  Pysäkkiluokittelu pysäkkien matkustajamäärien  mukaan. 

Luokka Kuvaus  Tunniste 
liitteen  I  

________ kartoilla 
• 	Terminaali,  keskeinen vaihtopysäkki, päätepysäkki  tai  

muu erityisen  vilkas nousupysäkki  (esimerkiksi oppilai-  0  
toksen  tai  sairaalan lähipysäkki), 

• 	Nousijoita 	on 	päiväaikaan 	lähes 	jokaiseen 	linja- 
autovuoroon  tai 	tiettyihin 	vuoroihin 	vähintään 	toista- 

_________ kymmentä matkustajaa kerralla.  
Il • 	Vilkas nousupysäkki,  esimerkiksi asuinalueella, 

• 	Nousijoita  on  säännöllisesti.  0 

Ill 	a • 	Vilkkaan nousupysäkin  pari,  joka toimii pääosin pois- 
tumispysäkkinä,  V  

• 	Poistujia  on  säännöllisesti, nousijoita  on  satunnaisesti.  
Ill 	b • 	Vähän käytetty pysäkki, 

• 	Nousijoita  ja poistujia  on  satunnaisesti. 
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Kullekin  pysäkkiluokalle  on  laadittu  yksilöidyt palvelutasotavoitteet,  joissa  on  määritelty  tavoiteta - 
sot  pysäkkien  varusteista,  liikenteellisistä  ominaisuuksista,  matkustajainformaatiosta, liityntäyhte- 
yksistä  ja  valaistuksesta. Luokittelua  vastaava  pysäkkien varustelutaso  on  esitetty taulukossa  4.2.  

Taulukko  4.2.  Pysäkkiluokittelua  vastaavat  pysäkkien varustelutasotavoitteet. 

__________________________________  I II  Illa  Ilib  
j)_  Pysäkkimerkki  X X X  i  

Näkemät  X X X X  
Ajoratamerkinnät  X X X X  
Ajotila  X X X  ?  

ft  Odotustila  X X X  ?  

L  Jalankulkuyhteydet pysäkille  X X X  ?  

]J  Nimikyltti  X X X  ?  

_j  Linjakilvet  X X X  ? 

_) Reunatuella  korotettu  odotustila  X X X  -  

jç Aikataulut  X X  ? ?  

j  Jäteastia  X X  ? - 

j4j  Katos  X X  - - 

jJ  Pen  kki  X X  - -  

14)  Valaistus (katoksen rakenteessa)  X  ? ? - 

jJ Reittikartta  X  ? ? -  

16)  Kevyen liikenteen väylä erotettu  X  ? ? - 

Polkupyöräpysäköinnin  järjestelyt  ? ? ? -  

X  =Aina  
= Harkittavissa 

- 	=  Ei tarvetta  

1) PYSÄKKIMERKKI:  Jokaisella laatukäytävän pysäkillä  on  hyväkuntoiset  ja  sitä lcäyttävää liikennettä vastaavat pysäkkimerkit Merkkien 
havaittavuudesta huolehditaan keväällä  ja  kesällä karsimalla tarvittaessa puiden  ja pensaiden  oksia Talvella merkit puhdistetaan lumesta  ja 

 jäästä  

2) NAKEMAT  Jokaisella pysäkillä  on  riittavät näkemat  matkustajien riittaväri aikaiseen havaitsemiseen sekä pysäyttämismerkin näyttämiseen 
Samoin tulee olla näkemät linja-autojen turvalliseen pysäkiltä lähtöön  ja  muiden ajoneuvojen pysäkin ohittamiseen  

3) AJORATAMERKINNAT;  Jokaisella laatukäytäväri pysäkillä  on  riittävät  ja yhtenäisellä  tavalla toteutetut ajoratamerkinnät. Ajoradan reunavii
-van  merkitseminen pysäkin kohdalla lisää matkustajien turvallisuutta sekä pysäkin turinistettavuutta muille tienkäyttäjille  

4) AJOTILA: Pysäkin ajotilan päällysteen  kunto  on  vähintään tyydyttävä  ja laatukäytävän  I,  Ilja lIla —pysäkeillä hyvä. Kuivatuksella estetään 
 veden  kerääntyminen pysäkille. Päällysteen merkittävät epätasaisuudet sekä  veden ja  jään kerääntymispaikat korjataan pikaisesti  

5) ODOTUSTILA Reunatuettomilla pysäkeillä piennarleveys pysakin  kohdalla  on  vähintään  0,5  metriä  ja päällystelyn odotustilan  leveys  1,0  rn 
Reunatuellisen odotustilan vähimmäisleveys  on 2,25 m.  Päällysteen  kuntoon sovelletaan kevyen liikenteen väyhen kuntoluokitusta. Päällys-
tevauriot  tai  painumat,  joihin kerääntyy vettä  tai  jäätä, joihin  on  mandollista kompastua  tai  liukastua,  korjataan pikaisesti Odotustila (myös ko-
rotettu) tulee olla koneellisesti talvikunnossapidettävissä joko pysäkin ajotilan  tai  kevyen liikenteen väylän kautta.  L,itteessä  2 on  esimerkkejä 
pysäkkijärjestelyista.  

6) JALANKULKUYHTEYDET PYSAKILLE.  Taajama-alueilla kävelymatkan enimmäispituutena pysäkille suositellaan  300  -  500  metriä. Yhteydet 
suunnitellaan kevyen liikenteen suunnitteluohjeiden mukaisesti.  

7) NIMIKYLTTI  ja  

8) LINJAKILVET  Aina paikallis- ja seutuliikenteen pysäkeillä  Muilla pysäkeillä harkitaan tapauskohtaisesti. Laatukäytävällä kaikilla pysäkeilla  

9) REUNATUELLA  KOROTETTU ODOTUSTILA. Reunatuen suositeltava korkeus  on 10 cm.  Reunatuellisissa poikkileikkauksissa  kaikki pysäkit 
toteutetaan reunatuella korotetuilla odotustiloilla. Reunatuella korotettu odotustila voidaan toteuttaa myös IlIb-luokan pysakeille.  jos  matkusta-
jien turvallisuus sitä vaatii.  

10) AIKATAULUT: Katoksellisilla pysäkeillä aikataulusuoja  on  vähintään  A3-kokoinen, katoksettomilla pysäkeillö vähintään  A4-kokoinen  

11) JATEASTIA: Jäteastian  sijoittaminen pysäkille edellyttää niiden riittävän tiheää tyhjentämistä.  

12) KATOS' Perusteltu myös vähän käytetyllä pysäkillä,  jos odotusajat  ovat pitkiä  tai  kyseessä  on  vaihtopysäkki.  

13) PENKKI Penkki voidaan sijoittaa myös katoksettomalle pysäkille kesäajaksi  

14) VALAISTUS: Pysäkkikatoksen valaistus tulee kyseeseen kun sähkön saanti  on  mandollista kohtuullisin kustannuksin esimerkiksi väylävalais-
tuksesta.  Tien tai  kadun valaistussuunnittelussa,  ml.  kevyen liikenteen yhteydet pysäkille, otetaan huomioon pysäkin odotustilan  ja  sille johta-
vien yhteyksien valaiseminen. Asennettaessa pysäkin kohdalle valaisinpylvästä,  on  katsottava että pysäkkikatos ei varjosta  sen alla  olevia  

15) REITTIKARTTA: Katoksellisilla pysäkeillä  tavoitteena  on  informaatiokaappi,  johon mahtuu tarvittaessa reittikartta aikataulujen lisäksi. Reitti- 
kartta  on  erityisen tärkeä vaihtopysäkeillä.  

16) KEVYEN LIIKENTEEN VAYLA EROTETTU Uusilla  ja parannettavilla pysäkeillä jalankulku- ja pyörätie linjataan odotustilan ja  katoksen 
takaa. Kevyen liikenteen väylän poikkileikkaus ei saa kaventua pysäkin kohdalla. Tilanpuutteen vuoksi  tai,  jos  pyöräilijöitä  on  vähän, voidaan 
katos sijoittaa myös pyörätien taakse. Odotustila tehdään tällöin eri pintamateriaalista kuin viereinen jalankulku-  ja pyörätie  (vähintään  I- 
luokan pysäkeillä  ja  suositus myös  Il- ja Illa  -luokan pysäkeillä).  

17) POLKUPYÖRAPYSAKÖINTI.  Tarve  ja  määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Tarpeen pysäkeillä, joille yleisesti jätetään polkupyöriä. Vilk-
kaimmille pysäkeille toteutetaan katettuna  ja  varustettuna murtovarmalla rungosta lukittavalla telinemallilla. 
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Tehtyjen pysäkki -inventointien  perusteella  laatukäytävällä  on  nykytilanteessa  9  pysäkkiä  Kuopion 
kaupungin kaduilla, jotka täyttävät kaikki  1 -luokan  pysäkkien  kriteerit. Tosin  jalankäytävä  tai  kevy-
en liikenteen väylä kulkee kaikilla näillä  pysäkeillä odotustilan  läpi.  

4.3  Pysäkkien talvihoito 

Laatukäytävän pysäkkien katokset  ja  niiden  edustat  pidetään puhtaana  irtolumesta  sekä  pinnal-
taan  tasaisena  ja  turvallisena käyttää seuraavien periaatteiden mukaisesti:  

• Lumenpoisto, pinnantasaus  ja  liukkaudentorjunta  tehdään samassa  toimenpideajassa  
kuin  pysäkille  johtavalla kevyen liikenteen  väyläliä,  kuitenkin enintään yhden kerran päi-
vässä.  

•  Aamulla  pysäkkien hoitotoimenpiteet  tehdään  pysäkille  johtavan kevyen liikenteen väylän  
hoitoluokan  mukaisesti  klo  5 tai 6  mennessä.  

•  Missä kevyen liikenteen väylää ei ole,  on  toimenpideaika  12  tuntia siitä, kun kyseisen  py -
säkin lumet  on  aurattu. 
Istuinpinnat harjataan  puhtaaksi  hoitokäyntien  yhteydessä.  

4.4  Teiden  ja  katujen liikennöitävyys 

Laatukäytävän muodostavien  teiden  ja  katujen  liikennöitävyystavoitteet  ovat:  

• Joukkoliikenteen  käyttämät tiet  ja  kadut ovat  päällystettyjä. Päällysteen  kunto  on  vähintään 
tyydyttävä.  

•  Kevyt liikenne  on  pääsääntöisesti erotettu  ajoneuvoliikenteestä  omalle  väylästölleen. Vähälii- 
kenteisillä asuntokaduilla  kevyt liikenne  on  erotettu vähintään  ajoratamerkinnöin ajoradasta. 

• Nopeusrajoituksien  määrittelyssä  on  pyritty tukemaan  joukkollikenteen  sujuvuutta.  
• Nopeudenhidastimien  käyttöä  joukkoliikenteen  reiteillä pyritään välttämään.  Jos  hidastimia 

 joudutaan tekemään, ne toteutetaan siten, että niistä  on  mandollisimman vähän haittaa  jouk-
koliikenteelle, esim.  toteuttamalla ne linja -autopysäkkien  yhteydessä  tai  suosimalla saareke- 
ratkaisuja. Erityisesti lyhyiden  töyssyjen  käyttöä linja-autoliikenteen reiteillä väitetään.  

• Laatukäytäväreitti  kuuluu mandollisuuksien mukaan  kiireellisimpään talvikunnossapidon  hoi -
toluokkaan.  Väylän  pituuskaltevuuden  puolesta hankalat  liittymät  ja  pysäkit  hoidetaan talvisin  
täsmäkohteina. 

• Ongelmallisiin liittymiin  on  toteutettu  joukkoliikenteen  sujuvuutta tukevia kaista-  ja  etuisuusjär-
jestelyjä. 
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5  KEHITTAMISTOIMENPITEET  

5.1  Pysäkkien  parantaminen  

Pysäkkivarustelu,  mukaan lukien matkustajainformaatio, yhtenäistetään aloittaen tärkeimmistä  I- 
luokan pysäkeistä. 

Pysäkkien esteettömyyttä  parannetaan seuraavilla toimenpiteillä: 
• täydentämällä pysäkeille  johtavia jalankulkuyhteyksiä, 
•  rakentamalla reunatuella korotettujen odotustiloja, 
•  leventämällä  ja  päällystämällä odotustiloja, 
•  kehittämällä matkustajainformaatiota, 
•  parantamalla valaistusta sekä 
•  uudistamalla pysäkkivarustusta siten, että varusteissa  on  alusta lähtien otettu huomioon 

esteettömyysnäkökohdat. 

Pysäkkiluokituksen  ja  sitä vastaavaan varustetasotavoitteiden (taulukot  4. 1  ja  4.2  ja  Ii/te  1)  mu-
kaisesti määriteltynä pysäkkien kehittämistoimenpiteet jakautuvat toteuttajatahoittain seuraavasti: 

Kuooion kauounki 
• 	Uusia katoksia  14  kpl  84 000  € 
• 	Odotustilan  erottaminen kiveyksellä pyörätiestä  1 5  kpl  37 500  € 
• 	Korotetun odotustilan  rakentaminen  10  kpl  19 000€  
• 	Pyörätien  ohjaus odotustilan takaa  2  kpl  12 000€  
• 	Pysäkille  johtavan jalankulkuyhteyden rakentaminen  6  kpl  9 600  € 
• 	Pysäkkinimi-  ja  linjakilvet  44  kpl  8 800  € 
• 	Muita toimenpiteitä, yhteissumma  92  kpl  18 300  €  

Yhteensä:  189200€  

Siiliniärven  kunta 
• 	Uusia katoksia  42  kpl  252 000  € 
• 	Korotetun odotustilan  rakentaminen  63  kpl  119 700  € 
• 	Pysäkille  johtavan jalankulkuyhteyden rakentaminen  16  kpl  25 600  € 
• 	Keskisaarekkeellisen suojatien  rakentaminen  10  kpl  20 000  € 
• 	Pysäkkinimi-  ja  linjakilvet  79  kpl  15 800  € 
• 	Polkupyöräpysäköinti  Siilinjärven linja-autoasemalle  1  kpl  2 000  € 
• 	Muita toimenpiteitä, yhteissumma  92  kpl  34 100€  

Yhteensä:  467 200  € 

Tiehallinto.  Savo -Karialan tieoiiri 
•  Uusia katoksia  24  kpl  144 000  € 
• Korotetun odotustilan  rakentaminen  33  kpl  62 700  € 
• Pyörätien  ohjaus odotustilan takaa  4  kpl  24 000  € 
• Pysäkille  johtavan jalankulkuyhteyden rakentaminen  1 3  kpl  20 800  € 
• Odotustilan  erottaminen kiveyksellä pyörätiestä  8  kpl  20 000  € 
• Odotustilan leventäminen  21  kpl  14 700  € 
• Pysäkkinimi-  ja  linjakilvet  73  kpl  14 600  € 
• Keskisaarekkeellisen suojatien  rakentaminen  7  kpl  14 000  € 
•  Muita toimenpiteitä, yhteissumma  77  kpl  29 500  €  

Yhteensä:  344300€  
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Oletuksena  on  ollut, että uuden katoksen myötä  pysäkille  tulee penkki, roskakori,  katosvalaistus 
 ja  informaatiokaappi.  

Kuva  5. 1  Vuorelantielle Sandelsintien pysäkille  esitetään  korotetun odotustilan  ja  suo -
jatielle  johtavan  jalankulkuyhteyden  rakentamista sekä katoksen asentamis- 
ta.  (Pysäkkiluokka  1,  kuva  907)  

Liitteessä  4 on  esitetty  pysäkkikohtaiset kehittämistoimenpiteet  ja  niitä vastaavat kustannukset 
 toteuttajatahoittain.  Taulukoissa  5.2  -  5.3 on  esitetty tärkeimmän  1 -luokan  pysäkkien kehittämis

-toimenpiteet  toteuttajatahoittain.  

Taulukko  5. 1.  Toimenpiteiden kustannusten  jaka  utuminen pysäkkiluokittain. 

Toteuttajataho  

Pysäkkiluokka __________ _________  Yhteensä  

(€)  I II  Illa  Ilib 

Kuopion kaupunki  87200 66700 15300 20000 189200  

Siilinjärven kunta  44 600 352 900 51 900 17 800 467 200  

Tiehallinto, 	Savo-Karjalan 	tie- 
piiri ______________ 

120 400 135 700 
_________ 

8 600 
__________ 

79600 
__________ 

344 300  
__________  
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Taulukko  5.2  Toimenpide-esitys Kuopion kaupungin  1-luokan pysäkeille.  

7 
 / 

C 8  §  S  § °  
.$  U)  

0  )  euroal 
____________ 
_________________ 

__________ 
______________ 

)-  .x  pysäkici ______ 
2 600  Hatjula Niuvantie  1060 

Harjula  Niuvantie  2 600  
Enso  Puijonsarventie  Tf  100  
Metsäkummuntie Metsäkummuntie fli  

-  
— 

600  
8600  Päivärannan  shell  Metsäkummuntie  I  ________________ 

Päivärannan  shell  
_____________  

Metsäkummuntie  TT  8 800  
KYS ________________ Savilandentie _____________  - 2600  _______ 
KYS ____ Savilandentie ___  13000  _______ 
Ganthia Savllandentie  I1 100  
Snelmania Savilandentie  1Öä 100  
Snelmania Savilandentie  1öä 100  
reknia Savilandentie iö  2500  
Teknia Savilandentie  400  

6300 _______ 
2600  _______ 

KYS ___ Niiralankatu __  
Turn  ___ Nhralänkatu __  
Turo  Ndralankatu _____________  8 900  _______ 
Pikarmi Niiralankatu 1 200  _______  
Nilralankatu  10  Niiralankatu  0  
Teatterikulma Nilralankatu  6 300  
Trubenkulma ________________ Tuuiportinkatu _____________  IÖI 8 500  _______  
Kaupungintalo  Tulliportinkatu  8  -  0  
Kaupungintalo  Tullipoitinkatu  1018 0  
Maljalandenkatu Maljalandenkatu  1280 J 2 500  
Linja-autoasema  Puijonkatu  
Linja-autoasema  Puijonkatu  1044  2 800 _______  
Linja-autoasema  Puonkatu -  2 800  

Parannettavia  kohteita yhtei:  5 W T T F T  i  13 	-- 	50  
isoa  isoo  700 400  sco  42000 500 6000 1400 Kustannukset yhteensä (euroaj: 32500 	87 200  

Taulukko  5.3  Toimenpide-esitys Siilinjäiven kunnan  1-luokan pysäkeille.  

0/  .Jf 	/0 

a) a) a) a, a, 
0 
0 —  

0 c'  
N- 0 0  euroa!  (0 ('4  

pysäkki  

8 200  __________ 
8 200  __________ 

10200  __________ 

Vallantie ___________________ Vallantie _________________  
Toivalan  yläaste  ___________________ Vallantie _________________  
Sandelsintie __________________ Vuorelantie ________________  
Sandelsintie Vuorelantie 
______IiiI 

______________ 9 800  

___________________ Kuntoutumiskeskus _________________  Vuorelantie 
1 

8 200  ________________  
Parannettavia  kohteita yhteensä:  5 5 	5 5  

Kustannukset yhteensä  Leuroa]:  500 1600 1 000 	9500 30000 2O0  -  44 600  
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Taulukko  5.4  Toimenpide-esitys Tiehallinnon  1-luokan pysäkeille. 

// ung  anaat  nun_  
IflTt1,i,TiiUiruIJIYiI. 
______  

l  
________ 
____ -- -  

IIjT!71l,  

I1J!1HH1 

Vii.  

I1f1fli1I••  

•-  

4  - 

4  ____ 

_____  
IiFI 

imi  
I1ii 

- -- --  4  ___;L,I• ____  
In  F1i LMI!*'Åflit1i• _____ 

11WÅt1.•U _____ 
Li'Aiti• _____ 

II1 Ii1Wiflatii• - _____  
SJ 	-TatTTm -'j(  'Atiir• -- - j;i zP.N 

Parannettavia kohteitayhteene:  1 2 10 	3 	2 	13 	10 	2 	9 	4 	4 	4 	3 	3 	1 	1 	132j  

Kustannukset yhteensa (euroa):  300 600 1000 4800 4000 2 600 19000 200 54900 800 2 400 1200 18000 7500 2 000 2 000 120 400  

Kuva  5.2  Rissalantielle  Vuorelan kirkon  pysäkille  esitetään  korotetun odotusti/an  raken-
tamista, uuden katoksen asentamista  ja ajoratamerkintöjen  uusimista, (Pysäkki- 
luokka  Il, kuva  884)  
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5.2  Sujuvuutta parantavat toimenpiteet  

Joukkoliikenteen sujuvoittamistoimenpiteet  ovat tehokkaimpia  kaupunkikeskustoissa.  Paras  hyöty 
saadaan kun samalle linjalle saadaan toteutettua useampia etuisuuksia  perättäin.  Yksittäisenä 

 etuisuus  ei välttämättä tuo näkyvää parannusta  joukkoliikenteen  täsmällisyyteen  tai  lyhennystä 
 matka-aikaan.  

Niiralankatu - Tulliportinkatu  on  joukkoliikenteen  sujuvuuden kannalta  laatukäytävän ongelmalli
-sin  osuus. Yhteyden sujuvuuden parantaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua. Muualla laatu- 

käytävällä  on  seuraavia  sujuvoittamistarpeita: 

• Golftien,  Mt 559  ja  Kasurilantien  liittymä otetaan tehostetun  talvikunnossapidon  kohteeksi. 
 Vastuutahona  on  Tiehallinto. 

• Kuiluntien pysäkeille  asennetaan  pysäyttämiskieltomerkit  ja  tarvittaessa tehdään 
 reunatukeen  keltainen  reunamerkintä  ja  lisätään valvontaa.  Vastuutahona  on  Siilinjärven 

kunta.  

Joukkoliikenteen  sujuvuuteen, matka-aikoihin  ja  täsmällisyyteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi 
seuraavilla toimenpiteillä:  

• 	muuttamalla linja-autoliikenteen reitti liittymissä  etuajo -oikeutetuksi,  
•  kieltämällä  kadunvarsipysäköinti pysäkkien  ja  liittymien  välittömästä läheisyydestä, 

 • 	toteuttamalla  liittymiin  linja-autoja  suosivia kaistajärjestelyjä, 
•  järjestämällä liikennevaloihin  joukkoliikenne -etuisuuksia,  
•  parantamalla  liittymien  muotoilua linja -autokalustolle  sopivaksi,  
•  muuttamalla  pysäkkien  sijaintia  tai  muotoilua,  
• varmistamalla  riittävät näkemät liittymissä sekä  
•  tehostamalla  kunnossapitoa pysäkeillä  ja  liittymissä.  

____ 

*  Yhdelle  tai  kandelle autolle. 

Kuva  5.3 Mitoitusesimerkki vinosta pysäkki/evennyksestä. Kääntämä/lä odotustilan  reunaa linja-auton 
pysäkille tu/on suun taiseksi mando//istetaan linja-auton ovien saaminen reunatuen viereen 
perinteistä levennyspysäkkiä paremmin. (Lähde: Linja-autopysäkit -ohjeluonnos  19. 11.2002) 

Nopeus-  a S c  bl  b2  Ri  R2  
rajoitus  (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
(km/h)  _______ ____________ _______ _______ _______ _______ ____________  
30-50 20 20/30* 15 3,1 3,5 70 40 
50 -60 25 20  /  30  *  20 3,6 4,0 100 45  
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53 Matkustajainformaation kehittämistoimenpiteet 

Pysäkkien matkustajainformaatiota  parannetaan pysäkkiluokituksen mukaisesti seuraavasti: 

• 	Laatukäytävän  kaikki pysäkit varustetaan nimikyltein  ja  linjakilvin. 
• 	Nykyisistä liikennöitsijäkohtaisista aikatauluista  ja  aikataulutelineistä  luovutaan asteittain, 

aloittaen  I  ja  11 -luokan pysäkeistä. 
• 	Jatkossa pysäkeillä  on aikataulutieto  kaikista sitä käyttävistä paikallis-  ja  lähiliikenteen  

vuoroista  ja  tarvittaessa keskeisistä kaukoliikenteen yhteyksistä. 
•  1-luokan pysäkeille asennetaan pysäkkikohtaiset aikataulut vuoden  2003  aikana. Pysäkki-

kohtaisesta aikataulusta selviää auton arvioitu tuloaika kyseiselle pysäkille. 
•  Muille pysäkeille, joilla  on  tarvetta aikatauluinformaatiolle, asennetaan kokooma-

aikatauluja. 

Vastuut pysäkkien informaatiovarustuksesta  jakautuu taulukon  5.2  mukaisesti. 

Taulukko  5.2  Vastuut pysakkien matkustajainformaation  varusteista reiteilI, joilla Iiikennöi useampi  li/ken-
nöitsijä. 

Vastuutaho  Asiat,  joista  on  ensisijaisesti vastuussa pysäkeillä 
Väylän ylläpitäjä • 	Pysäkkimerkki 
(Tiehallinto  tai  kunta) • 	Pysäkin nimikilpi (pysäkkimerkin lisäkilpi) 

• 	Linjanumerokilvet (pysäkkimerkin lisäkilpiä) 
• 	Pysäkkinumero (nimikilvessä  tai katoksessa) 
• 	Aikataulujen  ja  reittikarttojen  tehneet  / kiinnitysalustat 
• 	Pysäkkien  nimeäminen  (kunnat)  

Liikennöitsijä • 	Linjastomuutosten ilmoittaminen  väylän ylläpitäjälle (linjakilpien uusimista 
varten) 

• 	Kuntien avustaminen pysäkkien nimeämisessä 

Linja-autojen reitti-informaatiota kehitetään. Poikkeuksellista reittiä ajavat autot merkitään nykyis-
tä selkeämmin. Lisäksi autoihin pyritään asentamaan jatkossa linjanumerot myös auton taakse. 

Matkustajille informaation tulee olla mandollisimman pitkälle ilmaista  ja  helposti saatavilla. "Salaa 
ei kannata ajaa"  on  hyvä  motto joukkoliikenteessä. 

Pysäkkien  nimeäminen, paikantaminen  ja  numerointi  palvelevat erityisesti tulevia matkustajain-
formaation sovelluksia. Kuopiossa  on  meneillään joukkoliikenteen matkustajainformaation kehit-
tämishankkeita, joiden tuloksena  on  mandollista lähivuosina ottaa käyttöön uusia matkustajain-
formaation muotoja kuten: 

• Mobiilipalvelut (matkapuhelimet  ja  karinettavat päätelaitteet):  seuraavan pysäkille saapu-
van auton saapumisaika pysäkillä  ja matkan  maksaminen. 

•  Internet  ja  digi -TV: Aikataulupalvelut  ja  matkansuunnittelusovellus,  joka sisältää aikatau-
lut, ajoreitit  ja  pysäkit karttasovelluksena. 

• Aikataulumonitorit  Kuopion torilla sekä linja -auto-  ja  rautatieasemilla: alkuun aikataulutie-
toon perustuvina  ja  ajan myöten osittain  tai  kokonaan reaaliaikaiseen informaatioon poh-
jautuvaa tietoa. 
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Kuva  5.3  Esimerkki nykyisestä  pysäkkien aikatauluinformaatiosta. Matkustajakyselyssä  tuli esille  aikatau
-luin  formaation selkeyttamistarve. (Vallantie. H/eta/an pysäkki, pysäkk/Iuokka  Il, kuva  629)  
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Pysakkikohtainen  aikataulu  

KASURILA  (etelään) 
Voimassa  31.5.2003  saakka  

SlSarviotu lahlOelKa pysakIlla nraaIciosuMeissal  
20 S  Wja  (katso kuvaukset aikataulun  alla  I  

Ar kis  n 

OS 1:15 	5:15 520 $50 
3$ A 20  ________ 

OiWiO  7:10 4U  1WO$ 	éY20 	729 	?Se 
1_ 0 0! 

OS 0.10 	0:20 0:45 0:50  
Kd 	35S• •a 30  
FtU  055 *55  

_______  35 	20 L 0 	 ___________  
10 10:20 	10:50 

20  _____  
11 11:20 	11:50 

20 
12 112:20 	1220 1210 

L 	20 20 
13 f 1320 	1310 

—415°" 20  ______  
14 I 14:15 	14:15 1420 14:50 

20 	20:10 20:11 2020 20:20 20:50 
E 	30 	20 	20  

i 	2120  

LINJOJEN  AJOREITIT: 
- Kasotaa - Vuoft'Unhie -  Vuorela  il,  - POivOnta - Juiwla - Na,uant,e - KYS -  Kuopio, 

Haapseininkicu . 
• S1ir 	- (as*,aa - Toin'a - Vallunlio - VuOieia  5-  Kulante - Ku*or MalalahØenkatu  

A 	•  Maaninka  -  S 	- Kuunla -  Kuopio koukiuo1e,, aikana  
B 	• kaukn1iefln, 	 Shn1a,i 	K.wjfllu -  Kuopio  
C 	• Pielaveni - S.UnjSfvl - Misurila - KOp.o  

o  kaukotikenne 	 SjKasiaia-kuop.o  
B 	•  SI 	- Kasu,O - KuopiO  
P 	• SanOrn, - Kasuñla -  Kuopio  

o  Sibn1arvi - Masuflia -  Kuopio  
H  Sotejaro - Kanunita -  Kuopio  

- Kasuntm -  Kuopio  - Ao.natOkoubj 
kaukoijienne 	 S.knaosi 	Kaswtta -  Kuopio  

• kaukoliurnne 	Sih,jano - Kaluraa -  Kuopio  
M  Simiarni - KaI,SUa -  Kuopio  
S  S.ko1arvl-Kas,,lI,-kuopo 	 = uainkoukiuuOden  aikana  
o 	• Suinjinvi - Kakiala 	Kuopio uin I,ouiojei, onnen aana  
p  Sakn1arvi - l(asunla -  Kuopio 	 Amm 	• turuotaissa inwnamkou 

- Sabjarui - Kasufita -  Kuopio 	 Koulp koutuplivkia 

KYS  Kuopio.,  4otp.nloltcen keskussaroallo kautta  

47  

Kuva  5.4  Esimerkki pysäkkikohtaisesta aikataulusta. 
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6  TOTEUTTAMISOHJELMA 

 6.1  Organisointi  ja  vastuutahot 

Laatukäytävähankkeen  onnistuminen edellyttää eri toteuttajatahojen toimivaa yhteistyötä.  Paras 
tulos  saavutetaan kun eri vastuutahot toteuttavat toimenpiteet yhteistyössä  ja  ajallisesti yhteen 
sovitettui na. 

Pääosa toiminnallisen ympäristön kehittämiskustannuksista  jää  väylän ylläpitäjälle, kunnille  ja 
 Tiehallinnolle. Liikennöitsijät  osallistuvat laatukäytävän kehittämiseen kouluttamalla kuljettajia, 

kehittämällä kalustoa sekä osallistumalla matkustajainformaation kehittämiseen. Taulukossa  6. 1 
on  esitys laatukäytävän toiminnallisen ympäristön kehittämistehtävien vastuutahoista. 

Taulukko  6.1  Esitys  laatukäytävän kehittämistehtävien vastuutahoiksi.  

Tehtävä Vastuutaho 

Laatukäytävätoimenpiteiden  toteuttamisen seu- 
ranta  

Pohjois-Savon 	ja 	Kuopion 	kaupunkiseudun  
liikennejärjestelmäsuunnitelmien 	seurantaryh - 
mät  

Aikataulu-  ja  reitti-informaation kehittäminen  Kunnat, 	liikennöitsijät, 	lääninhallitus  ja 	Matka- 
huolto 

Aikataulujen  ja  reittikarttojen  ylläpito pysäkeillä Vastuutaho  on  tarve määritellä kiireellisesti 

Informaatiovarustus pysäkeillä  Väylän ylläpitäjä: kunta  tai Tiehallinto 
Pysäkkien  nimi-  ja  linjakilvet  Väylän ylläpitäjä: kunta  tai Tiehallinto 

Pysäkkikatosten  ja  muiden pysäkkivarusteiden 
hankinta, kunnostaminen  ja  siirrot 

Väylän ylläpitäjä: kunta  tai Tiehallinto  

Polkupyöräpysäköinnin  järjestelyt pysäkeille Väylän ylläpitäjä: kunta  tai Tiehallinto 

Pysäkkien  ja  niille johtavien kevyen liikenteen 
yhteyksien rakentaminen 

Väylän ylläpitäjä: kunta  tai Tiehallinto  

Joukkoliikennettä sujuvoittavat  toimenpiteet Väylän ylläpitäjä: kunta  tai Tiehallinto 

Talvihoidon  kehittäminen Väylän ylläpitäjä: kunta  tai Tiehallinto  

Linja-autokaluston parantaminen Liikennöitsijät 

Kuljettajakoulutus Liikennöitsijät 

Joukkoliikenteen  tarjonnan kehittäminen 
_____________________________________________ 

Lääninhallitus,  kunnat ja  liikennöitsijät  (erillisen 
tarjontaselvityksen periaatteiden mukaisesti) 

Joukkoliikenteen 	huomioon 	ottaminen 	maan-  
käytön suunnittelussa 

Kunnat ja  maakuntaliitto 
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6.2  Kustannusjako 

Laatukäytävän  toiminnallisen ympäristön  kehittämistoimenpiteiden  kustannukset jakautuvat seu-
raavasti: Kuopion kaupunki  n. 189 000€,  Siilinjärven kunta  467000€  ja  Tiehallinto  n. 344 000 €.  
Varusteiden hankinnassa  ja  asennus-  ja  rakennustöissä  on  saavutettavissa merkittäviä säästöjä, 
kun eri tahot tekevät hankinnat samanaikaisesti.  

Laatukäytävän kehittämistoimenpiteitä  on  suuri määrä. Kaikkia tarpeelliseksi  katsottuja  toimenpi-
teitä ei pystytä kerralla toteuttamaan. Kukin  toteuttajataho  varaa vuosittain tietyn  summan  laatu- 
käytävän kehittämiselle.  Osa  toimenpiteistä toteutuu  ko.  väylien muun parantamisen yhteydessä. 

Toteutus aloitetaan  pysäkkien  nimi-  ja  linjakilvistä  ja  1 -luokan  pysäkkien  toimenpiteistä. Tältä osin 
kustannukset  jakaantuvat toteuttajatahoittain  taulukon  6.2  mukaisesti. 

Taulukko  6.2  Kiiree/lisimpien  toimenpiteiden kustannukset.  

___________________ 

1 -luokan  pysäkkien  
kehittämistoimet  

pysäkkeja 	kustannukset  

Muiden  pysäkkien 
puuttuvat nimi-  ja  

linjakilvet  
Yhteensä  

Kuopion kaupunki  26  kpl  87 200 €  8 200 €  95 400 €  

Siilinjärven kunta  5  kpl  44 600€ 14 800 €  59 400 € 

Tiehallinto  13  kpl  120400€ 12 000€ 132 400€ 

6.3  Toteutusaikataulu 

Laatukäytävän kehittämistoimenpiteiden  toteutus aloitetaan vuonna  2003.  Tavoitteena  on,  että 
tärkeimmät  pysäkit  (1 -luokan  pysäkit)  on  parannettu vuoden  2005  loppuun mennessä  ja  kaikki 

 laatukäytävän kehittämistoimenpiteet  vuoteen  2010  mennessä.  

6.4  Jatkotoimenpiteetja  seuranta 

Tämän selvityksen  jatkotoimenpiteinä  on  tarpeen: 

Keskeisten  laatukäytävän toteuttajatahojen  sopia ensimmäisen vaiheen  kehittämistoi-
menpiteiden  toteutuksesta. 
Selvittää kiireellisesti, mikä osapuoli vastaa  kokooma -aikataulujen  ja  reittikarttojen 

 laatimisesta sekä niiden ylläpidosta  pysäkeillä.  

Toteutumista seurataan säännöllisesti Pohjois-Savon  ja  Kuopion  kaupunkiseudun liikennejärjes-
telmäsuunnitelmien seurantaryhmissä.  Kunkin  tehtäväkokonaisuuden vastuutahot  pitävät muut 
ajan tasalla toteutuksen etenemisestä.  
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LuTE  1 - PYSAKKINIMISTÖ JA LAATULUOKITUS 

LuTE  I  — PYSÄKKINIMISTÖ  JA  LAATULUOKITUS 

PysäkKiluokftus  

A 	

' l 
 uokka,  keskeinen nousu-  tai  vaihtopysäkki / terininaali 	(46)  
Il  luokka,  vilkas  nousupysäkki nousijoita säännÖllisesti 	(81) 

	

VII) a  luokka,  poistujia säännöllisesh, nousijoita  satunnaisesti 	(26)  

	

RaisAlanporlti ' 	S Ill b  luokka, vähän käytetty:  nousijoltaja poistujia satunnalsesti  (86)  

Harjamäki 	
Simons,Io 	

Ate2ikI 

,  1A  
Kevättömäntie 	k  q\.,ko uteskts\  

	

A 	Y\  - 	 . 	 Sülkavanniitty 
Kalastajantje RVI 	' 

	

Haaiahon 	 , 	 Tynnörinen 
MäntYnnne, 	

- 	nnne 	
Runkopolku 

$ 	 . 	'' 	. 	- 	- 	 ', 	- - - 	 Kantopolku 

- 	,' — JälsipoIku 
- 	.. 	 Viinamäki. 	 - 

Hurjarnaki Ih 	 - 	
Laitilantie 

Ku/untie 	 . 	 Leppäkaarteentie 

	

• 	Honkarunnan —. Kumpusenlie 	 Tannantre 
Leppäkaarre 

Risulrarju 	 'u> 1-tietarannantie 

	

- 	Vanha Pappila  
Kaaripolku 	 1.Ukohharjtntie 

Miettilä 

Husonlammentie 
Kasurila 

Oikeakätinert 
.:=Kasunlan  koulu  

- L,Laskettelukeskus 

Siilinsuo 

JäI. 	 ' 	-- 

• 	 Jaläth 

• 	 Nuottiniemi.. . 

Sayneen  rinne  

__ 	 airna Ih 	

N 	

Mustikkamäk,N 7' 

	

PySäkkflUOkitUa 	 -\ 	Metsäkoulu  

•l  luokka, keskeinen nousu-  tai  vaihtopysäkki / terminaali 	(46)  
OlI  luokka,  vilkas  nousupysäkki. nousijoita aäännÖllisesti 	(81) 

	

VIII a  luokka,  poistujia  säännöllisesti,  nousijoita  satunnaisesti 	(28) 	 Kehvo th 

	

•  Ill b  luokka, vähän käytetty  nousijoitaja poistujia  satunnaisesti  (66) 	 _  

Vuorelan kirkko 	 - 
ii6t8 

	

Pajahailuntie 	 , - 	. 	'' 

. 	 . 	 I 	 . 	 Ingman  
Risaalantie 	

I  ko 	
' VéIIanjje , 	

Rauniokuja 	
- 	,:l 	- 

- 	 -' . 	 ' y'ToivIan  yläaste  
-. -- . 	 , 	- 	 ,. 	- 	 Vu&elantie 

- 	". 	 - 	NUOttapOlkU 	 • 	- 	hi 
'5 	 Sáhkäkierto  

5' 	 Toivala th 

	

Simpantie 	_- 	- 
Rinnepolku 	 - 	' 	Louhentie 

Takotantie 
Sandelsintie 	 . 	. 	•.  Vuorelan  teoll 

	

Kuntoutumiskeskus 	- 	 ' 	Vuorela  th 



Kuopio—Siilinjärvi -laatukäytävä, joukkoliikenteen toimintaympäristön parantaminen 

LuTE  1  - PYSÄKKINIMISTÖ  JA  LAATULUOKITUS 

Pysäkkiluokitus  

luokka keskeinen nousu-  tai  vaihtopys6kki / tenninaali 	(46)  Sorsasalo  
Il  luokka  vilkas riousupysákki nousijoita s48nnöllisesti 	(61)  -  

7 III a  luokka  poistulia säSnnöllisesti nousijoita  satunnaisesti 	(28) 
S Ill b  luokka  vah5n katetty nousiloitala poistuJia  satunnaisesti  (86)  Sorsasalo ramppi 

Tikkalansaan 

Pjvärannan säeti 

Vaahtetati 	 Suosaan  
Enso  

Puijonsarv) 	 '- 

• 	 - Paiväragflaip rmØØ 

Julkulansairaala 	 -  

Iso-Vaalee 

-' 	
Metsäkummunbe 

Pa)oahoiittie 

tIo-Ikeinen 

Illetintie 

Ju)kulanniementie 	,' 	- 

- 	k,  
Poukama Pih)ajat1arJ, 

Keinänlahti 	 •• 	/ iIS 
- 	 Niuvannierrii 	Antikkala 

Niuvan  koulu  

Niuvan tiehaara 
Niuvanniemi=— - - 	/ 

Peipposenrinne 

Niuvanportti 
- 	 . 	 Rastaantie 

- Sisustajantie 
avisaãn • 	'Puijonlaaksontie  Linja-autoasema  

a. 	 -  Kuopion  MH 

Harlulan  venesatama 	 -KYS 	1&o;-  Haapaniemenkatu  42 	( 
Haijula 	

anihia 	
iu MljaIandenkatu 	Puijonkatu  35  

Snelmania Kalipungintalo 

Pikarmi 	i  TnbenkuIrna 
Teknia - 	- 	 Teattenkulma 

Katsastusasema 	Niiralankatu  10  
Valikontie 

Paloasema 
- 	-. 	 - 	

4  
Volthkatu  

:i 	'' 

- 	. 

Suvannontie - 

':n  
Koimiso 	i  

Pysäkkjluokjtus 

- 	i(  I  luokka keskeinen nousu-  tai  vaihtopysakki  I  terminaali 	(46)  
- 	1 	1 II  luokka  vilkas nousupysakki nousijolta saannöilisesti 	(61) 

1 	VIII a  luokka  poistujia Saännöllisesti nousijoita  satunnaisesti 	(28) 
'1 L S lib  luokka  vahan  käytetty  nousijoitaja poistujsi  satunnaisesti  (86) 
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LuTE  2-  ESIMERKKEJÄ PYSÄKKIJÄRJESTELYISTÄ 

Ajoratapysäkki,  jalkakäytävä  odotustilana  
taajama,  reunatuellinen poikkileikkaus, kadunvarsipysäköintiä 

atuki 

akävtväa raung 

Ajoratapysäkki,  kevyen liikenteen väylä ohjattu  odotustilan  takaa, katos, 
taajama,  reunatuellinen poikkileikkaus  

JK  +  pp  

paällyste 	/ /'___ 

Uman tasoeros  

il 
tf)  

20  

JK  + f'F 

\reunatuki 

'\paaIIysteer  reuna 
(kevyen liikenteen  väytär 

Pysäkkiniemeke,  katos 
taajama,  reunatuellinen poikkileikkaus, kadunvarsipysäkäintiä  

0  

-
-t.  V 	'LIIJ 	- 	I 	I 	 I  

C\J 	 JK 	 JK 

	

tf) 	3  
pysäyåisrajoItuksen osoluava 	/ 	 - 	 \reuna(ukl.  korkeus  16cm 
ke'tainen ytflenäinen reunamerkinta  

7  
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LuTE  2  - ESIMERKKEJA PYSÄKKIJARJESTELYISTÄ 

Pysäkkilevennys,  jalkakäytävä odotustilana, katos, 
taajama, reunatueHinen poikkileikkaus, nopeusrajoitus  40 km/h 

. I. 

alkakä ävän reu 

	

______ 	15  

Pysäkkilevennys, reunakivellä  korotettu odotustila, 
odotustilan tavihoito pysäkin ajotilan  kautta,  
haja -asutusatue, reunatueton poikkileikkaus,  nopeusrajoitus  60 km/h 

1  mefrm  matkalla  

- 	25 	

kkimeck 	

20 

Pysäkkilevennys,  ei korotettua odotustilaa, 
 haja-asutusalue,  nopeusrajoitus  80 km/h  

(Lähde: Linja-autopysäkit - suunnitteluohje, luonnos  19. 11.2002)  
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LuTE  2  -  ESIMERKKEJÄ PYSAKKIJÄRJESTELYISTÄ 

Pysäkkilevennys, reunakivellä  korotettu  odotustila,  katos kevyen liikenteen väylän takana,  
odotustilan talvihoito  kevyen liikenteen väylän kautta, 
taajama,  reunatueton poikkileikkaus, eriUinen  kevyen liikenteen  väyla,  nopeusrajoitus  50 km/h  

____ 	
___ 

	

JK+PP ____________________ 	 fti3flJ \ 	 JK  +  pp 

yenhIiki  teen 	 I 	 -- 

odotustilan  a  katolcsen vaIuseIt osuudeta  
muusta  vär asta  poikkeavaa  materiaaIa 

odotustfla  b tonikiveysta 

20 	 20 	 15  

Pysäkkilevennys, reunakivellä  korotettu  odotustila,  katos,  
odotustilan talvihoito  kevyen liikenteen väylän kautta, 
taajama,  reunatueton poikkileikkaus,  erillinen kevyen liikenteen väylä, nopeusrajoitus  60 km/h  

JK+PP 	 JK+PP 

- _____________ 
nurmetus.  jo 	^  2.5 	 - 	n  muutos  
päIrvstP  n'  V9j  .Y)  ' 	 1  metrin  matkaHa  

25 	 20 	 20  

(Lähde: Linja-autopysäkit— suunnitteluohje, luonnos  19.11.2002) 
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LuTE  3—  KYSELY-  JA  INVENTOINTILOMAKKEET 

Matkustajakysely -  sivu  I  

Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta  ja  Tiehaflinto 	Matkustajakyset'  Siv  
SCC Viatek  Oy 	 Sykuu 2C1J2 ______ 

Täyttöohje: Ympyröikaa mmIipidettänne  vastaavan vaihtoehdon nunro. 

TÄMÄ MATKA  
1.  Malk jlcoIda 	2.  Vilcunpai,ä 	3.  MaIkiue paatkoitus?  
1) Aamu 	(klo  6-10) 	1)  Maanantai 	1)  Työ  
2) Keskipäivä  (klo  10-14) 	2)  Tiistai 	 2)  Koulu  /oprskelu  
3) Iltapäivä 	(klo  14-18) 	3)  Keskiviikko 	3)  Vapaa-aika  / asiointi /  muu  
4) Ilta  tai  yö  (klo  1&6) 	4)  Torstai  

5) Perjantai  
6) Lauartai  
7) Sunnurtai  

4.  Kuira useri kuette tnma1ki lmja-aL*olla...  
a)  kesla? 	 b)taluella?  

1) Päivittäin  tai Iähe 	ivittäiri 	 1)  Päivittäin  tai  lähes  patittäin  
2) Muutaman kerran viikossa 	 2)  Muutaman kerran viikossa  
3) Muutarriari  kerran  kuukaud 	 3)  Muutaman kerran kuukaudessa  
4) Harvemmin 	 4)  Harvemmin  

5.  PItäpysdtä nste kyytili? (Pjsä/cin  ,,im ka ir,/rn),  kohde  ipa4.n,'i,ni)  

6.  Tuitteko talid mkalIa pysiIIe pokupiraIla?  
1) KIla 	2)  Ei  

1.  Tusrw  ko. 	usem iIaipraIla. 	sla olsi WärJtehr?  
1 	K:IIä 	2)  Ei  

8. hii suj.nta& tete tthi iiU?  
1)  Kuopion suuntaan  2) Slilinjärven  suuntaan  3)  Muu, mikä?  _____________________  

9. Mitä  rr.ekä oe1te setraavista  no 	 iwie on*a,stiisista?  
Erittäin 	..  Ei huono, 	H 	Erittäin 
hyvä  Hyva  eikä hyvä 	UOflO  huono  

KiëTin'piit.iuskiffe.....................................S ................4 .....................3........................2.....................I........  
PkiWspumiseniiirv................................5 ............... ......................3........................2.....................I........  
IIfäiiim..sade..1ijuIiroisRe

-....
5

....-•....
4 .................... 3........................2.....................  

Pyskinkiiio ...... 5 ................4 .......-........ 3........................2.................... ......... 
kiffa....................................5 ................4 .................... 3

....-................................ I ........ 
 MtTust.jienseisosTIiti1n riiflvyy......................5.......- 4 ............... •••3........................2.................... ......... 

ÄifikitiëFiSiyys ..jkiffa..............................5 ................4 ........-......... ........... -............................ .... 

Si1iFä-aüon.....................5................4.....................3....................... .....
-............ 

[inja-aut.....
-.................

5....- 4.....................3........................2.....................I ........  

I MANNA!  I  
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LuTE  3—  KYSELY-  JA  INVENTOINTILOMAKKEET 

Matkustajakysely -  sivu  2  

Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta  ja Tiehallinto 	Matkuakyse 	Sivu  2  12  
SCC Viatek  Oy 	 Syyskuu  20J2  

Tytti:iohje: YmpVröika rtlipi1ettani 	vastaavan vaihtoehdon  nutiro.  

YLEISTÄ  JOUKKOLIIKENTEESTÄ  

10. Mitä  rruelta  olette  seizaauia  asia Kuopion  sJ)z jotldcolikenteessä?  

Erittäin 	H 	Ei huono, 	H 	Erittäin  
hä 	yya 	eikä hyv 	UOflO 	huono 

Aikataulujen luettavuus  / ymmärrett&yys 	5 	4 	3 	2 	1  
Matkalippujen  hinnoittelun sopivuus 	 5 	4 	3 	2 	1  
Aikataulujen sqDivuus omiin tarpeisiin 	5 	4 	32 	. 

Pysäkkienriittävätiheys 	 5 	. 	4 	32 	. 
Pysäkkien  kunto  /  viihtyisyys 	 5 	4 	3 	2 	1  
Pysäkkikatosten  määrä 	 5 	4 	. 2 	.  

Matkustajien turvallisuus pysäkeillä 	 5 	4 	3 	2 	1  
Autojen aikataulussa pysyminen 	 5 	4 	3 	2 	1  
Matka-aika suhteessa muihin kulkutapoihin 	5 	4 	3 	2 	1  
Veihtojen sujuuus 	 5 	4 	3 	2 	1  
Matkustamisen miellyttävyys 	 5 	4 	3 	2 	1 

11.Palate  
- Kehuttavea / moitittevaa? 
-  Parannusehdotuksia? (esim.toiveita pysäkkivarusteista) 

VASTAAJA  
12.S&iIxJoIi 	13.  ka 	14.  Oldiekotällä  matkalla  
1) Nainen 	1) 	alle  18v. 	1) 	Lasterrattaiden  kanssa  
2) Mies 	2) 	18-29 v. 	2) 	Rolleattorilla /  kävelykepin kanssa  

3) 30-59 v. 	3) 	Muu kulkua vaikeuttava tekijä, mikä? ___________  
6) 	yli  60 V. 	4) 	Ei ole  matkan  tekoa vaikeuttavia tekijöitä 

Kiitos palautteesta!  

Jättäkoä  täytetty  lomalQ  ja knä  auton  ulko-ovien  viereiseen palautelaatikkoon.  
Voitte palauttaa  Iomaklen  myös postitse  19.9.2002  mennessä osoitteeseen:  

SCC Viatek  Oy!  Ville  Tuominen,  PL 718, 33101 Tampere  
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LUTE 3  -  KYSELY -  JA  INVENTOINTILOMAKKEET  

Pysäkki -inventointilomake  (talvi) 

Kuopio -SiiIinJärvi - taatukäytävä 	 Lomakenro  1  
Joukkolilkenteen  fyysisen  toimintaympäristön  parantaminen 
PYSÄKKI - INVENTOINTI 	 Työaro  58258  

Pysakin  nimi 	
Valokuvat  nra 	- 

Vas4 	 Pys  tyyppi 	1 enlhnen 	2  syvennys 	3 ojorala 
SaiTh ________________________________ 	 4. lidtm0. olakkeeton 	5. kittynia.  suoraan  

__________________________________ 	 Jk+pp-be. I  ei 	2 edesca 	3  takana 

Kunta Kuopio 	St,M 	 - -  2002  klo  - _. lnvenlc4ja  

Ominaisuus:  OK  Huono Puuttuu  Huom: 
Pysaktsmerlcls _____________________________ 
Nimulrjttti  
Lie  ja  nu merc4cyltti  
Katon  
V0510v0l01ttu5 

Katokoeti vaistus  
Korotettu  OdoautJa 
Odoluslilan  leveys  '225 fl' 1-225 m l m 
Pen 1411 
Roslkon  
Linja-aikatautul 
Pyn3klnkohtaiset akutaulul 
Reitskartta 
PolkupyorSleline ____________________________________________ 
Kevyer liiknr,leen alikulu iflfl5i  i'  

0mtnatsuu:  t!_ T»  Huono  Huom: 
Linla-autoblkenteen  sujuvuus 

 ssenajaqerSe4yt lutot  kale- 
vuodet I ________________________________________________  
Linja-autoliikenteen  turvalSuijus 
llidtymal0r)estetyt. kakemat 
kalteejudet .1 ________________________________________________ 
JalankuIklMlles4isien 
suju'uus 

lankulkuykle4rv.en 
 turvallisuus  (alik/suojatue 	.1 

Henkloautoen  saalis-  a flos -
oslo IlarvIttae000) 

Talvilsjnnossapdon  taso  

laysakin iniht5flsyys  

Muuta  

fl  isätietoa taha9vulla 
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[lITE  3  -  KYSELY-  JA  INVENTOINTILOMAKKEET  

Pysäkki-inveritointilomake (kesä) 

opio-StilinjarvI laalukaytava 	 Pysäkkinro  I  - - 
Joukkoluikenteen toimuntaympariston  parantaminen  
PYSAKKI-INVENTOINTI  (KESA) 	 TyOnro  82101030  

Valotojoat nrc 	- 	 - -  2002 o  - 	tncentoij 

OmInaisuus  OK  Tyy-  Huono Puut-  Huom: ___ dj tuu _____ 
RmjnakivetIa ajoradasta  
erotettu  ootustIta ________________________ 

Reunak(en kodceus 

Odotuuttan  leveys  

Odtustulan paallystaen 
kuro ________ 
PysIan ajotilan paalysteet,  
kunto ____________________________________ 

froratamerkinten  kunto  

Pysökkimerkur nkkyyys 
(bnft  -auton  tubsuunna.i 
asim okSia  vs  oI .d.ssa  tai  
-n&,kOu kaioksen  takana) _________________________________ 
Nakemat  matkustaja  <  
linja-auto  (sinu pukinn o¼s  
tai  pensala  Odessa,  katokses - 

sa  et  ote  hi5a-auton tuIosun- 
taan aprrakyiea  samaa) _________________________________ 
JaIankulkuytrte4tsien 
sujuviius  ja  turvallivius 
'kesaarvs) 
Pysakin kenavthtytss  
(mm.  ,oskaisuus, Wuksiws)  

Muuta  

ksatietc(u takanvijlla 
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LuTE  4  - PYSAKKIKOHTAISET KEHITTÄMISTOIMENPITEET VAYLÄNPITAJITTAIN 

LuTE  4-  PYSÄKKIKOHTAISET KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
VÄYLÄNPITÄJITTÄIN  

Oheisissa taulukoissa  on kehittämistoimenpiteet  ja  —kustannukset pysäkeittäin. Valokuvanumerot 
viittaavat  CD-aineistoon. 

Taulukoiden taustavärit  viittaavat taulukon  4.2  mukaiseen pysäkkien varustelutasoluokitteluun 
seuraavasti: 

•  Vihreä taustaväri = kyseinen asia tulisi olla aina kunnossa  ko.  pysäkillä 
•  Keltainen taustaväri = toimenpide  on harkittavissa  ko.  pysäkillä 
•  Punainen taustaväri = ei toimenpidetarvetta  ko.  pysäkillä 



Kuopion kaupungin  pysäkit  

	

.o  / 
, 

 1/ 	 'bc' , 	 .\  I 

	

4'  \ ., ,  1'  / 	 ., , 	
,  I co  

,  4' 	$ 

, , , , , ,  I I  .,  ,o  •, 
, 	

;: 	 , 
, ,  I' 	 ,  4_  , , ,  ,_&o  , ' 

_____________ 
Harjula  
t-latluIa 
Haqulan  venesatama  

i!i 
I  
11th 

___________ 
Niuvantie  
Niuvantie  
Niuvantie  

____ 
i-5 
i-  
8-9 

55552 
553-554 
555-556 
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1060 
1060  
1061  

. ,  I, 3 
2 	• 	• 
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§ 
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1 
__ -- - 

pykki  
2 

Harjulan venesatama  lUb Niuvantie  -i si-s 1061  _ 
Savisaari lUb Niuvantie  1-14 559-560 1062  
Savisaan lOb Niuvantie  10-12 561-562  

_ _____ 
___ 

Niuvanportti lOb Niuvantie  1-19 563-564 1147  ____ 
Niuvanportti IHb Niuvantie  15-17 565-566 1147 5  ___ 
Niuvanniemi  II Niuvantie  

______  
988-990 1 148  _ ____ ___ ____ 

2  Niuvanniemi Ii!a Niuvantie I ___ _____ - - _____  
Niuvantiehaara IllbNiuvantie  20-20 567-568 1134  .  300 

300 Niuvantiehaara IltbNiuvantie  21-21 569-570 1134 
Niuvan  koulu  !! Puijonsarventie  8-4o 571-572 1149 9800  
Niuvan  koulu  Il  Puijonsarvenhie  38-40 573-574 1149 8 200  
Niuvanniemi IlIb Puijonsarventie  41-42 575-576 1282 

— 1 
[ 

300 
300 Niuvanniemi IlIb Puijonsarventie  43-44 -578 1282  

Keinänlahti  lila  Puijonsarventie  -46 9-580 1150 
___________  

2 200  
Keinänlahti liPuijonsarventie  -48 -5821150 J  600  
Julkulanniementie  illa  Puonsarventie  -i  1151 

______  
1  100 

Julkulanniementie  Il  Puonsarventie  50-51 -586 1151 
_________  

I 
I 11111  liii  11111 

900  
2 300 

300  
8 700  

100  

Paloahontie  illa  Puijonsarventie -  7-588 
Paloahontie Puijonsarventie  54-54 589-590 1 1 52 

___________  
Julkulan  sairaala  Puijonsarventie  -5e -592 1153 
Julkulan  sairaala  Puijonsarventie  55-56 93-594 1153  
Puijonsarvi  II a Puijonsarventie  -i  1154  ___________  1 000  
Puijonsarvi  I Puijonsarventie eo-6 97-598 1 154  ___________  300  
Enso  Puijonsarvenhie  4-65 828-829 1 155  _______  100  

100 Enso  II Pugonsarventie  66-67 830-831 1155  ________  
Vaahteratie IllaPuijonsarventie  68-lo -833 1156 600  
Vaahteratie  !i  Metsäkummuntie  71-72 834435 1156  ____ 
Metsâkummuntie  I Metskummun1ie  73-74 836-837 1157  
Metsäkummuntie  
Páivärannan  shell 
Päivárannan shell 
Iso-Vaaiee 
iso-Vaaiee 
iso-Vaikeinen 
Iso-Vaikeinen  
Hillerintie 
Hilienntle 
Pihlajaharju 
Pihlajaharju 
Poukama 

 Poukama 

lila  
I 
I 

! 
! 
lllb 
lib 

lilb 

lIb 
b 
b  

Metsäkummuntie 
 Metsäkummuntie 

Metsåkummuntie 
Kailantie 
Kallantie 

 Kallantie 
Kallantie 
Kaiiantie 
Kallantie 
Kallantie 
Kailantie 
Kailantie 
Kaliantie  

75-76 
77-78 
79-80 
61-82 
83-84 
87-88 
a5-86 
89-90 
91-92 
93-94 
95-96 
97-98 
gg-ioo  

838-839 
540-841 
642-843 
844-845 
846-847 
848-849 
850-851 
852-853 
854-855 
856457 
858-859 
860-861 

1157 
1 158 
1158 
1178  
1178  
1177 
1177  
1176 
1176 
1168 
1168 
1167 
1167 

________  

__________  

I 

3 
8  
8  

1  
0  

I 	0 
0 

1 
7  
30  
300  
200  

Antikkala  b  Kaliantie  101-102 864-865 1047 

I  

1 700  
0 

1 000 
500  

Antikkala  b  Kallantie  103-104 866-867 1047 
__________  
______  

- 

Peipposenrinne  b  Kallantie  105-106 868-869 1046  
Peipposennnne  b Kailantie  107-108 870-871 1046  
Rastaantie  b  Kaliantie  109-ilo  572-873 1045  
Rastaantie 
Sisustajantie 
Sisustajantie 
Puijoniaaksontie  
Puijonlaaksontie  

ilib 
Ilib 
Ilib 

il  
Illa  

Kaiiantie 
 Keilolandentie 

Kellolandentie 
Saviiandentie 
Saviiandentie 

111-112 
as7  
B48-50 
113-114 
115-116 

874-875 
800.802 
803-805 
517-618 
515-516 

1045 
1069 
1069 
1068 
1068 

_ 

I 
I 

0  
0  
0  

2800  
400  

l(YS  
KYS 
Ganthia 

I  
I  
I  

Saviiandentie 
 Savilandentie 

Savilandentie 

117-116 
119-120 
121-ln  

519-520 
513-514 
521-522 

1057 
1057  
1231 

I 
Mj  

2 600  
13 000  

100  
Snelmania  I  Savilandentie  123-124 525-s26 1078 100  
Snelmania  I  Savilandentie  125-126 523-524 1078 100  
Teknia  I  Savilandentie  127-128 527-528 1079 2 500  
Teknia  I  Savilandentie  129-i30 529-530 1079  _____________________________  400  
Katsastusasema  Il  Savilandentie  131-12 531-2, 982 1080  ____________________________  0  
Katsastusasema  II  Savilandentie ia -i  -4 1080 0  
Paloasema  ii  Saviiandentie  i -ie  535-6 1096  ________________________  0  
VäiikÖntie  Ii  Voittikatu a2O-2i 537-538 1081  __________________________________________  6 300  
Väiiköntie  Ii  Volthkatu 3fl-323 539-540 1081 700  

6 300  Voittikatu  Ii  Voittikatu  324-325 541-542 1082  _____________________________  
Suvannontie lilb Kolmisopentie  326-327 543-544 1287 

____________________________________________  
200  
300  

0  
Suvannontie lilb Koimisopentie  328-329 545-546 1287  _____________________________ 
Kolmisoppi  Ii  Koimisopentie ao-i  547-548 1288 
Kolmisoppi  Il  Kolmisopentie  a-33 549-550 1288 0  
xvs  i  Nilralankatu  318-319 511-512 1057  ,  6300  
Turo  
Turo  
Pikamii 
Niiralankatu  10 

I  
I  
I  
I  

Nilralankatu 
 Niiraiankatu 

Niiraiankatu 
Niiraiankatu 

314-315 
318-317 
312-313 
310-311 

507-508 
509-510 
505-506 
503-504 

1056 
1056 
1005 
1042 

I 
I 

2 600  
8 900  
1 200  

0  
Teattenkuima  I  Niiraiankatu  309 501-502 1043 6300  
Trubenkulma  I  Tulliportinkatu  346-347 820-821 1001 8 500  
Kaupungintalo  I  Tulilportinkatu a4a-349  8fl-823 1018  .  0  
Kaupungintalo  I  Tulliportinkatu  350-351 824-825 1018  '  0  
Maijalandenkatu  I  Maljalandenkatu  2- 826-827 1280 2 500  

6 300  Puijonkatu  35 II  Puijonkatu  340-341 806-807 1050 
Puijonkatu  35 II  Puijonkatu  340-341 808-809 1050 7 000  
Linja-autoasema  I  Puijonkatu  334-335 814-815 1044  

____________________________________ 
___________________________________________________________  

______  

2 	3 	15 

3 200  
2 800  Linja-autoasema  I  Puijonkatu  336-337 810-811 1044 S  

. Linja-autoasema  I  Puijonkatu  338-339 812-813 1044  

3 

____________________  

14 

j 

2 

2 800  
0  

183  
Haapaniemenkatu  42 lib  Haapaniemenkatu  342-343 816-817 1055 

6 44 	10 Parannettavlakohteltayhteensã:  
Kustannukset yhteensa (euroaj:  

2 12 3 61 	2 4 
200 3 600 900 6 100 	400 2 800 1 200 9 600 8 800 1 9 000 84 000 1 000 12 000 	2 100 37 500 1 89 200  

SELITE 

=  Tulee aina olla kyseisellä pysakilla (pysäkkiluokituksen perusteella) 

=  Tarve harkittavissa kyseisella pysäkillä 

 I  =  Ei tarvetta kyseisellä pysäkillä 

E 'I = Toimenpidetarve  

(1  ) 	=  Oletus  on.  että uusissa katoksissa  on  penkki, roskakori, katosvalaistus  ja  informaatiokaappi.  
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I  
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0 
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_______ 
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V 

e  

_____________ 
______ Takojane 
Louhentie 
Louhentie 
Shkökierto 
___ ilib 

iiia 

____________ 
______ IiibTakojane  

IlibTakojantie  
Takojantie  
Vallantie  
___ 147-148 

149-150  
I 151-152  

i6 
{o iäi  ______ 

5i1  _  ___ ___ 
5  

_____  _ ______ _________  
Sähkökierto  _I  Vallantie  153-154 24  ___ ____ ________  
Hietala  _I  Vallantie  155-156 2ä  
Hietala  _I  Vallantie  157-158 2O  

J  
Vallantie  lila  VaHantle  I 	158  3ië  
Vailantie  _I  Vallantie  I 159-160 33-634  ______ — 

____ _________ 
ToivaIanyIaste  I  Vallantie  163-164 36 
Kuiluntie  -I  Kuiluntie 	247-248 74i  
Kuiluntie  -I  Kuiluntie  9-  
Tarinantie  _I  Tannantie  1-  _ 
Tannantie Tannantie 
Viinamäki  il  Kasunlantie  25 73  __ ____ _________ 
Viinamki  -I  Kasunlantie  258 733-734  
Risuharju lUb Kasurilantie  260 729-730  _ ____ _________ 
Risuharju P11b Kasurilantie  259 i32  
Kaaflpolku Iiib KasuriIante  261 727-728 I  

iI: i iJi __ _________ KaarpoIku liib Kasurilantie  262 725-726  -- 
Hietarannantie Iiib Kasunlantie  263-264 723-724  ____ ____ 
Oikeakätinen  
___ 

(jib  Kasurilantie  
_____ 

265 721-722  
Vuoreantie IflbVuorelantie  273 880-881  

__F  

Vuorelan kirkko  ii  Rissalantie  275 884-885  _ _________  
Vuorelan kirkko  iT Rissalantie  274 882-883  ________ 
Pajaharjuntie Rissalantie  276 886-887  ____ 
Rissalantie issalantie  277 888-889  
Rissalantie issalantie  278 890-891  ___ ___  >4<  ________ 
Rauniokuja Sammakkoniementie  

____  279 892-893 I  _ __ __ 
Simppa 
____ 

ammakkoniementie  94- I  
I  Nuottapolku Sammakkoniementie -  96-897 I 

Simppa mpantie  8-i  ___  (>J<  
Simpantie mpantie  84  oi  (4i14<  --  iii  Simpantie mpantie  -903  
Rinnepolku Simpantie  O4-  

) . _______ _________ 
Vuorelantie  Inb  Vuorelantie  7 7 -879  
Vuorelantie  11th  Vuorelantie  76-877  ____ 
Sandelsintie  T  Vuoreiantie  8-909  

! 

Sandelsintie  T  Vuorelantie  6-907  ____ ____ ____ ____ 
Kuntoutumiskeskus IiiVuorelanhe  4  _ ___ ___ 
Kuntoutumiskeskus  I  Vuorelantie  0-911  ____ ____ ____ ____ ____ _________ 
Harjamaki  -ii  Harjamentie  362- 77O-T  
Haqamki  ilia  Haijamäentie  364-365  __ 
Kevättömantie  iii  Harjamentie  366-367 7i  ________ _____ 
KevättÖmntie  ii  Haqamaentie  368-369 I  
Kalastajantie  
Kalastajantie  
Mäntyrinne  
Mantyrinne  

II  
I  
I  

lila  

Hagamaentie  
Har]amäentie  
Haqamäentie  
Haqamentie  

75 
376-377  

7iä2  
163-764  

_________ J  
EE  

________ 
_________ _________ 
_________ 

Suruttomanklerto  lila  Taivallandentie  ä-  _ ________ 
Suwttomankierto  ii  Taivallandentie  ä- 753-754  
PivärInne _ff Laitilantie  ä- 45  _________ 
Pälvårinne  iii  Laitilantie  -4  - _ ______ _________ 
Joentaus  iii  Leppäkaarteentie öi-4 84  ___________________________ 
Joentaus  II  Leppäkaarteentie  404-405 926-927  '  I  

I  Honkarannantie  Illa  Leppkaarteentie  406-407 930-931 I 
Honkarannantie  II  Leppäkaarteentie  408-409 932-933  
Leppakaarre  Illa  Leppkaarteentie  410-411 934-935 I  
Leppäkaarre  II  Leppäkaarteentie  412-413 936-937  __________________________________________________ 
Leppäkaarteentie  Illa  Leppäkaarteentie  414-415 
__________ 

940-941 I  
Leppäkaarteentie  II  Leppäkaarteentie  416-417 938-939  • 
Laitilantie  Il  Laihlantie  418-419 942-943 I  Laitilantie  Illa  Laitilantie  420-421 944-945 I I  
Jalsipolku  Illa  Honkamaentie  422-423 946-947 I  
JIsipoIku  II  Honkamäentie  424-425 948-949 I I  
Kantopolku  Illa  Honkamäentie  426-427 950-951 f  
Kantopolku  II  Honkamâentie  428-429 952-953 I  ______________________ ___________________________ 
Runkopolku  Illa  Honkamãentie  430-431 954-955  

I  ____________ 
Runkopolku  II  Honkamäentie  432-433 956-957 
Tynnörinen  Illa  Honkamäentie  434-435 958-959 I  ____________________________ ___________________________ 
Tynnönnen  H  Honkamäentie  436-437 960-961 I  _________________________ Niittytie  II  Simonsalontie  440-441 968-969  

10 

____________________ ______________________ ___________________ Nilttytie  II  Simonsalontie  438-439 966-967  __________________________ 
Anteronkierto 
Anteronkierto 
Simonsalo 
Sirnonsalo 
Jussintie 
Jussintie  Parannettavia  

_II  
Ilib _II  _Itib _II  

II  

_Anteronkierto 
Anteronkierto  
_Anteronkierto 
_Anteronkierto 
_Simonkalliontie 
Simonkalliontie  

kohteita  yhteensa: 

_442-443  
444-445 _446-447  _448-449  _450-451  
452-453 

____________________________________________  

_970-971  
972-973 _974-975  _976-977  _978-979  
980-981  

12  i  1 47 1 	8 16 

1  _______________________________________________ __________________________________________________ I  __________________________________________________ 
79 63 1  _______ • 	3 	42 5 	3 ______________________________ _________________ 

2 1  KusnnuksetyhteenULeuroa1:  4OO 3600 _12OO 1300 _4700 _1 1OO _5600 _25600 _2OOOO 158OO ll9700Hl400j _3OO 252OOQ 1OOO _75OO 4000 _2000  
SELITE 

=  Tulee aina olla  kyseisella  pysäkillä  (pysäkkiluokituksen  perusteella)  
:i  =  Tarve  harkittavissa  kyseisellä pysäkillä  
- =  Ei tarvetta kyseisellä pysäkillä 

LI  = Toimenpidetarve  
(1  ) 	=  Oletus  on,  että uusissa  katoksissa  on  penkki, roskakori,  katosvalaistus  ja  informaatiokaappi. 
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8 3  
3  
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32  

______ 

5- __________ 
- 
- Paivarannanramppi  jib  Vt  5 K  Oö  798-799  

ii 
: 	- 

5 

________ 
Prannan ramppi  
__ 

I  Vt  5 
__ 

K  Oö8  -öö  I ii ii ii Suosaan ibvt5  K O4 -797 
Suosaan ________ WbVt5  ________  K4547  
Tikkalansaari  jul, Vt  5 K 2  - 
Tikkalansaan iiib  Vt  5 k 456  3-ëö  
Sorsasalo ramppi ilib  Vt  5 9  05-ëöè  

_______ 

Sorsasalo ramppi 
Sorsalo 

___ Sorsasalo 
____________ Vuorela th  

iiis  iü  iij  
i _______ 

vt  5  
Vt  5 ____  Vt  5 ____________  Vt 17/5 

oöi 
7;  
8 

293- 

- 
6O7-ä 
609-610  

__ 
5 

__ __ ___ --- E _ I  _______________ ______ _18  

I_ 	' 
31  

Vuorela th  

__ 
i Vt 17/5 

____ 
295-296 788-789  

Vuorelanteoll. iiibVTl7  137-138 611-612  ______ 
ii 

__ Vuorelanteoll. iithviii  139-140 613-614  _  18001  
Toivalath  -ii-  VT17 S 141-142 641-642 _____ _____ _____ 

I  ______ 5 ___ -  
2 400  

5 800  
4 500  ____ _

10200  

Toivalath  __ T1 VT17 __ 143-144 __ 639-640  __ _______  ______  _______ ___ Rmäth  ____ ñi5  __  266-267 782-783 1 ii  _______________ Rimä th iith  ________________ Vt  5 ______ 268-270 ______ 780-781  ________ ______________ Toivalanylaaste  1 _______________ Mt 5653, Toivalantie  S _____ 161-162 37 I ____________ ________ __  
Ingman  T  Mt5653,Toivalantie  S 165-166 64 ii ii  
Ingman  
Lappala 
Lappala 

T 
jill,  
jill,  

Mt 5653, Toivalantle 
 Mt 5653,  Toivalantie 
 Mt 5653,  Toivalantie  

S 
S 
S 

167-168 
169-170 
171-172 

645-646  
64 
648  

________  
<J ________ I  ________ _____ __  ______ ________ ________ _______  ________ 

I 	I ________ 	_______ ____________ 
Ø_i 000 - 	I 	300  _io i ______ 

6 200  

___________ Konttihovi ______ iij ____________ Mt5653, Toivalantie  ______ S ____ 173-174  __ ______ ___ _______ I-i  _ii -  _______ 	_____ 
Konthhovi iT  Mt 5653, Toivalantie  S 175-1 76 55-656 I  ___ __ _______ 	-  
Kortepolku  Mt 5653,  Toivalantie  S 177-178 5ö 
Kortepolku  T Mt 5653, Toivalantie  S 179-180  ________ 

j 
_________ _  ___2  ________ 5  

Itkola  ii Mt 559, Viltonen  271-272 784-785  __  ________ 
j 

'  ______  
- ___ Itkola  ii  ___ Mt559, Vütonen  __ 181-182 786-787  __ i  

Kehvo th __ iiii  Mt 559, Viltonen  ___ S 183-184 __ 663-664 00  
0  voth _____ IiiMt559Viitonen  185-186661-662 5  ulu ulu 

mäki  
mäki  
kl______  

at 	ki_______ 
rinne  

Mt559,Viitonen  
559Viitonen  
559,Viitonen 
559Viitonen  
559,Viitonen  
559,Vütonen  
559Viitonen 

S 
S 
Sl99-2OO677-678  

187-188665-666 
189-19O667-668 

l93-l9467l -672  
195-196 
197-198 

673-674 
675-676 19119266967O I  5  __ 

I._ 
I  ___________  O  

10  
10  
I  
i  io  I 

rinne  559Viltonen S2Ol -2O2679-68O I  lO 
r'iuuwiuiemi _iiuii _w 	559, Viltonen _S  _203-204  _681-682  I  2  2uu 
Nuottiniemi _lib _Mt 559,  Viitonen _S  _205-206  _683-684  __________ _____________ _________________________________ _____________________ ___________________________________________ ___________________________________________ 1 000  
JIith _I  Mt559,Viitonen _S  _207-208  _685-686  ________________________________ 7 000  
JäIn th _I  Mt 559,  Ytitonen ______________________________________________________________ S  209-210  687-688  __________ _____ _____________ ___________ ___________ ___________________________________  

3 400  
300 Siilinsuo _______________________________________________________________ _111bMt559,Viitonen S  _____________________________________________________________________ 211-212  689-690  ______ ____________________________________  

_____ _____________________  !I0  _Ilib _______________________________________________________________ Mt559, Viltonen _S  _________________________________________________________________________________________ 213-214  691-692  _____ ______  ______ ______ ______ ______ _____________________  
'  1 000  

Laskettelukeskus  _tub Mt559, Vlltonen 

_ _ _S  ____________________________________________________________________________ 215-216  693-694  F'TH _____ ______ ______ ___________  _____________ _____________________________________________________________ __________ I 900  
1 900  
2 700 
2300  
8200  
9800  

Laskettelukeskus  Ilib _Mt 559, Viitonen _S  ___________________________________________________________________________ _217-218  
_ 
_695-696  _I  ____________  ____________ 

Kasuritan koulu Ilib Mt 559, Viltonen S  219-220  ___________________________________________________________________________________________________ 
699-700  ____________  

Kasurilan  koulu 
 KasurIIa  

Kasurila 

_ 
Ilib  

I _I  Mt 559,  Viltonen 
 Mt 559k  Viltonen  

Mt559Viitonen 

_ 
S 
S 
S  _ 

221-222 
223-224 
225-226  

_ 
697-698  
703-704 
701-702  

__ ____________ ____________  ___ -r 

Husonlammentie _II  _Mt 559, Viitonen S  __________________________________________________________________________  
227-228  705-706  _I  _____________________________ ______________________________ 8200  

[Aiiiiiammentie _II  _Mt 559, Viltonen _S  229-230  ______________________________________________________________________________ 
707-708  _________________________ ____________________________________________________________________ 1 0 200  

tiettiIä  II Mt 559,  Viltonen  S 231-232 
_ 
709-710  ____________________ _  _ 

8100 
MiethIá _II  Mt559Vuitonen S  233-234  711-712  _  8200  
Ukoiarjuntie  I 

_ 
Mt 559,  Viltonen  S 235-236 715-716 I I 10 200  

Ukonhaijuntie  I Mt 559,  Viitonen  S 237-238 713-714 

I 

I 

8 200  
1 000  
1 000  
2 300  

900  
2700  

Vanha Pappila  Ilib  

_ 
Mt 559,  Viltonen  S 

_ 
239-240 

_ 
719-720 

_ 

Véliha  Pappila 

_ 
lOb  

_ _ 
Mt 559,  Viitonen  S 

_ _ 
241-242 

_ _ 
717-718 

Haarahonka Itib  

_ 
Mt 559,  Viltonen  S 

_ 
243-244 745-746 IiZ  :  Haarahonka Ilib  Mt 559,  Vlltonen  S 245-246 747-748  

RisäIänportti  Illa  

__ 
Mt559,Viitonen  

_ 
S 

_ 
378-379 

_ 
751-752 

Räisälänportti  II  Mt559,Viitonen  

_ 
S 

_ _ 
380-381 

_ 
749-750  I 10100  

Koulukeskus  II  
_ 
Kt75, NiIsintie  

_ 
S 

_ 
386-387 

_ 
914-915 I I  10100  

Koulukeskus _II  _Kt75, Nilsiäntie S  388-389  916-917  I 8 700  
Leppakaarre th  II Kt 75,  Nilsiäntie  S 390-391 918-919 I 

_  
8 700  

Leppäkaarre th  II Kt 75,  Nilsiäntie  S 392-393 920-921 I F  _ 8700  
Sulkavanniitty  Il  Kt75, Nilsiäntie  S 394-395 964-965 I  _  8100  
Sulkavanniitty Il  Kt75, NiIsintie 

_ 
S  _ 

396-397  

_ 
962-963  

_ _  
I 

I 	7 	6 	73 	33 146OO627OO28OOt 2 3 24 5 

L,_ 
I 	4 

1 

L. 
I 

_ _ 
2 	2 

10100  
900  
900  

2100  
2100  

260  Kumpusentie Ilib Kt77,Maaningantie S  354-355  776-777  
Kumpusentie 

_ 
Ilib 

_ 
Kt 77, Maaningantie 

_ 
S  _ 

356-357  

_ 
778-779  t  

Haqamkith 

_ _ 
Ilib 

_ _ 
Kt77,Maaningantie 

_ _ 
S  _ _ 

358-359  

_ _ 
772-773  

_  _ 
j I 

Harjamåkith 
_ 
_Ilib 

_ 
_Kt77, Maaningantie 

_ _S  _ 
_360-361  

_ 
_774-775  

_ _  
I_  I Parannettavia  kohteita yhteensä:  2 2  

_ 
i 	2 1 39 21 

_ 
I 	3 13 Kusnnuksetyhensä(eua): __2Oo _6Oo 600 _1 3ao39 _14700 1 _1 2OO _2O8OO _14O 6 OOOI _3 OOO 1 O2 4OO O24OOO _2OO4OOO 4000 _3300  SELITE  

L 	=  Tulee aina olla kyseisellä  pysakilla (pysäkkiluokituksen  perusteella)  

I_--_ 	=  Tarve  harkittavissa kyseisella  pysäkillä  
=  Ei tarvetta kyseisellä pysäkillä  I:iie:zJ = Toimenpidetarve  

(1) 	=  Oletus  on,  että uusissa  katoksissa  on  penkki, roskakori,  katosvalaistusja informaatiokaappi.  
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