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Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen - Toimintalinja 2000, TIEL 1000028 

"Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen - Toimintalinja 2000" 
on Tielaitoksen ensimmäinen joukkoliikenteen erityistarpeita koskeva toi-
mintalinjaus. Se on tehty lähivuosille. Joukkoliikenteen kehittämisessä on 
monia toimijoita sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Vastuu joukkolii-
kenteen ja sen toimintaedellytysten kehittämisestä on jakautunut. Näillä 
toimintalinjauksilla Tielaitos haluaa osoittaa oman vastuunsa tällä sektoril-
la. 

Linjaukset painottuvat toimintatapojen kehittämiseen. Investoinnit ja erilai-
set kehittämistoimet kon kretisoituvat piireittäin tehtävien tarveselvitysten 
kautta. Tieto joukkoliikennehakkeiden kustannuksista ja vaikuttavuudesta 
on heikkoa. Sitä tullaan hankkimaan mm. pilottiprojektien avulla. Tämän 
suunnittelu- ja pilotointikauden jälkeen tulee joukkoliikenneinvestointien 
määrä kasvamaan Tienpidon toimintalinjoissa 2015 esitetyn linjauksen 
mukaisesti. 

Tiehallinnon johtoryhmä on kokouksessaan 10.4.2000 hyväksynyt julkai-
sun mukaiset toimintalinjat käyttöönotettaviksi Tielaitoksessa yleisesti nou-
datettavana toimintaperiaatteena. Samalla se päätti, että toimintalinja tul-
laan uusimaan muutaman vuoden kuluttua, kun kokemusta joukkoliiken-
nehankkeiden kustannuksista ja vaikuttavuudesta on saatu. 
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ALKUSANAT 

Suomen liikennepolitiikan keskeinen viesti on julkisen ja kevyen liikenteen 
edistäminen ja niiden markkinaosuuden kasvattaminen. Tällaista valintaa 
puoltavat kaupunkien viihtyisyys, ympäristön vaaliminen ja energiankulutuk-
sen kurissapitäminen sekä joukkoliikenteen turvallisuus. Tarjoamalla todelli-
sia vaihtoehtoja kulkumuodon valintaan entistä useammalle tuetaan myös 
alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa. Liikenneministeriö on laatimassa omaa 
joukkoliikennestrategiaansa. Tielaitoksen toimintalinjat joukkoliikenteen toi-
mintaedellytysten parantamiseksi tukevat tätä strategiaa. 

Tielaitoksen toimintalinjat painottuvat toimintatapalinjauksiin julkisen liiken-
teen huomioon ottamiseksi tienpidossa. Investoinnit ja erilaiset kehittämis-
toimet konkretisoituvat pii reittäin tehtävien tarveselvitysten kautta. Tarkaste-
lun pääpaino on linja-autoliikenteessä. Junaliikenteen osalta keskeistä on 
sujuvat liityntäyhteydet. Kevyt liikenne, henkilöautoliikenne, taksiliikenne, 
lentoliikenne, laivaliikenne ja saaristoliikenne otetaan huomioon liikenne-
muotojen yhteistyötä sekä asemia ja terminaaleja koskevissa asioissa. 

Tämän julkaisun laatimiseen on osallistunut työryhmä, johon kuuluvat Kari 
Korpela liikenneministeriöstä, Juhani Hallenberg Etelä-Suomen lääninhalli-
tuksesta, Ari Heinilä Linja-autoliitosta, Silja Siltala Suomen Kuntaliitosta, Sis-
ko Kangas Liikenneliitosta, Tero Anttila Suomen Paikallisliikenneliitosta ja 
Heimo Rintamäki, Insinööritoimisto A-Tie Oy:stä. Tielaitosta ovat työryhmäs-
sä edustaneet Sini Puntanen Uudenmaan tiepiiristä, Tero Haarajärvi Hä-
meen tiepiiristä, Esa Kallio/Pekka Liimatainen Turun tiepiiristä sekä Outi 
Ryyppö keskushallinnosta. 

Toimintalinjoja on muokattu tiepiireiltä ja keskushallinnon eri yksiköiltä saa-
tujen lausuntojen pohjalta. Tiehallinnon johtoryhmä on hyväksynyt kokouk-
sessaan 10.4.2000 julkaisun mukaiset toimintalinjat käyttöönotettaviksi Tie- 
laitoksessa yleisesti noudatettavina toimintaperiaatteina. 

Kyseessä on ensimmäinen joukkoliikennettä koskeva toimintalinja, joka kos-
kee lähivuosia. Se tullaan uusimaan muutaman vuoden kuluttua, kun koke-
muksia joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisesta, sen kustan-
nuksista ja vaikuttavuudesta on saatu. 

Helsinki, huhtikuu 2000 

Tielaitos 
Tie- ja liikennetekniikka 
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Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen 
JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, jotka tekevät joukkoliiken-
teen kehittämisestä yhä tärkeämpää. Maan sisäinen muuttoliike jatkuu ja 
väestö keskittyy erityisesti muutamille kaupunkiseuduille, mutta myös taaja-
miin. Samalla kaupunkirakenne on hajaantumassa. Haja-asutusalueilla pe-
rinteisen joukkoliikenteen toimintaedellytykset heikentyvät. Väestö ikääntyy, 
mikä merkitsee mm. työmatkaliikenteen vähenemistä sekä vapaa-ajan-
matkojen lisääntymistä. Autoistuminen jatkaa kasvuaan ja liikkuvuus lisään-
tyy. 

Linja-autoliikenteessä tehdään vuosittain noin 340 miljoonaa matkaa. Mat-
kustajamäärät ovat kasvaneet vuoteen 1990 asti, mutta pienenivät sitten 
1990-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Viime vuosina matkustajamäärät ovat 
jälleen kääntyneet nousuun. Joukkoliikenne painottuu, aivan kuten henkilö-
autotiikennekin, suurille kaupunkiseuduille. Linja-automatkoista noin 270 
miljoonaa tehdään kaupunkien paikallisliikenteessä. Liikennesuoritteesta 
kaksi kolmasosaa tulee kuitenkin yleisittä teiltä. Yleisten teiden pysäkkejä 
käyttää arviolta 15-20 % matkustajista. 

Junilla tehdään vuosittain 53 miljoonaa matkaa, niistä kaukojunilla 12 miljoo-
naa ja lähijunilla 41 miljoonaa. Vuonna 1998 junamatkojen osuus kasvoi 3%. 
Suurinta kasvu on pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä. Tulevaisuudessa 
matka-aikojen lyhentyminen kasvattaa myös kaukoliikennematkojen määrää. 
Parantamalla liityntäyhteyksiä asemille voidaan myös junaliikenteen toimin-
taedellytyksiä parantaa. 

Takseilla tehdään vuosittain noin 8 miljoonaan joukkoliikennematkaa. 

Liikenneministeriö ennustaa henkilöliikenteen kasvavan nykyisestään noin 
30%:lla vuoteen 2020 mennessä. Kasvu on suurinta tarkastelujakson alku-
puolella. Myös joukkoliikenteen kysynnän ennakoidaan kasvavan. Kasvu 
kohdistuu lähinnä kaupunkiseuduille ja kaupunkien väliseen liikenteeseen, 
kun taas syrjäisemmällä maaseudulta joukkoliikenteen kysyntä tulee laske-
maan. 

Joukkotiikenteen kehittämisessä on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota 
koko järjestelmän parantamiseen ja matkaketjujen sujuvuuteen ovelta ovelle. 
Tämä merkitsee sekä infrastruktuurin, informaation ja liikennejärjestelmän 
integroinnin että liikennepalvelujen laadun kehittämistä. 
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2 TOIMINTALINJAN TAVOITE 
EU:n Vihreän kirjan "Kansalaisten verkko' mukaan joukkoliikenteen painoar-
voa poliittisessa päätöksenteossa tulee lisätä. Joukkoliikenteen toiminta-
edellytysten parantaminen edellyttää pitkäjänteistä liikenne- ja budjettipoli-
tiikkaa sekä laajaa eri tahojen yhteistyötä. 

Liikenneministeriö on raportissaan "Liikenteen toimintalinjat vuoteen 2020" 
esittänyt linjaukset Suomen liikennejärjestelmän kehittämiselle. Yhtenä mää-
riteltynä toimintalinjana on joukkoliikenteen kehittäminen. Tavoitteena on 
kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä luoda vaihtoehto henkilö-
auton käytölle. Maaseudulla henkilöautoliikenne on edelleen pääasiallisen 
kulkumuoto. Siellä on tavoitteena liikenteen peruspalvelujen turvaaminen. 
Lisääntyvä kutsu- ja palveluliikenne ovat myös nykypäivän joukkoliikennettä 
sekä taajamissa että haja-asutusalueella. 

Tielaitoksen pitkäntähtäyksen suunnitelmassa, Tienpidon linjaukset 2015 
todetaan tienpidon painopisteen siirtyvän liikenteellisten tarpeitten myötä 
kaupunkiseuduille ja taajamiin. Kaupunkiseuduilla tuetaan matkaketjujen 
toimivuutta tukevia hankkeita. Joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä tu-
kevia hankkeita tehdään nykyistä enemmän. Maaseudulla turvataan joukko- 
liikenteen toimintaedellytykset. Myös rahoituspanosta suunnataan joukko-
liikennehankkeisiin aikaisempaa enemmän. 

Tämän toimintalinjan tavoite on ohjata Tielaitoksen toimintaa niin, että se voi 
omalta osaltaan olla mukana luomassa edellytyksiä joukkoliikenteen kysyn-
nän ylläpitämiselle ja lisäämiselte. Joukkoliikennettä pyritään tarkastelemaan 
sekä liikenteen hoidon että ennen kaikkea matkustajan näkökulmasta. Mat-
kustajan kannalta pääsy pysäkille tai asemalle ja odotus siellä on yhtä olen-
nainen kuin joukkoliikennevälineessä tehtävä matkan osa. 

Kyseessä on ensimmäinen joukkoliikennettä koskeva toimintalinja, joka lin-
jaa lähivuosia. Se tullaan uusimaan muutaman vuoden kuluttua, kun koke-
muksia joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisesta, sen kustan-
nuksista ja vaikuttavuudesta on saatu. 
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3 TOIMINTALINJAT 

Tielaitoksen toimintalinjat joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantami-
seksi voidaan kiteyttää seuraavasti: 

Toimintatapa 

• Joukkoliikenteen tarpeet otetaan huomioon tasavertaisena muiden tien-
käyttäjäryhmien tarpeiden rinnalla kaikessa Tielaitoksen toiminnassa, 
niin suunnittelussa, teettämisessä kuin palveluiden kehittämisessäkin. 

• Tielaitos kehittää uusia toimintatapoja, ratkaisuja, ohjeita ja laatuvaati-
muksia omalle toiminnalleen joukkoliikenteen toimintaedellytysten pa-
rantamiseksi. Toimintaedellytysten parantamisella pyritään tukemaan 
joukkoliikenteen kilpailukykyä muihin kulkumuotojen rinnalla. 

• Tielaitos nimeää joukkoliikenteen vastuuhenkilöt tiepiireihin ja keskushal-
lintoon. 

• Tielaitos lisää tietoa ja osaamista joukkoliikennettä koskevissa asioissa 
sekä aloitteellista yhteistyötä niin valtakunnallisella kuin alueellisellakin 
tasolla. 

• Liikennejärjestelmäsuunnittelussa pyritään entistä selkeämmin nosta-
maan esille ja hankkeistamaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten pa-
rantaminen. 

Toimenpiteet 

• Tielaitos tekee piireittäin tarveselvityksen joukkoliikenteen toimintaedel-
lytyksiä parantavista käytännön toimenpiteistä. Keskushallinto laati oh-
jeen tarveselvityksen tekemistä varten. 

• Kaupunkiseutujen tärkeimmistä linja-autoreiteistä kehitetään laatukäytä-
viä, joissa joukkoliikenteen heippokäyttöisyyteen, sujuvuuteen ja laadun 
parantamiseen panostetaan. 

• Talvihoidon täsmäkohteet määritellään tiepiireittäin. Niissä lumenauraus 
ja liukkaudentorjunta tehdään ennen ensimmäisten koulutaksien ja linja-
autovuorojen kulkua. 

• Yhteistyössä kuntien ja bussialan kanssa etsitään ratkaisuja pysäkkika-
tosten ja niiden kunnossapidon tason nostamiseksi yleisten teiden var-
sula. 

• Tielaitos osallistuu liikenneministeriön johdolla tehtävään pysäkkitiedon 
inventointiin sekä joukkoliikenteen käyttöä lisäävään tiedotustoimintaan. 
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3.1 Joukkoliikenteen tarpeiden huomioon ottaminen 

Joukkoliikenteen tarpeet otetaan huomioon tasa vertaisena muiden tienkäyt-
täjäi'yhmien tarpeiden rinnalla kaikessa Tielaitoksen toiminnassa, niin suun-
nittelussa, teettämisessä kuin palveluiden kehittämisessäkin. 

Joukkoliikenteen tarpeet otetaan huomioon tienpidon ohjelmoinnissa pitkän 
tähtäyksen suunnittelussa (PTS), toiminta- ja taloussuunnittelussa (TTS) se-
kä vuosittaisessa tulos- ja talousohjauksessa. 

Tiehankkeiden muodostamisessa tutkitaan tieosan merkitystä kokonaisuu-
dessa eri liikennemuotojen kannalta. Suunnitelmien auditointia kehitetään eri 
liikennemuotoihin kohdistuvien vaikutusten tunnistamiseksi eri vaihtoehdois-
sa. Tiehankkeen vaikutukset joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin otetaan 
osaksi hankkeiden priorisointia. 

Yhteistyöverkosto joukkoliikenteen toimijoiden kanssa on välttämätön asi-
antuntemuksen löytämiseksi ja hankkeiden yksityiskohtien hiomiseksi. 

Myös kunnossapidon teettämisessä on joukkoliikenteen tarpeet tunnettava 
kunnossapitotoimien kohdistamiseksi oikein. Kunnossapidon teettäjät teettä-
vät lisäksi paljon pieniä rakennus- ja korjaustöitä, joissa pienten yksityiskoh-
tien merkitys joukkoliikenteen toimivuudelle tulee ottaa huomioon. 

Telemaattisten järjestelmien ja liikennekeskusten merkitys kasvaa. Teknolo-
gian kehitys luo uusia mandollisuuksia. Liikenteen informaatio- ja ohjausjär-
jestelmien kehittämisessä on myös joukkoliikenteen tarpeet otettava huomi-
oon. 

t. 	,. 
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3.2 Toimintatapojen, ohjeiden ja laatuvaatimusten kehittäminen 

Tielaitos kehittää uusia toimintatapoja, ratkaisuja, ohjeita ja laatuvaatimuksia 
omalle toiminnalleen joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi. 
Toimintaedellytysten parantamisella pyritään tukemaan joukkoliikenteen kil-
pailukykyä muihin kulkumuotojen rinnalla. 

Toimintaedellytysten parantaminen edeltyttää uusia toiminta-tapoja ja uusien 
ratkaisujen löytämistä. Tielaitoksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa (T&K - 
toimintaa) suunnataan tälle sektorille. 

Kehittämistyössä edetään pitottiprojektien kautta. Projektien tavoitteena on 
aikaansaada toimenpiteitä, jotka hyödyttävät joukkoliikenteen asiakkaita 
mandollisimman nopeasti. Eri piireissä saatujen kokemusten pohjalta luo-
daan laitostason ohjeita, suosituksia ja laatuvaatimuksia sekä kehitetään uu-
sia liikenneteknisiä ratkaisuja. 

T&K -toimintaa suunnataan erityisesti toiminnallisten ja taloudellisten vaiku-
tusten arviointimenetelmien kehittämiseen sekä matkaketjun sujuvuutta Ii-
sääviin toimenpiteisiin esimerkiksi pysäkkien liityntäliikenne ratkaisuihin. 

rk 



14 	 Joukkoliikenteen tolmintaedellytysten parantaminen 
TOIMINTALINJAT 

3.3 Joukkoliikenteen vastuuhenkilöt 

Tielaitos nimeää joukkolllkenteen vastuuhenkilöt tiepiireihin ja keskushallin-
toon. 

Tiepiirien joukkoliikenteen vastuuhenkilän tehtävänä on: 

• edistää joukkoliikenneasioiden huomioon ottamista kaikessa piirin toi-
minnassa 

• toimia yhteyshenkilönä piirin ja erilaisten sidosryhmien välillä (mm. lää-
ninhallitukset, kunnat ja Linja-autoliiton alueosasto) 

• seurata uusien menetelmien, järjestelmien ja suunnitteluratkaisujen ke-
hitystä 

• käynnistää joukkoliikenteen tarveselvityksen ja toimenpideohjelman laa-
timinen vuonna 2000 sekä seurata ja edistää sen toteuttamista 

Tiepiirissä voi olla myös joukkoliikennetiimi vastuuhenkilön tukena. 

OHJELMOINTI . MAAKUNTALIITOT 

SUUNNITTELU TIEPIIRIN 	
JA KUNNAT 

JOUKKOLIIKENTEEW 	- 	LM JA LAANIT 
RAKENTAMINEN VASTUUHENKILO 	- 

LAL,PLLJAMH 
KUNNOSSAPITO $- 

LIIKENTEEN 	 , • VaStUuhenk,IQ 	1 BUSSIYRITYKSET JA VR 
PALVELUT 	__./ .4 Asiantuntija 	-. 

VAIKUTAVUUS * ./' 	/' 

• Yhteyshenkilo 	 KESKUSHALLINTO 

LIIKENNE- 1 TIEPIIRIT 

TURVALLISUUS 

YMPÄRISTÖ 
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3.4 Osaamisen ja yhteistyön lisääminen 

Tielaitos lisää tietoa ja osaamista joukkolllkennettä koskevissa asioissa sekä 
aloitteellista yhteistyötä niin valtakunnallisella kuin alueellisellakin tasolla. 

Joukkoliikenteen kehittämisessä on monia toimijoita sekä julkisella että yk-
sityisellä sektorilla. Vastuu joukkoliikenteen ja sen toimintaedellytysten ke-
hittämisestä on jakautunut. Tämä korostaa aktiivisen yhteistyön merkitystä. 
Yhteistyötahoja ovat kunnat, liikennöitsijät sekä linja-autoliikenteen kehittä-
miseen vaikuttavat viranomaiset, yhteisöt ja järjestöt. Keskushallinto vastaa 
yhteistyöstä valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Tiepiirien vastuuhenkilöt 
vastaavat alueel 1 isesta yhteistyöstä. 

Eri toimijoiden on tunnettava toistensa tavoitteet ja ongelmat, jotta päällek-
käistä tai ristiriitaista toimintaa voidaan välttää ja kohdistaa joukkoliikenteen 
kehittämispanostukset mandollisimman tehokkaasti joukkoliikennematkan 
sujuvuutta edistävällä tavalla. 

Tielaitoksella tulee olla riittävä osaaminen joukkoliikennettä koskevissa asi-
oissa. Keskushallinto organisoi tiepiirien joukkoliikenteen vastuuhenkilöiden 
koulutusta. Vastuuhenkilöt vievät oppia edelleen piirin eri yksiköihin. Tienpi-
don toimia on useissa tapauksissa helppo suunnata joukkoliikennettä tuke-
valla tavalla, kun vain joukkoliikenteen ja sen asiakkaiden tarpeet tunnetaan 
kyllin hyvin. 

Vastuuhenkilöiden keskinäisellä yhteydenpidolla edistetään kokemusten 
vaihtoa piirien välillä. 
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3.5 Lii kennejärjestelmäsuunnitelmat 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa pyritään entistä selkeämmin nostamaan 
esille ja hankkeistamaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantami-
nen. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmissa pyritään entistä paljon selkeämmin otta-
maan esille joukkoliikenne ja sen toimintaedellytysten parantaminen. Jouk-
koliikennetoimenpiteet hankkeistetaan ja sovitaan esim. liikennejärjestelmä-
suunnitelmien toteuttamista koskevissa aiesopimuksissa myös näiden hank-
keiden toteuttamisesta. 

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteyksiä vahvistamalla tai kehittä-
mällä näistä prosesseista entistä selkeämmin rinnakkaisia ja vuorovaikuttei-
sia vaikutetaan ratkaisevasti joukkoliikenteen toimintaedellytysten paranta-
miseen. 
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3.6 Joukkoliikenteen tarveselvitykset 

Tiepiirit tekevät tatveselvityksen joukkolllkenteen toimintaedellytyksiä pa-
ranta vista käytännön toimenpiteistä. Keskushallinto laati ohjeen taiveselvi-
tyksen tekemistä varten. 

Tarveselvityksissä luodaan tiepiirin toimintalinjat joukkoliikenteen toiminta-
edellytysten parantamiseksi sekä konkreettinen toimenpideohjelma. Tar-
veselvitys tehdään yhteistyössä sidosryh mien kanssa. 

Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi: 
• Pysäkkien tason nosto 

• Laatukäytävien tai vaihtopysäkkien kehittäminen 

• Asema- ja terminaaliyhteyksien parantaminen 

• Saattoliikenteen ja P&R -järjestelyjen (autot, pyörät) kehittäminen 

• Kevyt liikenteen väylän ja pysäkin välialueesta huolehtiminen 

• Talvikunnossapidon täsmäohjaus 

• Etuisuusjärjestetyjen toteuttaminen 

• Joukkoliikenteen nopeuttaminen 

• Matkustajainformaation kehittäminen 

• Telematiikan hyödyntäminen 

Keskushallinto tekee tarveselvitysohjeen kevään 2000 aikana. Tavoitteena 
on käynnistää tarveselvitysten teko kaikissa piireissä vuoden 2000 aikana. 
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3.7 Joukkoliikenteen laatukäytävät 

Kaupunkiseutujen tärkeimmistä linja-autoreiteistä kehitetään laatukäytäviä, 
joissa joukkoliikenteen heippokäyttöisyyteen, sujuvuuteen ja laadun paran-
tamiseen panostetaan. 

Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen laatukäytävät määritellään yhdessä kun-
tien, lääninhallituksen ja liikennöitsijöiden kanssa. Myös kuljettajien ja mat-
kustajien näkökulma kehittämiseen otetaan huomioon. Joukkoliikenteen toi-
mintaedellytyksiin vaikuttavia asioita käsitellään mm. tien ja kadun suunnitte-
lijoiden, maankäytön suunnittelijoiden sekä rakentajien ja kunnossapitäjien 
kanssa. Tarkasteluun otetaan kaikki eri liikennetyypit. 

Laatukäytävillä korotetaan pysäkkipalvelujen tasoa sekä parannetaan py-
säkkien ajeifavuutta ja liityntäratkaisuja niin henkilöautolla kuin kevyellä lii-
kenteelläkin. Keskeisimpien vaihtopysäkkien palvelutasoa voidaan kehittää 
niin, että linja-autopysäkki tai -pysäkkialue voi toimia jopa pienenä terminaa-
lina. Laatukäytävillä tehdään erilaisia matka-aikaa lyhentäviä toimenpiteitä 
sekä lisätään matkustajainformaatiota. 

Laatukäytävien kehittämistä voi koordinoida joko tiepiiri, keskuskaupunki, 
lääninhallitus tai maakunnan liitto. Kehittämiskohteet toteutetaan yhteistyö- 
sopimuksilla. Pysäkkien kunnossa- ja ylläpidosta luodaan yhteiset menette-
lytavat. Osapuolet sopivat myös budjetoinnista ja toteutuksen vuosittaisesta 
seurannasta. 
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3.8 Talvikunnossapito 

Talvihoidon täsmäkohteet määritellään tiepiireittäin. NIIssä lumenauraus ja 
liukkaudentorjunta tehdään ennen ensimmäisten koulutaksien ja linja-
autovuorojen kulkua. 

Tiestön hyvä talvikunnossapidon taso on linja-autoliikenteen ja sen käyftäji-
en kannalta tärkeää. Ongelmallisimpia ovat usein alemman tieverkon tiet, 
joilla tien geometria on huono ja liikenteen määrä niin pieni, että tien talvi-
kunnossapitoluokitus on alhainen. Usein liukkaus on suurempi ongelma kuin 
lumisuus. Tämä vaikeuttaa mm. koulukuljetusten hoitoa. 

Kaupunkialueilla saattaa tiealueen talvikunnossapito toimia hyvin, mutta py-
säkkien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitotoimet viivästyvät, jolloin 
matkaketju ei toimi kokonaisuudessaan. 

Talvikunnossapidossa otetaan mandollisuuksien mukaan huomioon joukko- 
liikenteen erityistarpeet. Täsmäohjauskohteet määritellään tiepiireittäin. 
Näissä kohteissa lumenauraus ja liukkaudentorjunta tehdään ennen ensim-
mäisten koulutaksien ja linja-autovuorojen kulkua. 

Pysäkkialueiden ja pysäkeille johtavilla kevyen liikenteen väylien talvikun-
nossapidon parantamiseksi etsitään ratkaisuja yhteistyössä linja-autoliiton 
alueosastojen ja kuntien kanssa. Kunnossapitovastuista sovitaan yhteisesti. 
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3.9 Pysäkkikatosten ja niiden kunnossapidon tason nosto sekä 
pysäkkien 1 iltyntäli ikenteen kehittäminen 

Yhteistyössä kuntien kanssa etsitään ratkaisuja pysäkkikatosten ja niiden 
kunnossapidon tason nostamiseksi yleisten teiden varsilla. 

Matkustajan kannalta pääsy pysäkille tai asemalle ja odotus siellä on yhtä 
olennainen kuin joukkoliikennevälineessä tehtävä matkan osa. Usein pysä-
keillä on varusteluna pelkkä pysäkkimerkki. Jos pysäkillä on katos, sen hoi-
dosta ja kunnossapidosta ei aina ole huolehdittu. Etenkin talvikunnossapito 
on kallista ja siihen on ollut vain vähän resursseja. Kuitenkin yleisten teiden 
pysäkeillä odottaa vuosittain kymmeniä miljoonia matkustajia. 

Koska joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä halutaan tukea ja matkan laatu-
tasoa nostaa, myös pysäkkiolosuhteiden kehittämiseen on löydettävä ratkai-
sumalleja. Yhteistyössä kuntien ja bussialan kanssa kehitetään pysäkkirat-
kaisuja ja etsitään mandollisuuksia rahoittaa pysäkkien varustamista ja kun-
nossapitoa. 

Myös pysäkille saapumiseen niin henkilöautolla tai kevyellä liikenteellä on 
kiinnitettävä huomiota. pysäkkien liityntäliikenneratkaisuja ja vaihtomandolli-
suuksia kehitetään. 

Useimmat yleisen teiden varsille rakennetut pysäkkikatokset ovat tällä het-
kellä kuntien rakentamia. Katoksen rakentaminen on edellyttänyt Tielaitok-
sen lupaa. Lupajärjestelmästä luopumista valmistellaan ja luodaan ohjeet 
sopimusmenettelyä varten. Sopimuksessa sopijapuolet sopivat vastuista se-
kä pysäkkikatoksen rakentamisessa että kunnossapidossa. Sopimuksessa 
tulee olla myös maininta siitä, että lupa työskennellä tiealueella kuuluu osa-
na sopimukseen. Milloin sopimusta ei ole tehty, on katoksen pystyttäminen 
edelleen luvanvaraista. 
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3.10 Pysäkkitiedon inventointi ja matkustajainformaatio 

Tielaitos osallistuu liikenneministeriön johdolla tehtävään pysäkkitiedon in-
ventointiin sekä joukkoliiken teen käyttöä lisää vään tiedotustoimintaan. 

Tietoa pysäkeistä tarvitaan mm. suunnitteluun, kunnossapitovastuista sopi-
miseen, matkustajainformaation kehittämiseen ja kutsuohjatun joukkoliiken-
teen tarpeisiin. Pysäkki- ja aikataulutietoa syntyy useissa paikoissa. Liiken-
neministeriö koordinoi ja ohjeistaa pysäkkitiedon inventointia ja järjestelmän 
ylläpitoa. Tielaitos tarjoaa omaa osaamistaan ja työpanostaan inventointi-
työhön. Tierekisterin tiedot ovat tarvittaessa inventointiprojektien käytössä. 

Tielaitos osallistuu matkustajainformaatiojärjestelmien kehittämiseen. Tie- 
laitoksen telemaattiset järjestelmät ja liikennekeskukset voivat tarjota tässä 
apuaan. 
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4 TOIMENPITEIDEN RAHOITUS 

Uudet toimintatavat joukkoliikenteen tarpeitten huomioon ottamiseksi ja 
joukkoliikenteen vastuuhenkilöiden nimeäminen ei suoraan lisää Tielaitok-
sen kustannuksia. Toimintatapalinjaukset sitovat ensisijaisesti henkilö- 
resursseja. 

Monia joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parantavia toimenpiteitä voidaan 
toteuttaa korvaus- tai laajennusinvestointien yhteydessä. Nämä toimenpiteet 
eivät yleensä nosta merkittävästi hankeen kustannuksia, jos joukkoliikenteen 
tarpeet on otettu huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa. Tiehankkeiden 
vaikutukset joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin tulee nostaa selvästi esiin 
eri hankkeita priorisoitaessa. 

Talvikunnossapidon täsmäohjaus on Savo-Karjalan tiepiiristä saatujen ko-
kemusten mukaan lisännyt talvihoidon kokonaiskustannuksia 2-3%. Täsmä-
hoidolla on pyritty parantamaan erityisesti elinkeinoelämän ja hyötyliikenteen 
toimintaedellytyksiä. Pääosa täsmähoidon vaatimuksista on voitu hoitaa 
kunnossapidon ajoitusta muuttamalla. 

Pysäkki-infrastruktuurin tason nosto ja laatukäytävien rakentaminen tuo sel-
västi uusia erilliskustannuksia. Myös vastuunotto pysäkin kunnossapidosta 
lisää kustannuksia. Pilottiprojektien kautta pyritään saamaan kokemusta ja 
lisäämään kustannustietoisuutta. Samalla tutkitaan hankkeiden kannatta-
vuutta, vaikuttavuutta ja erilaisia rahoitusmandollisuuksia. 

"Tienpidon linjaukset 2015" nostaa erillisten joukkoliikennehankkeiden ra-
hoitustasoa selvästi. Alkuun nousu on vähäinen, mutta vuoden 2005 jälkeen 
rahoitustaso nousee nelinkertaiseksi nykytasoon verrattuna. Suuri osa ra-
hoituksesta suuntautuu kaupunki-seuduille, joissa joukkoliikenteen matkus-
tajamäärät ovat suurimmat. Lisäksi "Tienpidon linjaukset 2015" toteaa, että 
taajamissa ja kaupunkiseuduilla tieinvestoinneille puututaan vain kaikkein 
pahimpiin autoliikenteen pullon-kauloihin. Rahoitusta kohdennetaan matka-
ketjujen toimivuutta ja terminaaliyhteyksiä parantaviin hankkeisiin. Erityisesti 
panostetaan joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen olosuhteisiin. 

Kaupunkiseudut 
ja taajamat 

2000 	 2015 

Joukkoliikenneinvestointien kehitys. 
Lähde: Tienpidon linjaukset 2015 - Taustat, Helsinki 2000. 
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