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TIIVISTELMA  

Selvityksessä tarkastellaan sitä, miten joukkoliikenneasioita tulisi käsitellä 
tiensuunnittelun eri vaiheissa  ja  kuinka tähän liittyvä vuoropuhelu  ja  yhteistyö 
hoidetaan. Selvitys toimii pohjana aiheesta laadittavalle oppaalle. Tarkaste-
lun pääpaino  on  ollut linja-autoliikenteessä, joka  on tiehankkeiden  kannalta 
merkittävin joukkoliikennemuoto. 

Selvityksessä  on  kartoitettu joukkoliikenneratkaisujen suunnitteluun liittyvät 
ongelmat eri suunnitteluvaiheissa, selvennetty eri osapuolten tehtävät  ja 

 odotukset suunnitteluprosessin suhteen sekä selvitetty, millaista reitti-, py-
säkki-  ja matkustajamäärätietoa  tai  muuta joukkoliikennettä koskevaa lähtö- 
aineistoa eri osapuolilta  on  saatavissa hankesuunnittelun pohjaksi. 

Teemahaastattelujen  avulla  on  koottu eri osapuolten kokemuksia  ja  näke-
myksiä joukkoliikenneasioiden hoidosta esimerkkihankkeissa, niihin liittyvistä 
ongelmista  ja  hyviksi osoittautuneista käytännöistä. Selvitykseen liittyen  on 

 kokeiltu eri suunnitteluvaiheessa olevien hankkeiden joukkoliikennekysy-
mysten käsittelyä  mm.  Linja-autoliiton alueosastojen kokouksissa sekä erik-
seen järjestetyissä hankekohtaisissa neuvotteluissa. Kerättyjen kokemusten 
pohjalta  on  arvioitu erilaisia tapoja joukkoliikenneasioihin liittyvän vuoropu-
helun hoitamiseksi sekä tehty suosituksia toimintatavoista. 

Tiehankkeen  tyyppi  ja toteutusympäristö  vaikuttavat siihen, mitä joukkolii-
kennettä koskevia kysymyksiä  on  tarpeen käsitellä  ja  miten ne painottuvat. 
Tarvittavan lähtöaineiston sisältö sekä yhteistyössä ratkaistavien asioiden 
sisältö  ja tarkkuustaso  riippuvat hankkeen suunnitteluvaiheesta (tarve-  tai 
toimenpideselvitys, yleissuunnitelma, tiesuunnitel ma tai rakennussuunnitel-
ma).  Selvitykseen sisältyy esitys toimenpiteistä joukkolii kenneasioiden  kä-
sittelemiseksi  eri tyyppisissä  ja  eri suunnittel uvaiheessa olevissa tiehank-
keissa. 

Joukkoliikenneasioiden  käsittely  ja  kuvaus suunnitelma-asiakirjoissa  on 
 yleensä vaikeaselkoista  ja vajanaista.  Suunnittelun lähtökohtiin kuuluvia  lm -

ja-autopysäkkien  sijaintia, varustetasoa  tai pysäkkiyhteyksiä,  linja-autolii-
kenteen reittejä  tai vuoromääriä  ei ole yleensä kuvattu. Suunnitelmaselos-
tuksissa ei juuri kerrota lähtökohtia  tai  perusteita joukkoliikennettä koskeville 
järjestelyille. Varsinkin maatlikon  on  vaikea suunnitelmakartoilta hahmottaa, 
mihin linja-autopysäkit  on  tarkoitus sijoittaa  ja  mitä muita joukkoliikenne-
muutoksia hankkeen myötä  on  tarkoitus toteuttaa. Suunnitelmien sisältöoh-
jeita, mallipohjia, suunnitelmakarttamerkintöjä  ja suunnittelukäytäntöjä  on 

 esitetty näiltä osin kehitettäväksi. 

Tiehankkeen rakentamisvaiheessa  korostuvat työnai kaiset joukkoliikenne-  ja 
pysäkkijärjestelyt  sekä liikenteenharjoittajien informointi  ja  muuttuvista jouk-
koliikennejärjestelyistä tiedottaminen. Vastuu työmaatiedottamisesta  ja yh-
teydenpidosta  linja-autoliikennöitsijöihin  on  entistä enemmän siirtymässä 
urakoitsijan vastuulle, jolloin vastuunjako teettäjän  ja urakoitsijan  välillä tulee 
olla selkeästi määritelty. 



Kollektivtrafiken inom vägplaneringen 

SAMMANFATTNING  

I  utredningen granskas hur kollektivtrafikfragorna borde behandlas i olika fa-
ser av vägplaneringen och hur dialogen och samarbetet i anknytning därtill 
skall skötas. Utredningen ligger  till  grund för  den  handbok som utarbetas i 
ämnet. Tyngdpunkten har varit lagd  på  busstrafiken, eftersom busstrafiken 

 är den  mest betydande kollektivtrafikformen med tanke  på  vägprojekt.  

I  utredningen kartlades problemen i olika planeringsfaser i anknytning  till 
 planeringen av kollektivtrafiklösningarna, klargjordes olika parters uppgifter 

och förväntningar beträffande planeringsprocessen och dessutom utreddes 
hurdana uppgifter om rutter, hållplatser och passagerarmängder eller annat 
utgångsmaterial i anknytning  till  kollektivtrafiken som  man  kunde erhålla av 
olika parter som grund för projektplaneringen. 

Med hjälp av intervjuer samlades olika parters erfarenheter av och syn-
punkter  på  skötseln av kollektivtrafikfrågorna i exempelprojekt,  problem  i an-
knytning  till  dem samt  praxis  som visat sig vara  bra. I  anknytning  till  utred-
ningen har  man  testat att behandla kollektivtrafikfrågorna inom projekt som 
befinner sig i olika planeringsfaser vid bl.a. bussförbundets regionavdelning-
ars möten samt vid särskilt ordnade underhandlingar enligt projekt. Utgåen-
de från erfarenheterna har  man  bedömt olika sätt att sköta dialogen i an-
knytning  till  kollektivtrafikfrågorna samt kommit med rekommendationer om 
tillvägagångssätten. 

Typen av vägprojekt och miljön där det genomförs inverkar  på  vilka frågor i 
anknytning  till  kollektivtrafiken som det  är  nödvändigt att behandla och hur 

 de  poängteras. Innehållet i det nödvändiga utgångsmaterialet samt innehål-
let i och noggrannhetsnivån för frågor som skall avgöras gemensamt beror 

 på  planeringsfasen för projektet (behovs- och åtgärdsutredning, utrednings-
plan, vägplan eller konstruktionsplan).  I  utredningen ingår ett förslag  till  hur 
kollektivtrafikfrågorna skall behandlas i olika typer av vägprojekt i deras olika 
planeringsfaser. 

Behandlingen och beskrivningen av kollektivtrafikfrågorna i planeringsdoku-
menten  är  vanligen svårbegripliga och bristfälliga. Placeringen av, utrust-
ningsnivån hos och förbindelserna  till  busshållplatserna, busstrafikrutterna 
eller mängden turer, vilka alla hör  till  utgångspunkterna för planeringen, har i 
allmänhet inte beskrivits.  I  planredogörelserna nämns  just  inte utgångs-
punkterna eller motiveringarna för regleringarna av kollektivtrafiken. Det  är 

 svårt för  en  lekman att från plankartorna bilda sig  en  uppfattning om hur det 
 är  tänkt att hållplatserna skall placeras och vilka andra kollektivtrafikföränd-

ringar som projektet innebär.  Man  har därför föreslagit att innehållsanvis-
ningarna, mallarna, beteckningarna  på  plankartorna och planeringspraxis för 
planerna skall utvecklas  till  dessa delar.  

I  byggnadsfasen av ett vägprojekt betonas kollektivtrafik- och hållplatsre-
gleringarna  under  byggnadstiden, informationen  till trafikidkarna  samt infor-
mationen om  de  förändrade kollektivtrafikregleringarna. Ansvaret för bygg- 
platsinformationen och kontakterna med busstrafikidkarna överförs i allt stör-
re utsträckning  på  entreprenören, varvid ansvarsfördelningen mellan bestäl-
laren och entreprenören skall vara tydligt definierad. 



Public transport matters in road planning 

SUMMARY 

This report examines how public transport matters should be dealt with at 
the different stages of road planning. It also gives suggestions how the nec-
essary consultation and co-operation should be managed. The report fo-
cuses especially on bus services, which is the main form of public transport 
in the context of road projects. The report forms the basis for a manual being 
drafted on the subject. 

The report looks at the problems of designing public transport arrangements 
at the different planning stages. It sets out the duties and expectations of the 
different parties involved in the planning process. It also identifies the types 
of data available from the different parties on routing, bus stops, number of 
passengers and other material to be used as a basis for planning. 

Structured interviews were carried out to find out the experiences and views 
of the different parties on the management of public transport matters. Spe-
cific projects were used as examples. The interviewee were also asked to 
name the related problems and the practices which have proved successful. 
Information was also gained on the handling of public transport issues at 
different planning stages in the regional meetings of the Finnish Bus and 
Coach Association and in separate project-specific discussions. Based on 
the information gathered, the report evaluates the different ways of manag-
ing the consultation process on public transport issues and makes recom-
mendations on working methods. 

The nature of the road project and the environment in which it is to be im-
plemented will determine what public transport matters need to be discussed 
and the emphasis given to them. The content of the necessary source mate-
rial, the nature of the matters to be resolved through co-operation and the 
degree of detail involved will depend on the particular planning stage of the 
project. The report includes a summary of the measures for dealing with 
public transport issues in different types of road projects and at different 
stages in the planning process. 

The treatment and description of public transport issues in planning docu-
ments is generally inadequate and unclear. Important planning considera-
tions such as the locations of bus stops, the equipment there, the connec-
tions there, bus routes and timetables are usually not described sufficiently. 
Planning reports give almost no information on the principles and assump-
tions behind the arrangements made for public transport. The layman would 
find it difficult to see the intended locations of bus stops on planning dia-
grams or to get an idea of what other public transport changes would be in-
troduced with the project. It is recommended that improvements be made in 
the guidelines for the content of plans, in the model examples given, in the 
annotation of planning diagrams and in planning practices. 

Temporary arrangements for public transport and bus stops as well as provi-
sion of information to public transport operators and to the travelling public 
are important during the construction phase of a road project. Responsibility 
for providing information on road works and co-operating with bus operators 
is increasingly shifting to contractors, which means that the division of re-
sponsibility between the client and the contractor must be clearly defined.  



ESIPUHE 

Tämä selvitys liittyy Tiehallinnon toimintalinjaan joukkoliikenteen toiminta-
edellytysten parantamiseksi. Selvitys  on  osa  työtä, jonka tavoitteena  on  laa-
tia opas joukkoliikenneasioiden käsittelystä tiehankkeissa. 

Selvityksessä  on  käyty läpi väylähankkeiden nykyisiä suunnittelukäytäntöjä 
 ja  niiden kehittämistarvetta joukkoliikenteen kannalta. Eri yhteistyötahojen 

kanssa  on  käyty läpi heidän tehtävänsä  ja toimintatapansa, osallistumisval-
miutensa ja  odotuksensa suunnitteluprosessin suhteen. Selvityksen pääta-
voitteena  on  ollut kehittää menettelyjä, joilla joukkoliikennettä koskevat  asiat 

 tulevat paremmin otetuksi huomioon  ja  käsitellyksi hankesuunnittelussa  ja 
rakentamisvaiheessa.  Selvitykseen liittyvät kartoitukset  ja  haastattelut  on 

 tehty pääosin Itä-Suomessa, jossa  on  myös testattu erilaisia toimintamalleja 
 ja yhteistyökäytäntöjä.  Tarkastelun pääpaino  on  ollut linja-autoliikenteessä. 

Selvitys  on  tehty Tiehallinnon  Tie-  ja liikennetekniikka  -yksikön toimeksian-
nosta. Lisäksi työtä ovat rahoittaneet liikenne-  ja viestintäministeriö ja  Savo- 
Karjalan tiepilri. 

Selvityksen ohjausryh mään ovat kuuluneet 

Outi Ryyppö 
Terhi Nissinen 
Hannu Korhonen 
Pertti Asikainen 
Toini Puustinen 
Liisa Joenperä 

 Matti  Jolkkonen 
Seija Pasanen 

Tiehal  Ii  nto  
Savo-Karjalan tiepiiri  
Savo-Karjalan tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Itä-Suomen lääninhallitus 
Itä-Suomen lääninhallitus 
Linja-autoliitto 
Kuopion kaupunki 

Selvityksen laatimisesta ovat Tielii kelaitoksen konsultoinnissa vastanneet 
011i  Mäkelä ja  Vesa Partanen.  

Helsinki,  elokuu  2001 

Tiehallinto  
Tie-  ja liikennetekniikka 
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11  
JOHDANTO  

I  JOHDANTO 

Tausta  

Linja-autoliikenteen reittien  ja pysäkkien  suunnittelu  on  usein jäänyt liian vä-
hälle huomiolle tiehankkeen eri suunnitteluvaiheissa.  Asian  tärkeys korostuu, 

 jos tiehanke  tuo mandollisuuksia reittimuutoksille. Tällaisia ovat esimerkiksi 
ohikulkutiet, moottoriväylät  tai  sellaiset suuntauksen parantamishankkeet, 
joissa nykyinen  tie jää joiltain  osin rinnakkaistieksi. Muutokset linja-
autoreiteissä  on  tarpeen tietää  jo  suunnitteluvaiheessa, koska pysäkkien  si-
joittamistarpeella  on  vaikutusta  mm. liittymätyypin  valintaan (eritasoliittymien 
ramppiratkaisut, kiertoliittymä vai  I ii kennevalot)  ja kevytlii kenneyhteyksien 

 järjestämiseen (yhteydet pysäkeille). 

Myös hankkeissa, joissa  tie  parannetaan nykyiselle paikalleen,  on  tarpeen 
tarkistaa linja-autopysäkkien tarve, niiden sijaintipaikat  ja  nykyisten pysäkki - 
en  ongelmat  ja parantamistarpeet.  

Toisaalta suunniteltavilla tieratkaisuilla saattaa olla suuriakin vaikutuksia  lm -

ja-autoreitteihin ja terminaalijärjestelyihin  varsinaisen hankkeen ulkopuolella. 
Uudet liittymät  ja tieyhteydet  saattavat aiheuttaa tarvetta muuttaa reittejä 
hankkeen lähistöllä, esim. ohitettavassa taajamassa. Eri osapuolet eivät aina 
saa riittävästi tietoa tulossa olevista ratkaisuista  ja  niiden vaikutuksista jouk-
koliikenteeseen. 

Nykyisellään ei ole vakiintuneita käytäntöjä  tai toimintamalleja  siitä, kuinka 
joukkoliikenneasioita käsitellään tiehankkeen suunnitteluprosessissa.  Oh-
jeistus  ja kokemus  ovat tältä osin vähäisiä. Lausuntojen hankkiminen suun-
nitelman käsittelyvaiheessa ei ole riittävä menettely, vaan  asiat  pitäisi pystyä 
paremmin käsittelemään  ja  ratkaisemaan  jo  suunnitteluvaiheessa. 

Hankkeen suunnittelijan kannalta  on  ollut hankalaa löytää ne neuvotteluosa-
puolet, joiden kanssa linja-autoreittien  ja pysäkkien  sijoittamisesta keskus-
tellaan. Osapuolia, joita asia koskee, ovat ainakin kunta  (mm.  maankäytön 
suunnittelu), suunniteltavaa tietä käyttävät linja-autoliikennöitsijät, Linja- 
autoliitto, lääninhallitus sekä joukkoliikennettä käyttävät kansalaiset. Eri osa-
puolien tehtävät  ja vastuut suunnitteluhankkeeseen  liittyvien ratkaisujen 
kannalta eivät ole riittävästi selvillä. 
Selvityksen tavoitteet 

-  Kartoitetaan  ja tarkennetaan joukkoliikenneratkaisujen  suunnitteluun liit-
tyvät ongelmat  ja kehittämistarpeet tiehankkeen  eri suunnitteluvaiheissa. 
Kartoitus tehdään niin suunnittelijan kuin muiden osapuolten kannalta. 

- Selvennetään  eri osapuolten tehtävät  ja  toimintamandollisuudet sekä 
odotukset suunnitteluprosessille. Selvitetään, millaista reitti-, pysäkki-  ja 
matkustajamäärätietoa ja  muuta suunnittelua palvelevaa aineistoa eri 
osapuolilta  on  saatavissa hankesuunnittelussa käytettäväksi. 

-  Käydään läpi, mitä asioita joukkoliikenteen kannalta  on  tarpeen ottaa 
huomioon eri suunnitteluvaiheissa (tarveselvitys  tai toimenpideselvitys, 
yleissuunnitelma,  tiesuunnitelma, rakennussuunnitelma). Selvitetään, 
mitä lisätietoa joukkoliikenteen osalta  on  tarpeen inventoida  tai  selvittää 
suunnitteluhanketta varten. 



ip 
	

Joukkoliikenne tiensuunnittelussa  
JOHDANTO  

-  Suunnitellaan toimintatavat  ja menettelyt,  joita käyttäen  joukkoliiken-
neasiat  käsitellään  ja  ratkaistaan  suunnitteluprosessissa.  Keskeistä ovat 

 toimintamallit  eri osapuolten suuntaan  käytäntöjen vakinaistamiseksi. 
-  Selvitys  on  pohjana  väylähankkeen  suunnittelijoille  tarkoitetulle opasjul-

kaisulle joukkoliikenneasioiden  käsittelystä eri  suunnitteluvaiheissa.  

Selvityksen pääpaino  on  suunnitteluprosessissa  ja  erityisesti siinä, kuinka 
 joukkoliikenneasioita  tulisi käsitellä suunnittelun kuluessa  ja  kuinka tähän 

liittyvä vuoropuhelu  ja  yhteistyö hoidetaan. 

Selvityksessä  on  käyty läpi  ja  arvioitu  joukkoliikenneratkaisuja  koskevia tek-
nisiä  suunnitteluohjeita,  mutta näiden  työstäminen  ei ole sisältynyt selvityk-
sen tehtäviin. Edelleen selvityksessä  on  käyty läpi ohjeet  ja käytännöt jouk-
koliikenneasioiden  esittämisestä suunnitelmissa. Tältä osin  on  tehty paran-
nusehdotuksia  ja  kehitetty  esitystapamal  leja.  

Selvitykseen liittyvät  kartoitukset  ja  haastattelut  on  tehty pääosin Itä- 
Suomessa. Kokemuksia erilaisista toiminta-  ja käsittelytavoista  on  selvityk-
sen kuluessa koottu Itä-Suomen  organisaatioympäristössä.  Koska toimin

-taympäristö  eri puolilla maata  on  samantyyppinen, selvityksen  johtopäätel
-mät ja  suositukset lienevät kuitenkin hyvin  yteistettävissä. 
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TEEMAHAASTATTELUT  JA  ESIMERKKIHANKKEET  

2 TEEMAHAASTATTE  LUT  JA  ESIMERKKI HANKKEET  

2.1  Teemahaastattelujen  toteuttaminen 

Selvityksen alkuvaiheessa tehtiin laaja haastattelukierros tavoitteena 

kartoittaa nykykäytännöt  ja  koota kokemukset joukkoliikenneasioiden kä-
sittelyssä tiehankkeiden suunnittelu-  ja rakentamisvaiheissa 

-  selvittää eri osapuolten vastuualue  ja  tehtävät, roolit, toimintatavat, yh- 
dyshenkilöt  ja  valmiudet osallistua tiehankkeiden suunnitteluun 

-  selvittää eri tahoilla käytettävissä oleva joukkoliikennettä koskeva lähtö- 
aineisto sekä mandollisuudet  ja  valmiudet tuottaa tarvittavaa lähtötietoa 

-  hakea näkemyksiä, kuinka joukkoliikenneasioita tulisi käsitellä tiehank-
keiden yhteydessä. 

Haastatteluihin osallistui runsaat  20  henkilöä (luettelo liitteenä  2): 

väylähankkeiden  suunnittelusta vastaavia henkilöitä Tiehallinnossa, kun-
nissa  ja Tieliikelaitoksessa  
kuntien joukkoliikenneyhdyshenkilöitä sekä liikennesuunnittelusta  ja kaa-
voituksesta  vastaavia henkilöitä 
lääninhallituksen henkilöliikenneasioista vastaavia henkilöitä 

- lilkenteenharjoittajien  ja  Linja-autoliiton edustajia 
-  maakunnallisen liiton liikennevastaava. 

Pääosa haastatteluista tehtiin kasvokkain erityisen kysymyslistan pohjalta 
vapaamuotoisena teemahaastatteluna. Muutama rajatumpaa aihepiiriä kos-
keva haastattelu  on  tehty puhelimitse.  

2.2  Kokemusten keruu  suunnitteluhankkeista 

Teemahaastattelujen  yhteydessä kerättiin kokemuksia erilaisista  jo  valmis-
tuneista  tai  suunnittelussa olevista tiehankkeista, joita käytiin läpi joukkolii-
kenneratkaisujen  ja  niiden käsittelyn kannalta. Tavoitteena oli koota sekä 
esiin tulleita ongelmia että esimerkkejä toimivista menettelytavoista. Käsitel-
tyjä tiehankkeita olivat  mm. 

-  Vt  5  välillä Seppälänjoki - Kuortti 
-  Vt  5 Vehmaan eritasoliittymä Juvatla 
-  Vt  5  välillä Joroinen - Varkaus 
-  Vt  5  välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti 
-  Vt  5  Iisalmen ohikulkutie 
-  Vt  6  välillä Niittylahti - Reijola 
-  Vt  17 Vartiala - Riistavesi 
-  Vt  17 Noljakan eritasoliittymä  Joensuussa 
-  Vt  17 Siilaisen eritasoliittymä  Joensuussa 
-  Mt 5550  välillä Haminalahti - Lamperila. 

Hanke-esimerkkien pohjalta joukkoliikennejärjestelyjen suunnittelun  ja  kä- 
sittelyn ongelmat painottuvat päätiehankkeisiin  ja eritasoliittymäkohteisiin. 
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2.4  Yhteenvetoa haastatteluista  ja  suunnittelukokemuksista  

Seuraavaan  on  tiivistetty haastattelujen  ja  muun selvitystyön yhteydessä 
saadun palautteen antia painottaen suunnitteluprosessin kehittämisen kan-
nalta merkittäviä näkökohtia  ja  havaintoja. 

Joukkoliikenteen  merkitys  väyläsuunnittelussa  

Suunnittelijat eivät aina koe joukkoliikennettä tiehankkeen kannalta keskei-
seksi aiheeksi eikä joukkoliikenneasioiden käsittelyyn ole syntynyt selkeitä 
rutiineja. Tämä koskee erityisesti maaseutuoloissa toteutettavia tiehankkeita, 
joissa usein tyydytään siihen, että pysäkit suunnitellaan nykyisille paikoilleen 
asiaa  sen  enemmän selvittämättä. Sekä kuntien että Tiehallinnon vastuulla 
tapahtuvassa taajamateiden suunnittelussa joukkoliikenneasiat otetaan pa-
remmin huomioon. Suuremmissa kaupungeissa kunnan suunnittelijoiden  ja 
liikennöitsijöiden  yhteistyö  on kiinteämpää  ja rutinoidumpaa. 

Hankesuunnittelun  alkuvaiheessa tehtävissä vaihtoehtotarkasteluissa vai-
kutukset joukkoliikenteen hoitoon jäävät vähälle huomiolle eivätkä siten saa 
riittävää painoarvoa tien linjausta  ja  muita ratkaisuja päätettäessä. Ongelmiin 
joukkoliikenteen palvelutason  ja  toimintaedellytysten ylläpidossa törmätään 
edettäessä yksityiskohtaisempaan suunnitteluun, joskus vasta suunnitelmien 
käsittelyvaiheessa. Erityisesti kaavoittajat korostivat yhteistyön tärkeyttä  jo 

 suunnittelun alkuvaiheissa, jolloin nykyinen  ja  tuleva maankäyttö voidaan 
paremmin ottaa huomioon myös joukkoliikenteen järjestämisen osalta. 

Edellä esitetyn vastapainoksi haastattelujen yhteydessä tuotiin esiin monia 
esimerkkejä ratkaisuista, joissa joukkoliikenneasiat  on  otettu hyvin huomioon 

 ja  yhteistyö  on  ollut toimivaa suunnittelun kuluessa. 

Eri osapuolten tehtävät  ja  roolit  

Joukkoliikenneasioissa  on  runsaasti osapuolia niin viranomaisina, liiken-
teenharjoittajina, joukkoliikennepalvelujen hankkijoina  tai lähtöaineiston  hal-
tijoina.  

Suunnittelijalle ei aina ole selvää, kenen kanssa mistäkin asiasta  on  tarpeen 
neuvotella  ja  miten yhteydenpito  ja  päätöksenteko eri organisaatioiden 
kanssa kannattaa hoitaa. Osapuolten suuri määrä tekee asioiden hoidon 
työlääksi  ja  aikaa vieväksi. 

Toisaalta muilla osapuolilla  on  epätietoisuutta työn-  ja vastuunjaosta  eri tien- 
pitäjien (Tiehallinto,  kunnat,  muut tienpitäjät) kesken. Myös suunnittelupro-
sessin pitkää kestoa  ja  eri suunnitteluvaiheiden sisältöä ei aina tiedosteta. 

Yhteistyö  suunnitteluhankkeissa  

Yhteistyöhön suhtauduttiin myönteisesti  ja  sitä odotetaan huomattavasti ny -
kyistä enemmän. Haastattelujen perusteella aktiivisuus  ja  valmius osallistua 
hankesuunnitteluun  on  hyvä, mutta myös resurssien rajallisuus etenkin pie-
nempien liikennöitsijöiden kohdalla tuli esiin. 
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Lähtöaineiston  hankinta  ja  käsittely 

Suunnittelun pohjaksi ei aina ole koottu edes perustietoja joukkoliikenteestä: 
tiejakson linja-autoreittejä, vuorojen lukumäärää  tai pysäkkien  sijaintia  ja va-
rustelutietoa.  Selvitystyön yhteydessä  on  tullut  vastaan joitakin hankkeita, 
joissa suunnittelijalla  on  ollut virheellinen käsitys linja-autoreittien suuntau-
tumisesta liittymissä. Tällöin  on  vaarana, että pysäkkijärjestelyistä ei tule 
parhaat mandolliset. 

Lähtöaineiston  osalta selvä ongelma  on  sen  hajanaisuus  ja  kokoamisen suu-
ri työmäärä. 

Suu  nnitteluratkaisuihin  liittyvät ongelmat 

Haastatteluissa tuli esiin toteutettuihin hankkeisiin liittyneitä ongelmia jouk-
koliikenteen osalta: 

Linja-autojen pikavuorot mukaan lukien  on  suunnitteluvaiheessa oletettu 
jäävän rinnakkaistielle, mutta liikenne osittain  tai  kokonaan onkin siirtynyt 
uudelle tielle. 

- Eritasoliittymätyypin  valinta. Pysäkkien järjestäminen silmukkarampeille 
 on  hankalaa, varsinkin  jos  tähän ei ole varauduttu tiittymätyyppiä valitta-

essa. 

-  Huonosti suunnitellut  tai  puuttuvat kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille. 
Kevyen liikenteen alikulkujen  ja  linja-autopysäkkien koordinoimaton  si-
joittelu. 

Henkilöautoilia 	tapahtuvan 
saattoliikenteen  yhteydet py-
säkeille varsinkin eritasoliit-
tymissä. Suunnittelussa ei 
ole osattu lainkaan varautua 
tällaiseen tarpeeseen. 

- Liikenteenharjoittajat  kokevat 
ongelmaksi kiertoliittymien  ja 

 muiden liittymien ahtauden. 
Erityisen hankaliksi koetaan 
linja-autojen kannalta väärin 
suunnitellut töyssyt  ja koro-
tetut suojatiet  sekä ylipää-
tään töyssyjen sijoittaminen 
linja-autoreiteille. 
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Joukkoliikenneasioiden  esittäminen suunnitelmissa 

Hankkeiden esittely-  ja käsittelytilaisuuksissa  on  käynyt ilmi, että suunnitel-
mista  on  vaikea saada selville, kuinka linja-autopysäkit  ja  muut joukkolliken-
nejärjestelyt  on  ajateltu toteutettavan. Yleiskarttaa joukkoliikennejärjeste-
lyistä ei yleensä ole laadittu. Pysäkki-  ja  muiden järjestelyjen hahmottaminen 
normaaleista  1:2000 -suunnitelmakartoista on  varsinkin maallikolle vaikeaa. 
Myöskään suunnitel maselostuksessa joukkoliikennettä ei ole käsitelty edes 
hankkeissa, joissa linja-autoreitteihin  ja -pysäkkeihin  on  tulossa muutoksia. 

Yhtenä syynä tähän lienee  se,  että suunnitelmien sisältö-  ja esitystapaoh-
jeista  ei ole sopivia malleja. 

Toiminta rakentamisvaiheessa 

Rakentamisvaiheen  osalta palautetta  on  tullut  lähinnä puutteellisesta ennak-
koinformaatiosta. Pitkät työn  alla  olevat osuudet  ja  erityisesti kiertotiet hi-
dastavat linja-autojen kulkua. Suurten hankkeiden osalta tämä pitäisi pystyä 
ottamaan huomioon aikataulujen suunniteltaessa. 

Tiedottaminen 

Erityisesti lii kenteenharjoittajien taholta toivottiin Tiehallinnolta enemmän 
tietoa tiehankkeista  ja  yli päätään tienpidosta. 
Linja-autoyritykset tulisi sisällyttää tiepiirien toiminta-  ja taloussuunnitelmien 

 jakeluun. Linja-autoliiton alueosaston kuukausikokouksessa tiepiirin edustaja 
voisi  1 - 2  vuoden välein toiminta-  ja taloussuunnitelman ja suunnitteluohjel

-man valmistumisvaiheessa  esitellä  ja  käydä läpi tiepiirin tienpidon toiminta- 
linjat  ja  merkittävimmät tiehankkeet. Samalla voitaisiin sopia yhteydenpi-
dosta  ja yhdyshenkilöistä  yksittäisten tiehankkeiden käsittelyn osalta. 
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3  YLEISTÄ  JOUKKOLIIKENTEESTÄ  

3.1  Linja-autoliikenteen merkitys  ja  määrä 

Julkisessa liikenteessä tehdään vuosittain noin  560  milj,  matkaa  ja  kuljetaan 
noin  10,7 mrd. henkilökitometrin  matka. Matkoista runsas  60 %  tehdään lin-
ja-autolla, mutta koska matkat ovat keskimääräistä lyhyempiä linja-auto-
liikenteen suoriteosuus  on  pienempi, runsas  40 %  (kuva  1.).  Kaikista mat-
koista kevyen liikenteen matkat mukaan lukien noin  9 %  tehdään julkisessa 
liikenteessä. Henkilökilometreinä mitatusta suoritteesta julkisen liikenteen 
osuus  on  noin  16 %  JR!.  

Julkisen liikenteen matkat  ja  henkilökilometrit liikennemuodoittain  1999  

Henkilökilometrit  yhteensä  10 700  milj.  henkilökm  

Lento- 

liikenne  
11,6%  

Linja -auto 
43.6  %  

Matkat yhteensä  560  milj,  matkaa 

Le et 0- 

Taksi 	liikenne 	Rautatie  
87% 	05% 	95%  

Ra  4,oa  an;  

Linja -auto 
82 4  %  

Lähde: Julkisen liikenteen suoritetilasto  1999  

Kuva  1.  Julkisen liikenteen matkat  ja  henkilökilometrit lilkennemuodoittain  vuonna 
 1999/5t  

Linja-autoliikenteen matkat  ja  ajokilometrit liikennemuodoittain  1999  

Matkat yhteensä  348  milj,  matkaa 	 Ajokilometrit yhteensä  442  milj.  ajoneuvokm  

Tila usliikenne 

liikenne 

 79,9  %  

Lähde: Julkisen liikenteen suoritetllasto  1999 

Kuva  2.  Linja-autoliikenteen matkat  ja  liikennesuorite liikennemuodoittain  vuonna 
 1999 /5/.  
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Linja-autoliikenteessä tehdään vuosittain noin  350  milj,  matkaa  ja matkasuo
-rite on  noin  4700  milj. henkilökm.  Linja-automatkoista noin  80 %  tehdään 

kaupunkiliikenteessä  (kuva  2.). Liikennesuoritteesta  kaksi kolmasosaa tulee 
kuitenkin yleisiltä teiltä  /7/.  Yleisten teiden pysäkkejä käyttää arviolta 

 15 - 20%  matkustajista.  

3.2  Joukkollikenteen suunniftelukäytännöt 

Henkilöliikennelain  mukaan joukkoliikenteen hoitamisen edellytykset tulee 
ottaa huomioon kaavoituksessa sekä muussa maankäytön  ja  liikenneväyli

-en  suunnittelussa.  Lain  mukaan kunnan tehtävänä  on  määritellä alueensa 
joukkoliikenteen palvelutaso tarvittavilta osin. Kuntien tulee yhteistyössä 
toistensa kanssa pyrkiä yhteensovittamaan eri liikennemuotojen palveluja 
sekä ottaa huomioon eri väestöryhmien tarpeet. Lääninhallituksen tehtävänä 

 on  edistää kuntien liikennesuunnittelua  ja  luoda edellytyksiä kuntien yhteis-
työn onnistumiselle. Liikenne-  ja viestintäministeriön  tehtävänä puolestaan 

 on  edistää joukkoliikenteen käyttömandollisuuksia parantavaa liikennesuun-
nittelua  ja  -tutkimusta. 

Joukkoliikennesuunnitelmia  on 1970-luvun lopulta laadittu useimpiin kuntiin. 
Suunnitelmien ajan tasalla pitämistä ei kuitenkaan ole kaikissa kunnissa jär-
jestetty jatkuvaksi. Suurimmissa kunnissa joukkoliikenteen suunnittelu  on 

 jatkuvaa toimintaa, jolla valmistellaan niin vuotuiset kuin pidemmän aikavälin 
toimenpiteet joukkoliikenteen kehittämiseksi. 

Joukkoliikenteen  suunnittelussa pääpaino  on  viime aikoina ollut liikenteen 
hoidon suunnittelussa. Liikennöinnin taloudellisuutta  on kuntapuolella  pyritty 
parantamaan yhdistämällä eri hallinnonalojen, lähinnä koulu-, sosiaali-  ja 
terveystoimen  kuljetuksia. Samalla  on  kuljetuksia yhdistämällä pyritty tur-
vaamaan palvelujen säilymistä  haja-asutusalueella. Tästä syystä  on  kehitelty 
uudenlaisia kutsuohjattuja palveluliikenteitä  ja  kuljetusten yhdistelyä paran-
tavia järjestelmiä. 

Linja-autoliikenteen toi mintaympäristön suunnittelussa  on  korostettu joukko- 
liikenteen esteettömyyden merkitystä. Joukkol iikenteen houkuttelevuutta py -
ritään lisäämään pysäkkien  ja terminaalien palvelutasoa  parantamalla, lii-
kennevälineiden vaihtoyhteyksien mukavuutta  ja  sujuvuutta lisäämällä sekä 
linja-autokalustoa kehittämällä. Kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen kilpai-
luasemaa pyritään parantamaan kehittämällä joukkoliikenteen pääreiteistä 
ns. laatukäytäviä  ja sujuvoittamalla joukkoliikennettä  erilaisilla etuuksilla. 
Matkustajainformaation lisääminen uutta tekniikkaa hyödyntäen niin pysä-
keillä kuin terminaaleissa  on  vahvan kehityksen kohteena. 

Joukkoliikenteen toimintaympäristössä  on  viime aikoina keskitytty yksittäisiin 
kehittämishankkeisiin. Laajempia  koko  taajaman  tai  kunnan kattavia linja- 
autoliikenteen toimintaympäristön kehittämissuunnitelmia  on  laadittu  vain 

 satunnaisesti. Toisaalta tällaisten suunnitelmien tarkkuustaso ei yleensä ole 
riittävä yksittäisen väylähankkeen suunnittelua ajatellen, vaan suunnittelun 
yhteydessä joukkolii kenteen toimintaympäristön kehittäminen  on  tarpeen 
käydä perusteellisesti läpi. 

Kaavoituksessa suunnitellaan joukkoliikenteen  ja  maankäytön yhteydet. Ta-
voitteena  on,  että maankäyttö suunnitellaan joukkoliikennettä tukevaksi. 
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Yleis-  ja asemakaavat  antavat lähtökohdat erityisesti pysäkkien sijoitteluun 
 ja pysäkkiyhteyksien  järjestämiseen, mutta myös muille joukkoliikennejär-

jestelyille. 

Joukkoliikenne  on liikennejärjestelmäsuunnitelmissa  keskeisessä asemassa. 
Liikennejärjestelmäsuunnitelma  on  siten tärkeä lähtökohta väylähankkeen 
joukkoliikenneratkaisujen suunnittelussa. 

Liikenteenharjoittajilla  suunnittelun painopiste  on  käytännön liikenteenhoidon 
suunnittelussa.  Oman  linjaston  ja  aikataulun suunnittelu  on  lähtökohtana lii-
kennelupahakemuksille  ja  edelleen liikennöinnin suunnittelulle.  

3.3  Liikennelupakäytännöt 

Joukkoliikennettä  säätelevät  mm. henkilöliikennelaki  ja EU:n palveluvelvoi-
teasetus,  joissa  on  säännökset liikenteen suunnittelusta, liikenneluvista,  os-
tosopimuksista, hinnoittelusta ja liikenneyritysten  velvollisuuksista. 

Ammattimaisen liikenteen harjoittaminen linja-autolla edellyttää lääninhalli-
tuksen myöntämää joukkoliikennelupaa, jonka saamiseksi  on  täytettävä 
ammattitaitoon, luotettavuuteen  ja  vakavaraisuuteen liittyvät soveltuvuuskri-
teerit. Joukkoliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan tilausliikennettä sekä kun-
nan  tai  valtion ostamaa sopimusliikennettä  koko  maassa  (kuva  3.). 

Aikataulunmukaiseen linjaliikenteeseen  vaaditaan lisäksi linjaliikennelupa, 
jonka myöntää lääninrajan ylittävään pikavuoroliikenteeseen liikenne-  ja 
viestintäministeriö ja  muuhun liikenteeseen lääninhallitus. Lisäksi  28  kau-
punkia toimii oman alueensa sisäisen liikenteen lupaviranomaisina. 

Linjaliikenneluvat  ovat tarveharkintaisia. Ne myönnetään liikennöitsijän  ha-
kemuksesta liikennöimiseen  tietyllä reitillä tietyn aikataulun mukaisesti. Use-
alle eri yritykselle voidaan myöntää lupa samalle reitille, kunhan aikataulut 
poikkeavat riittävästi. 

Linjaliikenne 
•  säännöllistä 
•  palvelut yleisesti 

käytettävissä 
• lupaviranomainen 

 vahvistaa reitin 
•  ei perustu osto- 

sopimukseen 
•  vaatii joukkoliiken- 

neluvan  ja  linja- 
liikenneluvan 

Linja-autoliikenne  

Ostollikenne 
•  säännöllistä 
•  palvelut yleisesti 

käytettävissä 
•  perustuu kunnan, 

kuntayhtymän, lii-
kenne-  ja  viestintä- 
ministeriön  tai  
lääninhallituksen 
ostosopimukseen 

•  vaatii joukkoliiken-
neluvan 

Tila  usliiken  ne  
•  vain  tilauksesta 
•  tilaajan 

määräämällä 
tavalla 

•  vaatii joukkoliiken-
neluvan  

Kuva  3.  Eri liikennemuodot tarvitsevat erilaisia lupia. 
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Järjestelmä  on yrittäjälähtöinen  siten, että linja-autoyritys suunnittelee ha-
luamansa reitit  ja  vuorot, anoo niille luvat  ja  kantaa liikenteestä taloudellisen 
vastuun. Taksat ovat osittain säädeltyjä. Yrityksillä ei ole velvollisuutta har-
joittaa kannattamatonta liikennettä. Täydentäviä liikennepalveluja voidaan 
ostaa julkisin varoin. 

Joukkoliikenteeseen  liittyviä käsitteitä  ja  määritelmiä  on  koottu liitteeseen  1. 

3.4  Linja-autoreitit 

Linjaliikenteessä  käytettävä reitti  ja  aikataulu määritellään liikenneluvassa. 
Ostoliikenteessä reitti  ja  aikataulu  on  määritelty osana sopimusta. Reitti 
määritellään karttapiirroksena. 

Käytännössä linja-autoreittien määrittely tapahtuu yhteistyössä liikenteen-
harjoittajien, lupaviranomaisen, tienpitäjän  ja  kunnan kesken. Muutostarpeita 
käytettäviin reitteihin aiheuttavat  mm. 
-  muutokset maankäytössä  ja  sitä kautta joukkoliikenteen kysynnässä 
- liikennöinnin järjestelytarpeet  palvelutason parantamiseksi  tai  taloudelli-

suuden lisäämiseksi 
-  muutokset katu-  tai tieverkossa 
-  asukkaiden  tai  muiden tahojen aloitteet  ja  esitykset. 

Reitti muutokset edellyttävät lii kennelupien  tai ostosopi  musten  tarkistamista. 
 Lupien  tarkistamista edellyttävät reittimuutosesitykset  on  tarpeen  panna  vi-

reille hyvissä ajoin, jotta asian käsittelylle  ja matkustajainformaatiolle  jää 
 riittävästi aikaa.  

3.5  Linja-autopysäkit 

Tienpitäjä  vastaa linja-autopysäkkien merkitsemisestä  ja pysäkkilevennys-
ten/syvennysten  rakentamisesta.  Tie- tai katulainsäädännössä  ei ole määrä-
yksiä pysäkkien sijoittamisesta, toteuttamisesta  tai  ylläpidosta, vaan nämä 
perustuvat erilaisiin suunnitteluohjeisiin  ja muodostuneisiin käytäntöihin. 

Pääteille  on  rakennettu pysäkkimerkeillä osoitetut pysäkkilevikkeet. Alem-
malta tieverkolla  on  kuitenkin teitä, joilla ei ole erikseen merkittyjä pysäkki- 
paikkoja, vaan matkustajat otetaan  ja  jätetään sopiviin paikkoihin. Vähälii-
kenteisillä kaduilla pysäkit voidaan osoittaa pelkästään liikennemerkeillä il-
man erillistä pysäkkilevennystä, jolloin muu liikenne joutuu alentamaan  no-
peuttaan tai  pysähtymään väistääkseen pysäkillä olevaa linja-autoa. 

Vähäliikenteisillä  teillä pysäkit voidaan harkinnan perusteella jättää suunnit-
telematta  ja osoittamatta.  Mikäli pysäkkien paikat suunnitellaan  ja  merkitään 
pysäkkimerkein, tiejakson pysäkistö tulee suunnitella kattavaksi siten, että 
matkustajia ei oteta  tai  jätetä pysäkkien väleille. 

Pysäkkivälit  

Ohjeiden mukaan pysäkkien välimatka  on 300 - 2000 m. Pysäkkien  sijoitusta 
suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että pysäkkivälin kasvaessa kävelyai 
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ka pysäkille  kasvaa, mutta vuoron ajoaika lyhenee  ja  päinvastoin. Paikallis-
liikenteessä maankäytön ollessa tiheää käytetään lyhyitä pysäkkivälejä. 
Pääteillä  harvan  asutuksen alueella pysäkkivälit voivat olla pitempiä. 

Pysäkkien  suunnittelu  

Pysäkkien  suunnittelu-  ja mitoitusperiaatteet  riippuvat väylän luonteesta  ja 
 sijainnista, pysäkin vuoro-  ja matkustajamäärästä  sekä pysäkin asemasta 

(liityntä/nousu/jättöpysäkki). Moottoriväylillä  ja eritasoliittymissä pysäkit  vaa-
tivat korkeatasoisia järjestelyjä  ja  saattavat vaikuttaa liittymätyypi  n  valintaan. 
Pääosalle pysäkeistä riittää normaali pysäkkilevennys. Vähäliikenteisillä 
teillä  ja  kaduilla ei pysäkkilevennystä tarvita välttämättä ollenkaan, vaan lin-
ja-autot pysähtyvät tien reunaan. Tällöinkin matkustajille  on  taattava turvalli-
seen autoon nousuun  ja  poistumiseen. 

Oleellinen  osa pysäkin  sijoitus-  ja toteutussuunnittelua  ovat pysäkille johta-
vat kevyen liikenteen yhteydet, jotka tulisi saada sujuviksi  ja  turvallisiksi. 
Osalle pysäkeistä tulee mandollistaa autolla tapahtuva saatto-  ja noutolii-
kenne odotustiloineen. Pysäkkikatokset ja  muu varustus ovat myös tärkeä 

 osa pysäkin  suunnittelua. Työn-  ja kustannusjakoa Tiehallinnon,  kuntien  ja 
 muiden osapuolten kesken  on  muutettu  v. 2001  siten, että Tiehallinto ottaa 

vastuulleen yleisten teiden pysäkkikatosten rakentamisen  ja  ylläpidon. 

Vähäliikenteisillä  teillä  tai  kaduilla pysäkkilevennystä ei 
välttämättä tarvita. Matkustajille pitäisi kuitenkin mandollis-
taa turvallinen  ja  helppo autoon nousu  ja  siitä poistuminen. 

Pikavuoropysäkit 

Pikavuoropysäkkien  sijainnin päättää liikenne-  ja viestintäministeriö.  Aloite 
pikavuoropysäkistä voi  tulla  alueen asukkailta, liikennöitsijältä, kunnalta  tai 

 muulta taholta. Lääninhallitus pyytää aloitteesta lausunnon kunnalta  ja lii-
kennöitsijöiltä  (Linja-autoliitolta) sekä tekee päätösesityksen liikenne-  ja 
viestintäministeriölle.  Päätökset tulevat tiedoksi tienpitäjälle. 

Pikavuorolii kenteessä  korostuu matkanopeus, jolloin reitit pyritään sijoitta- 
maan nopeille väylille. Pikavuoropysäkkejä sijoitetaan kuntakeskuksiin  ja 
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muihin merkittäviin taajamiin, linja-autoliikenteen tärkeisiin yhteyspisteisiin 
sekä erityistä joukkoliikenteen kysyntää synnyttäviin kohteisiin, kuten oppi-
laitosten, sairaaloiden  ja matkailukeskusten  yhteyteen. Taajamissa pikavuo-
ropysäkit pyritään sijoittamaan keskeisesti siten, että matkaa hidastavat 
poikkeamat päätiereiteiltä ovat mandollisimman vähäisiä. 

Etenkin pikavuoropysäkkien suunnittelussa korostuvat saatto-  ja noutolii-
kenteen  yhteydet. Pikavuoropysäkkien tuntumaan tulisi aina päästä henkilö- 
autolla.  

3.6  Suunnitteluohjeet 

Joukkoliikennettä  koskevaa suunnitteluohjeistoa  on  runsaasti, mutta  se on 
 hajallaan. Liikenneväyliin  ja  -ympäristöön liittyvää suunnitt&uohjeistoa ovat 

Tiehallinnon lisäksi laatineet ainakin liikenne-  ja viestintäministeriö, Paikallis-
liikenneliitto,  suurimmat kaupungit, Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuus-
kunta (YTV), Teknillinen korkeakoulu  ja  ympäristöministeriö. Ohjeisto  on  eri 
ikäistä  ja  osin vanhentunutta. 

Tiehallinnolta  puuttuu erillinen kattava joukkoliikenteen suunnittelua koskeva 
ohje. Joukkolilkenteen suunnittelun ohjausta  on  sisällytetty muun tiesuun-
nittelun ohjauksen yhteyteen  ja suunnitteluohjeita  löytyy aina liikennejärjes-
telmäsuunnittelusta rakennussuunnittelussa tarvittaviin tarkkoihin mitoi-
tusohjeisiin saakka. Ohjeet ovat kuitenkin hajallaan  ja  ohjaus eri julkaisuissa 
ei ote systemaattista. Pysäkkien suunnittelua koskevia sijoitus-  ja mitoi-
tusohjeistusta  löytyy useista julkaisusta, mutta varsinkin pysäkkien turvalli-
sen  ja  toimivan sijoittelun, pysäkkityypin  valinnan, pysäkkivälin  sekä kulku- 
ja saattoyhteyksien  osalta ohjeistus  on  puutteellista. 

Voimassa olevat Tiehallinnon joukkoliikennettä käsittelevät suunnitteluohjeet 
 ja  muuta asiaan liittyvää ohjeistoa  on  lueteltu liitteessä  3. 

Joukkoliikennettä  koskevaa ohjeistoa ollaan jatkuvasti uusi  massa.  Linja-
autopysäkkien suunnitteluohjeen laatiminen  on  vireillä. Paikallisliikenneliitto 

 on  laatimassa lähinnä taajamaoloihin soveltuvaa bussillikenteen infrakortti-
sarjaa. 
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4 JOUKKOLIIKENNETTA  KOSKEVA  TIETOAINEISTO  

4.1 Toimijat joukkoliikenneasioissa 

Joukkoliikenneasioissa  on  lukuisia osapuolia  (kuva  4.),  joilla  on  omat tehtä-
vänsä  ja  toimintatapansa.  Liitteessä  4 on väylähankkeiden  suunnittelun kan-
nalta keskeisten  yhteistyötahojen yhteystietoja.  

Liikenne-  ja  
viestintäministeriö 	Tiehallinto 

Tiepiirit  
Muut tahot 

Ympäristöhallinto 	 Läänin- 
hallitukset 

Matkustajat 	JOUKKOLIIKENTEEN 
TOIMINTA- 	 Poliisi 

VR-Yhtymä Oy 	 YMPÄRISTÖ 

Ratahallinto- 	 Kunnat  
keskus 

Maakuntien 
Linja-autoliitto 	 liitot 

Paikallisliikenneliitto 
Taksiliitto  Linja-auto- 

Matkahuolto 	yriWkset  

Kuva  4.  Joukkoliikennekentän yhteistyötahoja. 
 Kuva  laadittu lähdettä  /2/  mukaillen. 

Seuraavassa käydään läpi  joukkoliikennesektorilla  toimivia tahoja  tehtävi-
neen  ja  vastuualueineen  sekä arvioidaan heidän osuuttaan yksittäisen  väy-
lähankkeen  suunnittelun  ja  toteuttamisen kannalta. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  

Liikenne-  ja  viestintäministeriön henkilöliikenneyksikkö  toimii  joukkoliiken
-teen  kehittämisen  koordinoijana  ja  rahoittajana  sekä turvaa valtakunnalliset 

 integraatioedut, heippokäyttöisyyden  ja  riittävän  kehitystoiminnan.  Lisäksi 
ministeriö toimii  lupaviranomaisena  useamman läänin kautta kulkevien  pika -
vuorolinjojen  osalta. Ministeriö tekee päätökset  pikavuoropysäkeistä. 

 Yksittäisen  tiehankkeen joukkoliikenneasioissa  ei yleensä ole tarvetta asioi-
da suoraan liikenne-  ja  viestintäministeriön  kanssa, vaan asioiden valmistelu 

 ja  käsittely hoituu lääninhallituksen kautta.  
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Tieha  Iii  nto  

Tiehallinto  vastaa tienpitäjänä joukkoliikenteen toimintaympäristöstä yleisten 
teiden osalta. Tiehallinto  on  vuonna  2000  määritellyt toimintalinjansa joukko- 
liikenteen toi mintaedellytysten parantam iselle  /4/.  Toi mintalinjat korostavat 
Tiehallinnon aktiivista roolia joukkoliikenteen huomioonottamisessa kaikessa 
toiminnassa. Tiehallinnon kaikkiin tiepiireihin  on  nimetty joukkoliikenteen 
vastuuhenkilöt. Tiepiirit ovat laatineet joukkoliikenneselvitykset, joissa  on 

 osoitettu käytännön toimenpiteet joukkoliikenteen suhteen. Tiehallinto laatu 
joukkoliikennettä koskevia selvityksiä  ja suunnitteluohjeita  sekä osallistuu 
erilaisiin kehittämisprojekteihin  mm.  pysäkkikatosten  ja pysäkkien matkus-
tajainformaation  osalta. 

Lääninhallitukset 

Laäninhallitusten liikenneosastot  toimivat alueellisina joukkoliikenteen lupavi-
ranomaisina, asiantuntijoina  ja  rahoittajina. Tehtäviin kuuluvat  mm.  linja- 
autoliikenteen  ja  taksien liikennelupien myöntäminen, kuntien liikennesuun-
nittelun  ja  yhteistyön edistäminen (seutulipputyöryhmät, liikennejärjestelmä-
suunnitelmat, erillisselvitykset, suunnittelu-  ja kehittämisprojektit,  tiedotus  ja 

 koulutus), liikennepalvelujen  ostaminen,  valtionapujen myöntäminen kunnille 
(liikennepalvelujen osto, matkalippujen hinnanalennukset, joukkoliikennetie-
dotus, suunnittelu  ja liikennekokeilut)  sekä kehittämishankkeiden rahoittami-
nen avustuksin. 

Tiehankkeen joukkoliikenneasioissa  lääninhallitus  on  keskeinen yhteistyö-
kumppani. Lääninhallituksella  on  hyvät lähtötiedot liikennöinnin nykytilasta 
sekä tuntuma joukkoliikenteen kehittämis-  ja muutostarpeisiin.  Lääninhallitus 
tekee  tai  valmistelee päätökset tiehankkeen mandollisesti aiheuttamista 
muutoksista liikennelupiin. Lääninhallitus käsittelee esitykset pikavuoro-
pysäkei ksi. 

Sopiva yhdyshenkilö lääninhallituksen puolella  on  yleensä alueen liikennelu-
pavalmistelusta vastaava henkilö.  

Kunnat 

Kunnat  ovat sekä joukkoliikennepalvelujen ostajia, liikennelupaviranomaisia 
että infrastruktuurin ylläpitäjiä. Joukkoliikenneasioiden hoito  on  kunnissa 
järjestetty vaihtelevasti  mm.  kunnan koosta riippuen. 

Henkilöliikenneasetuksen  perusteella  28  kaupunkia toimii liikennelupaviran-
omaisena kunnan sisäisen linjaliikenteen osalta. Suurimmissa kaupungeissa 

 on  omat joukkoluikenneyksikkönsä. Monissa kaupungeissa joukkoliiken-
neasiat kuuluvat liikenneinsinöörin toimialaan. Muissa kunnissa joukkoliiken-
neyhdyshenkilö voi olla tekniseltä sektorilta, koulutoimesta, sosiaali-  ja  ter-
veyspuolelta  tai  kunnan keskushallinnosta. 

Joukkoliikenneasioissa  kunnat  tekevät yhteistyötä  mm.  yhteisissä seutulip-
putyöryhmissä. Pääkaupunkiseudulla kuntarajat ylittävän seutulii kenteen 
järjestämisestä vastaa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV, joka 

 on  erityislakiin  perustuva pääkaupunkiseudun kuntien yhteistoimintaelin. 

Kunnissa tekninen sektori vastaa joukkolii kenteen toimintaympäristöstä ka- 
tuverkolla: liikenneväylien rakentamisesta  ja  kunnossapidosta, pysäkeistä 
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katoksineen  ja terminaaleista.  Kaavoituksella  on  tärkeä merkitys joukkolii-
kenteen toi mintaedel lytysten kannalta. 

Kunnan rooli yksittäisen väylähankkeen joukkoliikennekysymyksissä riippuu 
hankkeen sijainnista  ja  luonteesta. Erityisesti taajamatiehankkeissa  ja  hank-
keissa, jotka voivat aiheuttaa muutoksia joukkoliikenteen reitteihin  tai  pysäk-
kijärjestetyihin, joukkoliikennejärjestelyt  tulisi suunnitella tiiviissä yhteistyössä 
kunnan kanssa. Selvityksen teemahaastatteluissa nousi vahvasti esiin kaa-
voittajan osuus joukkoliikenteen perusratkaisujen suunnittelussa. Koulupuo-
lelta saadaan tietoa koulukuljetusten liityntäpysäkki-  ja  muista liikennejär-
jestelytarpei  sta. 

Liikenteenharjoittajat  

Linja-autoliiton jäsenyrityksiä  on  noin  400.  Kunnallinen liikennelaitos toimii 
 mm.  Helsingissä, Turussa  ja  Tampereella. Kunnalliset liikennelaitokset kuu-

luvat Paikallisliikenneliittoon. Ne hoitavat merkittävän osan paikallisliiken-
teestä. Lisäksi linja-autoilla harjoitettavaan tilaus-  ja ostoliikenteeseen oike-
uttava joukkoliikennelupa  on  noin  500  yrityksellä  tai  henkilöllä. 

Linja-autoliikenne  on  pienyritysvaltaista  ja  tyypillisimmillään suomalaisella 
linja-autoyrityksellä  on  omistuksessaan  korkeintaan viisi linja-autoa. Yli sa-
dan linja-auton määrään yltää  vain  yhdeksän linja-autoyritystä  ja  kaksi  ii- 
kennel  aitosta. 

Liikenteenharjoittajilla  on  hyvä käsitys ongelmista  ja kehittämistarpeista lii-
kennöimillään  reiteillä, joten yritykset  on  tarpeen ottaa mukaan tiehankkei

-den  suunnitteluun. Yritysten halukkuus osallistua suunnitteluun  on  hyvä, 
mutta käytännön mandollisuuksissa  on  eroja  mm.  yrityskoosta  johtuen.  On 

 kuitenkin tärkeää varmistaa lii kenteenharjoittajien tasapuolinen kohtelu. So-
piva hankeyhdyshenkilö selviää yrityksen johdon kautta. Apuna yhteydenpi-
dossa voidaan käyttää Linja-autoliiton alueasiamiehen asiantuntemusta. 

Linja-autoliitto 

Linja-autoliitto  on  yritysmuotoisen  linja-autoliikenteen etujärjestö, joka kattaa 
lähes  koko liikennöitsijäkentän  kunnallisia liikennelaitoksia  ja  osaa pienem-
mistä yrityksistä lukuun ottamatta. Linja-autoliiton tehtävänä  on  vaikuttaa 
keskeisiin sidosryhmiin siten, että  sen  jäsenet voivat harjoittaa joukkoliiken-
nettä taloudellisesti kannattavalla tavalla. Lisäksi Linja-autoliitto osallistuu 
linja-autoliikenteen kehittämiseen niin, että liikennepalvelut tyydyttävät mah-
dollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita. 

Linja-autoliitolla  on  kandeksan alueosastoa  ja aluetason  toiminnasta vastaa 
viisi alueasiamiestä. Linja-autoliiton jäsenyritykset ovat oman alueosastonsa 
jäseniä. Osastojen kuukausikokouksissa käsitellään  mm.  liikennelupa-,  ai-
kataulu-  ja pikavuoropysäkkiasioita.  

Linja-autoliiton alueosasto, käytännössä alueasiamies,  on  hyvä yhteyskana
-va  linja-autoyrityksiin. Etenkin tiehankkeissa, joita liikennöi useita yrityksiä, 

yhteydenotto yrityksiin kannattaa hoitaa alueasiamiehen kautta. Tarvittaessa 
alueosaston kautta voidaan saada lii kenteenharjoittajien  kanta tiehankkeen 
joukkoliikennejärjestelyihin. 
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Matka huolto 

Linja-autoliitto  ja sen alueosastot  omistavat yhdessä Oy Matkahuolto Ab:n, 
joka huolehtii linja-autoliikenteen valtakunnallisista lippu-  ja älykorttijärjes-
telmistä, aikatauluneuvonnasta, asemapalveluista ja  linja-autorandista. 

Matkahuolto  on  suunnitteluosapuolena,  mikäli väylähanke koskee  sen  hoi-
tamia runsasta  60  linja-autoasemaa  tai  lähes  400  asiamiestoimipistettä.  Li-
säksi Matkahuollosta  on  saatavissa suunnittelun lähtöaineistoksi linja- 
autoliikenteen reitti-, aikataulu-  ja liikennöitsijäinformaatiota.  

Sopivia yhdyshenkilöitä suunnitteluasioissa ovat Matkahuollon paikallispääl-
liköt. 

Suomen  Paikallisliikenneliitto ry 

Paikallisliikenneliitto  on  kaupunkien joukkoliikenteen yhteistyö-  ja  etujärjestö. 
Liiton tärkeimmät toiminta-alueet ovat vaikuttaminen julkiseen valtaan päin 
paikallisliikenteen kannalta tärkeissä kysymyksissä sekä joukkoliikennetie-
touden  ja  ammattitaidon syventäminen. Paikallisliikenneliitto laatu suunnitte-
lukortteja  mm.  joukkoliikenteen  huomioon ottamiseksi  tie-  ja katusuunnitte-
lussa.  Yksittäisen tiehankkeen kannalta ilman alueorganisaatiota toimiva 
Paikallisliikenneliitto ei kuitenkaan ole luonteva suunnitteluosapuoli. 

Juna-, laiva-ja  lentoliikenne  

Tiehankkeiden  suunnittelussa juna-, laiva-  ja  lentoliikenne  on  tarpeen ottaa 
huomioon  mm.  terminaaliyhteyksien  ja —järjestelyiden  suunnittelussa sekä 
liityntäliikennejärjestelyjen osalta. Näiltä osin yhteystahoja ovat  Ratahallin-
tokeskus,  VR-yhtymä,  Ilmailulaitos  ja Finnair  Oy  sekä  satamalaitokset.  

Maakuntien liitot 

Maakuntien liittojen toimialaan kuuluvat aluekehitysviranomaisen tehtävät, 
maakuntakaavoitus, maakunnallinen edunvalvonta sekä erilaiset vapaehtoi

-set  tehtävät. Maakunnalliset liitot ovat mukana liikennejärjestelmäsuunnitel
-mien  laadinnassa  ja  muissa laajemmissa liikenneselvityksissä  ja  —suunni-

telmissa,  jota  kautta heillä  on  yleisnäkemys joukkoliikennekysymyksistä. 
 Maakunnan liitoilta  on  saatavissa lähtöaineistoa liikenteen  ja  maankäytön 

osalta sekä  mm.  työssäkäyntiliikenteestä. 

Joukkoliikenteen  matkustajat  

Joukkoliikenteen  käyttäjillä tulisi viimekädessä olla suurin vaikutus väylä- 
hankkeen joukkolii kenneratkaisuihin. Matkustajien tarpeet kohdistuvat toi-
saalta pysäkkien  ja terminaalien saavutettavuuteen ja  toimivuuteen sekä toi-
saalta matkustusnopeuteen  ja  -mukavuuteen. 

Yksittäisen väylähankkeen osalta matkustajien näkökohtia voidaan selvittää 
yleisöesittelyissä, kylätoimikuntien välityksellä  ja maanomistajakontakteissa. 
Järjestelmällisten matkustajakyselyjen  teko tulee  vain  harvoin kysymykseen. 
Yleensä liikenteenharjoittajilla  ja  muilla joukkoliikenteen osallistahoilla  on  hy-
vä tuntuma matkustajien tarpeisiin, mikä tulisi pystyä hyödyntämään suun-
nittelussa. 
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4.2  Mitä  Iähtöaineistoa joukkoliikenteestä  tarvitaan  

Tiehanketta  suunniteltaessa tarvitaan joukkoliikennettä koskevana lähtöai-
neistona yleensä: 

-  alueen maankäyttötiedot 
-  tulevaisuuden näkymät niin maankäytön kuin joukkoliikenteen osalta 
- suunniteltavan  kohteen kautta kulkevat linja-autolinjat, vuorojen määrä  ja 

liikennöitsijät  sekä muu joukkoliikenne (esim. koulukyydit) 
-  linja-autopysäkkien sijainti, varustelu  ja käyttäjämäärä.  

Hankkeen luonteesta  ja suunnitteluympäristöstä  riippuen saatetaan lisäksi 
tarvita seuraavia tietoja: 

-  linja-autoaseman  tai  muun terminaalin sijainti, liittymät  ja  muu liikenne- 
järjestely 
joukkoliikenteen erityiskohteet  ja  niiden liikennejärjestelyt (koulut, sai-
raalat, teollisuuslaitokset yms.) 

-  syöttö-ja liityntäliikennepysäkit (esim.  vaihto koulutakseista linja-autoon) 
- joukkoliikenteen käyttäjämäärät  ja  sijainti suunnittelukohteen vaikutuspii-

rissä (esim. koululaisten asuinpaikat).  

4.3  Mistä  Iähtöaineistoa  on  saatavissa  

Joukkolii kennettä  koskevia tietoja joudutaan yleensä kokoamaan eri tahoilta. 
Mandollisia tietolähteitä ovat: 

-  lääninhallituksen liikennelupavalmistelija 
Matkahuollon paikallispäällikkö  
kunnan joukkoliikenneyhdyshenkilö 

-  Linja-autoliiton alueasiamies 
linja-autoliikennöitsijät 

- Tiehallinnon tietolähteet 
- internet,  erilaiset aikataulujulkaisut  ja  muu vastaava aineisto. 

Taulukkoon  1 on  koottu yhteenveto siitä, mistä lähtötietoa kannattaa hankkia 
 ja  arvio siitä, miten hyvin tietoa  on  saatavissa. 

Linja-autoreittejä  ja liikennöintiä  koskevat tiedot ovat saatavissa  ja yhdistel-
tävissä  eri tietolähteistä. 

Pysäkkien  sijainnista  ja varustetasosta  on  tekeillä DigiStop -rekisteri, johon 
kootaan kuntien  ja tiepiirien  pysäkki-inventoinnit. Rekisteri saataneen käyt-
töön vuoden  2001  kuluessa. Tiepiireistä  on  saatavissa niiden  tekemien  py-
säkki-inventointien tiedot. Inventointi saadaan kaikki yleiset tiet kattavaksi 
vuoteen  2004  mennessä. Pysäkkien sijainti  ja varustetaso  on  suunnittelijan 
itse helppo tarkastaa suunnittelukohteeseen tutustumisen yhteydessä. 
Maastoinventoinnilla saadaan suhteellisen pienellä työmäärällä suunnittelun 
kannalta käyttökelpoinen aineisto pysäkeistä, niiden varuste-  ja laatutasosta, 

 kevyen liikenteen yhteyksistä pysäkeille  ja  muista pysäkkeihin liittyvistä jär-
jestelyistä. 
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Pysäkkien  ja joukkoliikenteen käyttäjämäärätiedot  ovat ongelmallisia. Suun-
nittelun kannalta käyttökelpoista tietoa  on  saatavissa yleensä  vain  liiken-
teenharjoittajilta,  joiden valmiudet tällaisen tiedon tuottamiseen  ja luovutta-
miseen  vaihtelevat. Usein pysäkkien käyttäjämäärä voidaan arvioida maan-
käyttötietojen perusteella mandollisesti paikkatietoaineistoa apuna käyttäen. 
Tarvittaessa pysäkkien sijoittelua palvelemaan voidaan tehdä matkustaja-
laskentoja, jotka kannattaa pyrkiä toteuttamaan yhteistyössä liikenteenhar-
joittajien kanssa. 

Linja-autoasemien, terminaalien, koulujen  ja  muiden erityiskohteiden liiken-
nöintijärjestelyihin suunnittelijan kannattaa tutustua maastossa. 
Joukkoliikenteen ongelmista  ja  nykytilasta suunnittelijan kannattaa haasta-
tella liikenteenharjoittajan edustajia  ja  tietä käyttäviä kuljettajia, joilla  on 

 yleensä selkeät näkemykset kehittämistarpeista. 

Taulukko  1. 	Linja-autoliikennettä  koskevan aineiston  tietolähteet.  

Tietolähde  

Tie-  Läänin- Matka- Kunta Linja- Liiken-  Internet,  
Tiedon sisältö hallinto hallitus huolto (joukko- autoliitto nöitsijä  muut 

(tiepiirit)  (lupa- (paikal-  liikenne- (alueasia  tieto- 
valmis- lispääl- yhdys-  mies) lähteet 

____________________________ _________ telija)  likkö)  henkilö) _________ ________ _________  

Linja-autoreitit * ** *** *  

Aikataulut, vuoromäärät ** *** * ** *** * 

Liikennöitsijät (tiejaksolla) _________ ________ _________ *** *** * 

Pysäkkien  sijainti  ja  ** * ** 
varustetaso ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Pysäkkien käyttäjämäärät * * * 

Paikallisilikenne ** *** *** ** *** ** 

Erityisliikenne 
(palvelulilkenne, * * ** ** 

koulukuljetukset ym.) ________ ________ ________ ________ ________ ________ _________ 
Terminaalit *** '' **  
(liikennejärjestelyt) ________ ________ ________ ________ ________ ________ _________  

Tieto hyvin saatavissa 
** 	Tieto saatavissa 
* 	Tieto mandollisesti saatavissa 

Seuraavassa  on  tarkemmin käyty läpi eri toimijoita lähtöaineiston hankinnan 
kannalta. 

Tiehallinto 

Tiepiireissä  on  tehty pysäkki-inventointeja lähinnä hoidon alueurakoita var-
ten. Inventoinnin kattavuudessa  on  tällä hetkellä eroja eri tiepiirien kesken, 
mutta vuoteen  2004  mennessä inventointien pitäisi olla kattavia. Tiedot py-
säkkien sijainnista  ja varustelusta  on  saatavissa tiepiirien tiestötietojärjes-
telmistä, jolloin suunnitteluhankkeessa tarvitsee  vain  tarkistaa tiedon ajan- 
tasaisuus. 

Tiehal linnon paikkatietoaineistoissa  on  tiedot  mm.  tienvarren rakennuksista 
 ja  asukkaista ikätietoineen. Näiden avulla voidaan arvioida pysäkkikohtaisia 

matkustajamääriä  ja  selvittää myös kouluikäisten  lasten  määrä koulukulje-
tuksia ajatellen. 
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Tiepiirien tekemissä  kevyen liikenteen laskennoissa  on  yleensä rekisteröity 
myös pysäkkien käyttäjien määrä. 

Lääninhallitus 

Lääninhallituksen Ilikennelupavalmistelijoilla  on  hyvä tuntemus alueensa  tin
-ja-autoliikenteestä.  Lääninhallituksen tiikennelupa-aineistossa  on  tiedot linja- 

liikenteen reiteistä, aikatauluista  ja liikenteenharjoittajista. 

Liikennelupa-aineisto  on  tallennettu valtakunnalliseen liikenneluparekisteriin 
(VALLU). Toistaiseksi luparekisteristä  on  vaikea saada yksittäistä tieosuutta 
koskevia tietoja (linjat, vuoromäärät  ja aikatauluyhdistelmät)  helposti käsi-
teltävässä muodossa. VALLUun  on  kuitenkin kehitteillä karttakäyttöliittymä, 
josta jatkossa saataneen yksittäisen tieosuuden linjaerittely, reittikuvaukset 

 ja aikatauluyhdistelmä.  Jotta karttakäyttöliittymän linjakuvauksista saadaan 
tarpeeksi tarkat, koordinaatteihin sidottuja reittipisteitä tulee huomattavasti 
tihentää nykyisestä. Karttakäyttöliittymän valmistumisaikataulusta ei ole 
tarkkaa tietoa. 

Lääninhallituksilla  on  myös hyvä tuntemus alueensa liikenneyrittäjistä, joten 
heiltä voi kysyä yrittäjien yhdyshenkilöitä  ja yhteystietoja. 

Matkahuolto  Oy  

Matkahuolto  hoitaa linja-autoliikenteen aikataulupalvelua. Tätä varten  Mat-
kahuolto on  koonnut valtakunnallisesti aikataulutiedot noin  20 000  linja-
autovuorosta. Tiedot  on  koottu keskustietokoneelle, mutta alueellinen aika-
taulupalvelu toimii kuitenkin toistaiseksi paperitulosteiden avulla. 

Tiehankkeita  koskevat reitti-  ja aikataulukyselyt  voidaan osoittaa Matka- 
huollon paikallispäälliköille, joita  on  yli  60  paikkakunnalla. Yksittäisen tiejak

-son  vuoro-  ja aikataulutietojen  kokoaminen tapahtuu käsityönä. Matkahuol
-lolla  on  tarkat tiedot eri linjoilla käytettävistä reiteistä, koska ne ovat pohjana 

matkustajainformaatiolle. Pienten resurssien vuoksi Matkahuollon mandolli-
suudet toimittaa aineistoa vaihtelevat paikkakunnittain. 

Matkahuolto  on  käynnistänyt hankkeen noin  20 000  linja-autovuoron  ja  noin 
 15 000 pysäkin  tietojen kokoamiseksi Matkahuollon sisäiseen eri toimipis-

teissä käytettävään tietokantaan. Muutaman vuoden sisällä tiekohtainen ai-
katauluyhdistelmä lienee saatavissa suoraan tietokoneelta. 

Kunta 

Kuntien joukkoliikenneyhdyshenkilöillä  on  useimmissa kunnissa tiedot pai-
kallisliikenteestä  ja  kunnan sisäisestä liikenteestä. Heidän välityksellään  on 

 saa tiedot koulukyydeistä sekä palvelu-  ja  muusta erityisliikenteestä. Heillä 
 on  myös mandollinen muu joukkoliikennettä koskeva aineisto, kuten joukko-

liikennesuunnitelmat. Osalla kunnista  on  myös rekisteritiedot ainakin paikal-
listlikenteen pysäkeistä, mutta tältä osin käytäntö  on  kirjavaa. 

Linja-autoliitto 

Linja-autoliiton alueasiamiehet edustavat alueensa linja-autoyrittäjiä. Yhtey-
denpito yrittäjiin  on  tiivistä, joten lähtöaineiston hankinnassa heidän kauttaan 
kannattaa hoitaa asioita liikennöitsijöiden suuntaan. 
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Linja -autoliikennöitsijät 

Liikennöitsijöillä  on  yleensä parhaat tiedot yksittäisten linjojen liikennöinnistä, 
liikenneympäristön ongelmista  ja kehittämistarpeista  sekä reittien  ja  pysäkki - 
en muutostarpeista.  Erityisesti kohteissa, joissa liikennöi  vain  yksi  tai  muu-
tama yritys, kannattaa  jo lähtöaineiston hankintavaiheessa  olla yhteydessä 
suoraan yrittäjiin. 

Linja-autoyrittäjät ovat yleensä ainoa tietolähde pysäkkien matkustajamääri
-en  osalta. Yrittäjien valmiudet toimittaa pysäkkikohtaista matkustajamäärä- 

tietoa vaihtelevat yrityksen koosta  ja  käytettävästä rahastusjärjestelmästä 
riippuen. 

Nykyään lähes kaikilla liikennöitsijöillä  on  käytössään matkustajamääriä re-
kisteröivät rahastusjärjestelmät. Näissä matkustajat rekisteröidään joko py-
säkkikohtaisesti pysäkin nimen perusteella  tai kyytiinnousuajan  perusteella, 
mikä vaikuttaa saatavissa olevan matkustajamäärätiedon muotoon. Kaikilla 
yrityksillä  on  tiedossa linjakohtaiset matkustajamäärät, mutta niiden käyttö- 
tarve yksittäisen tiehankkeen suunnittelussa  on pysäkkikohtaista  tietoa vä-
häisempää. 

Vaikka liikennöitsijät yleensä suhtautuvat tiensuunnittelun tietotarpeisiin 
myötämielisesti, valmiudet  ja  mandollisuudet toimittaa lähtötietoa vaihtele-
vat. Lisäksi  osa  yrittäjistä haluaa pitää yksityiskohtaiset matkustajamäärätie

-dot liikesalaisuuksinaan.  Toimivien pysäkkiratkaisujen suunnittelemiseksi  on 
 tärkeää, että liikennöitsijöiltä saadaan riittävät tiedot. 

Aikataulujulkaisut  ja  internet 

Tiekohtaiset  linja-, vuoro-  ja liikennöitsijätiedot  on poimittavissa  erilaisista 
aikataulujulkaisuista. Näihin  on  yleensä koottu paikkakuntaväleittäln aika-
tauluyhdistelmät  ja  kartat, joiden avulla  on  helppo koota tiettyä tieosuutta lii-
kennöivät vuorot. Aikataulujulkaisuja tuotetaan paikallisliikenteestä, seutulip-
pualueittain  tai maakunnittain.  Useilla liikennöitsijöillä  on  lisäksi omat aika-
tauluyhdistelmänsä. Aikataulujulkaisuja käytettäessä  on  tarpeen varmistua, 
että mukaan tulee kaikki tiejaksoa käyttävä liikenne. Aikataulujulkaisuja  on 

 saatavissa  mm. Matkahuollon toimipisteistä. 

I nternetistä on  nykyisellään saatavissa  varsin  hyvin eri joukkoliikennevälinei
-den  aikataulu-  ja  reitti-informaatiota. Internetiin tietoa toimittavat  ja  ylläpitävät 

monet tahot, joten ongelmana  on  löytää kattavasti yksittäistä suunnittelu- 
kohdetta koskevat tiedot.  

Ai kataulupalvelut  sisältyvät yleensä internet-palvelutuottajien aloitussivujen 
valintoihin. Lisäksi esim. Linja-autoliiton internet-sivuilta  on linkit  eri kaupun-
kien paikallisliikenneaikatauluihin  ja  joihinkin maakunnallisiin aikatauluihin 
sekä jäsenyritysten sivuille, joilta yleensä löytyvät yrityskohtaiset aikataulut. 
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5 JOUKKOLIIKENNE TIEHANKKEEN  SUUNNITTELUSSA  

5.1 Hanketyypitjoukkoliikenteen  kannalta  

Tiehankkeen  tyyppi  ja toteutusympäristö  vaikuttavat siihen, mitä joukkolii-
kenteeseen liittyviä asioita  on  tarpeen käsitellä eri suunnitteluvaiheissa  ja 

 miten ne painottuvat. 

Hankkeen suunnitteluvaiheet ovat  (kuva  5): 

- tarveselvitys tai toimenpideselvitys 
- yleissuunnitelma 
-  tiesuunnitelma 
- rakennussuunnitelma. 

HANKEKOHTAINEN 
 SUUNNITTELU  

- TARVESELVITYS 
-  TARPEEN  SELVITtÄMINEN  

MUUN SUUNNITTELUN 
YHTEYDESSÄ  

- TOIMENPIDESELVITYS 

( 

HYVÄKSYMISPAÄTÖS  

f  
HYVÄ  KSYMIS  PAATOS  

Kuva  5.  Tiehankkeen suunnitieluvaiheet.  

Sen  suhteen, miten joukkoliikenne  on  tarpeen ottaa huomioon hankkeen 
suunnittelussa  ja  miten joukkoliikenneasiat painottuvat, tiehankkeita voidaan 
ryhmitellä seuraavasti: 

- perusparantamishankkeet  pääosin nykyiselle tielinjalle 
- tiehankkeet, joissa tien linjausta muutetaan 
- taajamatiehankkeet 
-  liittymä-  ja eritasoliittymähankkeet 
-  uudet tieyhteydet (tieverkkoa muuttavat hankkeet). 

Seuraavissa kappaleissa  on  tarkemmin kuvattu joukkoliikenteen käsittelyä 
erityyppisissä hankkeissa. 



Joukkoliikenne tiensuunnittelussa 	 33 
JOUKKOLIIKENNE TIEHANKKEEN  SUUNNITTELUSSA  

5.2  Perusparantamishankkeet 

Perusparantamishankkeissa  tietä parannetaan nykyisellä paikallaan. Jouk-
koliikenteen kannalta painottuvat 

-  nykyisten pysäkkien paikkojen  ja pysäkkijärjestelyjen  tarkistaminen sekä 
kevyen liikenteen yhteydet pysäkeil  le 

- koulukuljetuksiin ym.  liittyvien liityntäpysäkkien tarve  ja  toteuttaminen. 
- pysäkkijärjestelyt erityiskohteiden, kuten koulujen kohdalla. 

JOUKKOLIIKENTEEN  KÄSITTELY ERI SUU NNITTELUVAIHEISSA 

Tarveselvitys! 
Toimenpideselvitys Yleissuunnitelma  _________________ Tiesuunnitelma ______________________ Rakennussuunnitelma _____________________ 

Lähtötiedot: Yleissuunnitelmaa Lähtötiedot: Lähtötiedot: 
Tiejakson  linja- ei yleensä laadita. Tarvittaessa  täydenne-  Käydään läpi  ja  tarvitta - 
autoliikenne  tään  ja  päivitetään edelli- essa täydennetään  tie- 
-  linjat,  vuoromäärä, lii-  sen  suunnitteluvaiheen  suunnitelman  käsittelys- 

kenteenharjoittajat lähtöaineisto.  sä  tullut  aineisto.  
Pysäkit Yhteistyötahot:  Toimenpiteet:  
-  sijainti,  varustetaso. 

-  kunta Tarkastetaan  aikaisem- 
käyttäjämaarä (joukkoliikennevastaava)  mat  suunnitelmat  ja  laa- 

Joukkoliikenteen erityis- 
- liikennöitsijät!  Linja-  ditaan  rakentamisessa 

kohteet autoliiton  alueasiamies  tarvittavat asiakirjat  ja  
(koulut, sairaalat jne.).  - kylätoimikunnat mitoituskuvat.  Mikäli  ra- 
Kaavat  ja  maankäytto  Toimenpiteet: kennussuunnittelun yh- 
joukkoliikenteen  kannalta.  teydessä  tehdään muu- 
Yhteistyötahot: Tarkistetaan  pysäkkien toksia tiesuunnitelmaan, 
- liikennöitsijät!  Linja-  

sijoittelu.  Suunnitellaan 
 pysäkkijärjestelyt  ja  selvitetäan  muutosten 

autoliiton  alueasiamies  -varustelu sekä tarvittavat  joukkoliikenteelle  aihe- 
-  kunta  saatto-  ja  kevytliiken- uttamat  vaikutukset  ja  
(Joukkoliikennevastaava) neyhteydet  Otetaan esitellään ratkaisut  asi- 

Toimenpiteet: huomioon  liityntäliiken-  anosaisille. 
 Suunnitellaan  työnaikai - 

Selvitetään haastatteluin  teen  tarpeet. Varataan  set  joukkoliikennejärjes- 
joukkoliikenneasioiden  tarvittava  tiealue. Tarkis- telyt  (mandolliset  väliai - 
nykytila sekä  kehittämis- tetaan erityiskohteiden kaispysäkit yms.)  
tarpeet  ja  -vaihtoehdot. (koulut jne.)  joukkoliiken- 
Määritetään  periaatteet  nejärjestelyt. 
joukkolilkenteen  käsitte- 
lylle  jatkosuunnittelussa. 
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5.3  Tiehankkeet,  joissa  tielinjan  sijainti  muuftuu  

Suuntauksen muuttaminen etenkin pääteillä liittyy yleensä tavoitteeseen 
säilyttää autoliikenteen nopeustaso  ja ohitusmandollisuudet  riittävinä.  Tie- 
linjan muutostarpeeseen saattaa liittyä tienvarsiasutus, joka hankaloittaa pa-
rantamista nykyisellä tielinjalla. Joukkoliikenteen kannalta painottuvat 

- joukkoliikenteen  palvelutaso tielinjamuutoksia suunniteltaessa 
-- pysäkkien sijoittelu  ja  yhteydet pysäkeille 

koulukuljetuksiin ym.  liittyvien liityntäpysäkkien tarve  ja  toteuttaminen 
- pysäkkijärjestelyt erityiskohteiden, kuten koulujen kohdalla. 

Erityisesti tilanteissa, joissa syrjään jäävän tien varressa  on  huomattavasti 
asutusta  tai  muuta maankäyttöä, linja-autoliikenteen palvelutaso  ja  saavu-
tettavuus  on  otettava yhdeksi tärkeäksi näkökohdaksi tielinjamuutoksista 
päätettäessä. Syrjään jäävät tieosuudet muuttuvat yleensä yksityisteiksi  ja 

 linja-autoliikenne tulee siirtymään uudelle tielle. 

Varsinkin esisuunnitteluvaiheessa  on  tarpeen selvittää erilaisten vaihtoehto-
jen mandollisuudet  ja  vaikutukset joukkoliikenteen kannalta. 

JOUKKOLIIKENTEEN  KÄSITTELY ERI  SUUNNITTELUVAIHEISSA 

Tarveselvitys Yleissuunnitelma  Tiesuunnitelma  Rakennussuunnitelma 

Lähtötiedot: Lähtötiedot: Lähtötiedot: Lähtötiedot: 
Tiejakson  linja- Tarvittaessa täyden- Tarvittaessa täyden- Käydään läpi  ja tarvitta - 
autoliikenne netään  ja päivitetään netään  ja päivitetään essa täydennetään  tie- 
-  linjat, vuoromäärä, edellisen suunnittelu- edellisen suunnittelu- suunnitelman käsittelys- 

liikenteenharjoittajat  vaiheen lähtöaineisto. vaiheen lähtöaineisto.  sä  tullut  aineisto. 
Pysäkit  Käydään läpi käsitte- Käydäan  läpi ksitte- Toimenpiteet:  
-  sijainti, varustetaso, lyssä  tullut  aineisto. lyssa  tullut  aineisto. Tarkastetaan aikai- käyttäjämäärä 

 Joukkoliikenteen eri- Yhteistyötahot: 
Yhteistyötahot. semmat  suunnitelmat  ja 

tyiskohteet  (koulut, -  kunta (joukkoliikenne- -  kunta (joukkolilkenne- laaditaan rakentamises- 

sairaalat jne.) vastaava, kaavoittaja) vastaava, kaavoittaja)  sa  tarvittavat asiakirjat 

Yhteistyötahot: - liikenriöitsijat!  Linja- - liikennöitsijät!  Linja-  ja mitoituskuvat.  Mikäli 

- liikennöitsijät!  Linja- autoliiton alue- autoliiton alue- rakennussuunnittelun  

autoliiton alue- asiamies asiamies yhteydessä tehdään 

asiamies -  lääninhallitus -  lääninhallitus muutoksia tiesuunnitel- 

-  kunta - kylatoimikunnat - kylätoimikunnat  maan selvitetään muu- 

(joukkoliikennevas - Toimenpiteet: Toimenpiteet: tosten joukkoliikenteelle 
aiheuttamat vaikutukset. taava, kaavoittaja)  Tarkastetaan aikai- Tarkistetaan pysäkkien Suunnitellaan työnaikai- 

Toimenpiteet: semmat  selvitykset. sijoittelu.  Suunnitellaan set joukkoliikennejär- 
Otetaan huomioon Selvitetään joukkolii- pysäkkijärjestelyt  ja  jestelyt  (mandolliset  vä- 
joukkoliikenteen rei- kenteen  reitit  ja pysäk-  -varustelu sekä tarvitta- 

vat saatto-  ja kevytlii- liaikaisreititja -pysäkit).  
tit/palvelutaso/suhde kitarpeet.  Suunnitellaan  kenneyhteydet.  Otetaan maankäyttöön tielinja- pysäkkijärjestelyt  tar- huomioon liityntäliiken- uksia ratkaistaessa. vittavine  kevyt-  ja lii-  teen  tarpeet. Varataan Suunnitellaan alusta- tyntäliikenneyhteyksi-  tarvittava tiealue. Tar- vasti pysäkkien  sijainti neen.  kistetaan erityiskohtei - ja määritetään peri- den  (koulut jne.) jouk- aatteet joukkoliiken-  koliikennejärjestelyt.  teen  käsittelylle jatko- 
suunnittelussa. ______________________ ______________________ _______________________ 
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5.4  Taajamahankkeet 

Tiehallinnon taajamatiehankkeet  ovat yleensä taajamien pääväylillä. Joukko- 
liikenteen kannalta painottuvat 

- joukkoliikennereittien järjestelytarpeet 

-  linja-autojen vaikutus mitoitukseen sekä hidasteiden  ja  muiden jär-
jestelyiden toteutukseen 

- pysäkkien sijoittelu  ja pysäkkijärjestelyt 

-  linja-autoterminaalien  ja erityiskohteiden  (koulut, sairaalat yms.) lii-
kennejärjestelyt 

- joukkoliikenne-etuudet. 

JOUKKOLIIKENTEEN  KÄSITTELY ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 

Tarveselvitys 
	

Yleissuunnitelma 
	

Tiesuunnitelma 
	

Rakennussuunnitelma  I  
Lähtötiedot: 	 Lähtötiedot 

	
Lähtötiedot: 	Lähtötiedot: 

Yleistiedot  taajaman linja-
autoliikenteestä 
-  linjat, käytetyt reitit, vuo-

romäärä, liikenteenhar-
joittajat 

Tiejakson pysäkit 
-  sijainti, varustetaso, 

käyttäjämäärä 
Linja-autoaseman  ja  ter

-minaalien  liikennejärjeste-
lyt. Joukkolilkenteen eri-
tyiskohteet (koulut, sai-
raalat jne.). 
Kaavat  ja  maan käyttö 
joukkoliikenteen kannalta. 
Yhteistyöta  hot: 
-  kunta (joukkoliikenne-

vastaava, kaavoittaja) 
- Matkahuolto 
- liikennöitsijät/  Linja- 

autoliiton alueasiamies 
Toimenpiteet: 
Tarkistetaan joukkoliiken

-teen  perusratkaisut (reitit, 
pysäkit) yhteistyössä kaa-
voittajan kanssa. Otetaan 
joukkoliikenne huomioon 
mitoituksessa. Selvitetään 
tarpeet/mandollisuudet 
joukkoliikenne-etuuksiin. 

Tarvittaessa täydenne-
tään  ja päivitetään  edelli-
sen suunnitteluvaiheen 
lähtöaineisto. Käydään 
läpi käsittelyssä  tullut 

 aineisto. 
Yhteistyötahot: 
-  kunta (joukkoliikenne-
vastaava, kaavoittaja) 

- Matkahuolto 
- liikennöitsijätt  Linja- 

autoliiton alueasiamies 
Toimenpiteet: 

Mitoituksessa  otetaan 
huomioon joukkoliiken

-teen  vaatimukset. Tar-
kistetaan pysäkkien  si-
joittelu ja  muut joukkolii-
kenneratkaisut kaavojen 

 ja  aikaisempien suun  ni-
telmien  pohjalta. Suun-
nitellaan pysäkitja muut 
joukkoliikennejärjestelyt. 
Tarkistetaan kevyen lii-
kenteen järjestelyjen  ja 

 muiden ratkaisujen toimi-
vuus joukkoliikenteen 
kannalta. Täsmennetään 
mandolliset joukkoliiken-
ne-etuudet. Tarkistetaan 
joukkoliikenneterminaa

-lien  ja  muiden erityis-
kohteiden liikennejärjes-
telyt. 

Tarvittaessa täyden-
netään  ja päivitetään 

 edellisen suunnittelu- 
vaiheen lähtöaineisto. 
Käydään läpi käsitte-
lyssä  tullut  aineisto. 
Yhteistyötahot: 
-  kunta 

(joukkoliikennevas-
taava, kaavoittaja) 

- Matkahuolto 
- liikennöitsijät/  Linja- 
autoliiton alue- 
asiamies 

Toimenpiteet: 
Suunnitellaan pysäk-
kijärjestelyt  ja  varus-
telu sekä tarvittavat 
saatto-  ja kevytliiken-
neyhteydet.  Varataan 
tarvittavat alueet. 
Suunnitellaan joukko-
liikenne-etuudet sekä 
terminaalien  ja  mui-
den erityiskohteiden 
liikennejärjestelyt. 
Tarkistetaan mitoituk

-set  joukkoliikenteen 
 kannalta. 

Käydään läpi  ja  tarvitta-
essa täydennetään  tie-
suunnitelman käsittelys-
sä  tullut  aineisto. 
Toimenpiteet: 
Tarkastetaan aikaisem-
mat suunnitelmat  ja  laa-
ditaan rakentamisessa 
tarvittavat asiakirjat  ja 
mitoituskuvat.  Suunnitel-
laan työnaikaiset joukko- 
liikennejärjestelyt 
(mandolliset väliaikaisrei-
titja 
-pysä  kit).  
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5.5  Liittymä-  ja  eritasoliittymähankkeet 

Liittymiä  parannetaan  ja  eritasoliittymiä  rakennetaan joko  erillishankkeina  tai 
 osana laajempaa  tiehanketta. Joukkoliikenteen  kannalta painottuvat 

linja -autoreittien  ja  pysäkkijärjestelyjen  vaikutus  perusratkaisuihin 
(liittymän  tyyppi,  kevytli ikenneyhteydet yms.) 

pysäkkiyhteyksien  järjestäminen 
 - joukkoliikenne-etuudet,  bussirampit.  

Koska  I  iittymien  yhteyteen tulee yleensä linja -autopysäkit,  ovat  pysäkkijär-
jestelyt  keskeinen  osa  liittymien  suunnittelua.  Pysäkkien sijoittelu  tulee ottaa 
huomioon  jo  liittymätyypin  valinnassa  ja  perusratkaisujen  suunnittelussa, 
jotta  pysäkeille  voidaan järjestää toimivat  ja  turvalliset kevyen liikenteen  ja 

 tarvittaessa  saattoliikenteen  yhteydet.  

JOUKKOLIIKENTEEN  KÄSITTELY ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 

Tarveselvitys Yteissuunnitelma  Tiesuunnitelma Rakennussuunnitelma 

Lähtötiedot: Lähtötiedot: Lähtötiedot: Lähtötiedot: 
Liittymän  linja- Tarvittaessa  täydenne-  Tarvittaessa  täydenne- Käydaän api  ja  tarvitta- 
autoliikenne  tään  ja  päivitetään edel- taän  ja  päivitetään edel- essa täydennetään  tie- 
-  linjat,  kaäntymissuun-  isen  suunnitteluvaiheen  isen  suunnitteluvaiheen  suunnitelman  käsittelys- 
nat, vuoromäärä, lii- Iähtöaineisto. Käydaän lähtöaineisto. Käydaan  sä  tullut  aineisto.  
kenteenharjoittajat  läpi käsittelyssä  tullut  läpi käsittelyssä  tullut  Toimenpiteet 

Pysäkit  aineisto, aineisto. Tarkastetaan  aikai- -  sijainti,  varustetaso, Yhteistyötahot: Yhteistyötahot: semmat  suunnitelmat.  käyttäjämäärä 
Yhteistyötahot: -  kunta  (ioukkoliikenne- -  kunta  (joukkoliikenne-  Laaditaan  rakentami - 

-  kunta  (joukkoliikenne- vastaava,  kaavoittaja)  vastaava,  kaavoittaja)  sessa  tarvittavat asia- 

vastaava,  kaavoittaja)  - liikennöitsijät!  Linja-  - liikennöitsijät/  Linja- kirjat  ja  mitoituskuvat.  

- liikennöitsijät!  Linja-  autoliiton  alueasiamies autolliton alueasiamies  Tehdään tekniset suun- 

autolilton alueasiamies  -  lääninhallitus  -  lääninhallitus  nitelmat  mandollisista  
Toimenpiteet: Toimenpiteet: joukkoliikenne- 

Toimenpiteet: etuuksista (esim. liiken - 
Otetaan huomioon  jouk- Suunnitellaan  joukkolii-  Tarkastetaan  aikai- nevaloilmaisimet).  
koliikenne liittymätyypin kenteen  perusratkaisut  semmat  suunnitelmat. Suunnitellaan  työnaikai - 
ja  perusratkaisujen (pysäkkien sijoittelu,  Suunnitellaan  pysäkeille  set  joukkoliikennejär- 
määrittelyssä  Suunni- lisäkaistatja —rampit) liikenneturvalliset  paikat,  jestelyt  (mandolliset  vä- 
tellaan pysäkkien sijoit- sekä  kevytliikenteen  ja  pysäkkijärjestelyt -  ja  liaikaisreititja -pysäkit). 
telu  ja  niille tarvittavat  saattoI  ii  kenteen yhtey-  varustus sekä tarvittavat  

kevytliikenne  ja  saatto-  det  pysäkeille.  Otetaan  saatto-  ja  kevytliiken - 

liikenneyhteydet  Selvi- joukkoliikenne huomi- neyhteydet.  Varataan  

tetään  tarpeet  / mandol - oon liittymän mitoituk-  tarvittavat alueet.  Tar- 

lisuudet joukkoliikenne-  sessa.  Täsmennetään kistetaan mitoitus jouk- 

etuuksiin. Määritetään mandolliset  joukkolii- koliikenteen  kannalta.  

periaatteet  joukkolii- kenne-etuudet  (liiken-  Suunnitellaan  mandolli - 

kenteen  käsittelystä  jat- nevaloilmaisimet,  lisä-  set  joukkoliikenne- 

kosuunnittelussa. kaistat).  etuudet  (liikennevaloil- 
maisimet, lisäkaistat). 
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5.6  Uudet tieyhteydet 

Uusilla  tieyhteyksillä  tarkoitetaan tilanteita, joissa tehdään tieverkon kannalta 
kokonaan uusi yhteys,  esim.  taajaman  ohikulkutie,  tai tie  tehdään niin pitkälti 
uudelle linjalle, että vanha  tie jää  käyttöön  rinnakkaistienä. Joukkoliikenteen 

 kannalta painottuvat  

-  linja-autoreittien  muutokset, vaikutukset linja-autoliikenteen palvelu- 
tasoon  ja  pysäkkien saavutettavuuteen 

- joukkoliikenteen  vaikutukset  liittymäratkaisuihin  ja  muihin järjestelyihin 
 - pysäkkien sijoittelu  ja  yhteydet  pysäkeille. 

Pääteiden  parantamisen yhteydessä  pikavuoroli  i  kenne  yleensä pyrkii siirty-
mään nopealle uudelle  yhteydelle.  Taajamien uusien  ohikulku-  ja  sisääntu-
loteiden  osalta  joukkoliikennereittien  suunnittelun merkitys korostuu.  

JOUKKOLIIKENTEEN  KÄSITTELY ERI SUIJNNITTELUVAIHEISSA 

Tarveselvitys 

Lähtötiedot 
Tiejakson  linja- 
autoliikenne  
-  linjat,  pikavuorot. vuo-

romäärä,  liikenteen- 
harjoittajat  

Pysäkit 
-  sijainti,  varustetaso, 

käyttäjämäärä 
Joukkoliikenteen erityis

-kohteet (koulut, sairaa-
lat jne.  ).  
Kaavat  ja  maan käyttö 

 joukkoliikenteen  kan-
nalta.  
Yhteistyötahot: 
-  kunta  (joukkoliikenne

-vastaava,  kaavoittaja) 
- liikennöitsijät/  Linja- 

autoliiton  alueasiamies 
-  lääninhallitus 
Toimenpiteet: 
Yhteistyössä  liikennöit-
sijöiden  ja  lääninhalli-
tuksen kanssa selvite-
tään uuden tieyhteyden 
aiheuttamat  reittimuu

-tokset ja  pysäkkitarpeet. 
 Otetaan maan käyttö  ja  

joukkoliikenteen  palve-
lutaso huomioon  perus-
ratkaisuissa.  

Yleissuunnitelma 

 Lähtötiedot 
Tarvittaessa täyden ne

-tään  ja  päivitetään  edel-
lisen  suunnitteluvaiheen 
lähtöaineisto.  Käydään 
läpi käsittelyssä  tullut 

 aineisto.  
Yhteistyötahot: 
-  kunta  (joukkoliikenne

-vastaava,  kaavoittaja) 
- liikennöitsijät!  Linja- 

autoliiton  alueasiamies 
-  lääninhallitus  
- kylätoimikunnat  
Toimenpiteet: 
Tarkastetaan aikai-
semmat selvitykset  ja 

 suunnitellaan  joukkolii-
kennettä  koskevat peri

-aateratkaisut.  Selvite-
tään  joukkoliikenteen 

 reitit  ja  pysäkkitarpeet 
 sekä niille tarvittavat 

kevyt-  ja  liityntäliiken-
neyhteystarpeet.  Suun-
nitellaan  pysäkkijärjes-
telyt  sekä niille tarvitta-
vien kevyt-  ja  liityntälii

-ken  neyhteyksien  peri-
aatteet.  

Tiesuunnitelma 

Lähtötiedot: 
Tarvittaessa  täydenne-
tään  ja  päivitetään  edel-
lisen  suunnitteluvaiheen 
lähtöaineisto.  Käydään 
läpi käsittelyssä  tullut 

 aineisto.  
Yhteistyötahot: 
-  kunta  (joukkoliikenne

-vastaava,  kaavoittaja) 
- liikennöitsijät/  Linja- 
autoliiton  alueasiamies 

-  lääninhallitus  
- kylätoimikunnat  
Toimenpiteet: 
Suunnitellaan  pysäkeille 
liikenneturvalliset  pai-
kat,  pysäkkijärjestelyt  ja 

 -varustelu sekä tarvitta-
vat  saatto-  ja  kevytlii-
kenneyhteydet.  Vara-
taan tarvittavat alueet.  

Rakennussuunnitelma 

Lähtötiedot:  
Käydään läpi  ja  tarvitta-
essa  täydennetään  tie-
suunnitelman käsitte-
lyssä  tullut  aineisto. 
Toimenpiteet: 
Tarkastetaan aikai-
semmat suunnitelmat  ja 

 laaditaan rakentamises-
sa tarvittavat asiakirjat 

 ja  mitoituskuvat.  Mikäli 
 rakennussuunnittelun 

 yhteydessä tehdään 
muutoksia  tiesuunnitel

-maan selvitetään muu-
tosten  joukkoliikenteelle 

 aiheuttamat vaikutukset. 
Suunnitellaan  työnaikai

-set  joukkolilkennejär-
jestelyt  (mandolliset  vä

-Iiaikaisreitit  ja  -pysäkit). 
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6  VUOROPUHELU SUUNNITTELUVAIHEESSA  

Vuoropuhelulla  tarkoitetaan suunnittelijoiden vuorovaikutusta viranomaisten, 
väylähankkeen yhteistyötahojen  ja  kansalaisten kanssa. Vuoropuhelu pal-
velee sekä suunnittelijoiden tiedonhankintaa että yhteistyötahojen  ja  kansa-
laisten tiedon saantia, osallistumis-  ja  vaikutusmandollisuuksia. Tavoitteena 

 on  löytää ratkaisuja, jotka mandollisuuksien mukaan kaikki osapuolet voivat 
hyväksyä. Vuoropuhelulla pyritään varmistamaan, että eri näkökulmat tule-
vat suunnittelussa otetuksi huomioon.  /14/  

Riittävä yhteistyö joukkoliikennettä edustavien tahojen kanssa  on  tarpeen, 
jotta 

-  suunnittelu perustuu oikeisiin lähtötietoihin (linja-autoreitit, pysäkit, ke-
hittämistarpeet) 

- joukkoliikenteen  palvelutason säilyttäminen turvataan perusratkaisuissa 
-  hankkeen vaikutukset linja-autoreitteihin  ja  muuhun toimintaan osataan 

ottaa suunnittelussa oikein huomioon 
- joukkoliikenteeseen  liittyvistä teknisistä  ja  toiminnallisista ratkaisuista tu-

lee kunnollisia. 

Vuoropuhelun aloittaminen  on  tärkeää  jo tarveselvitysvaiheessa.  Tällöin 
päätetään monista hankkeen perusratkaisuista, joita  on  vaikeaa myöhemmin 
muuttaa. Joukkoliikennenäkökohtien  ja  -vaikutusten tulee olla selvillä erilai-
sia vaihtoehtoja vertailtaessa  ja  ratkaisuja tehtäessä. Koska hankkeen  to-
teuttamisaika  saattaa olla kaukana, tulisi joukkoliikenteen kehittymistä pys-
tyä arvioimaan tulevaisuutta ajatellen. 

Keskeiset tahot, joiden kanssa joukkoliikenneasioita  on  tarpeen käsitellä, 
ovat 

- tiejaksoa  käyttävät liikenteenharjoittajat  ja  heidän yhdyshenkilönään  Lm
-ja-autoliiton alueasiamies 

--  kunnan joukkoliikenneyhdyshenkilö sekä kaavoituksesta  ja kadunsuun-
nittelusta  vastaavat henkilöt 

-  lääninhallituksen liikenneosaston liikennelupavalmistelija 
kylätoimikunnat  tai  vastaavat joukkoliikenteen käyttäjiä edustavat tahot. 

Vuoropuhelu  ja joukkoliikenneasioiden  käsittely  on  ratkaistava hankkeen 
luonteen, suunnitteluvaiheen  ja toimintaympäristön  perusteella. Yhtä kaikkiin 
hankkeisiin käyvää toimintamallia ei ole. Suuressa osassa hankkeista jouk-
koliikenteen kysymykset ovat selkeitä  ja  yksinkertaisia, jolloin niiden käsittely 

 on  helppoa, mutta vaatii oman työnsä  ja  aikansa. Erityisesti hankkeissa, jot-
ka koskevat useampaa liikenteenharjoittajaa  ja  joissa  on  tarpeen tehdä 
muutoksia joukkoliikennejärjestelyihin, näiden asioiden käsittelyyn kannattaa 
paneutua riittävän aikaisin  ja  varata riittävästi aikaa. 

Suunnittelun alkuvaiheessa nykytilan selvitystä  ja lähtötietojen  hankintaa 
palvelevat yleensä parhaiten suorat yhteydenotot liikenteenharjoittajiin  ja 

 muihin tahoihin. Hankkeissa, jotka koskevat useita liikenteenharjoittajia  ja 
 joissa joukkolii kennejärjestelyihmn  on  tulossa muutoksia, hankekohtaiset 

joukkoliikenneasioihin keskittyvät suunnittelukokoukset ovat osoittautuneet 
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toimiviksi. Varsinkin pienempien liikenteenharjoittajien mandollisuudet osal-
listua kokouksiin ovat rajalliset, jolloin  selkeissä  hankkeissa voidaan turvau-
tua  lausuntomenettelyyn.  Tällöin  on  tärkeää, että esitetyt ratkaisut käyvät 
selvästi ilmi  lausuntopyyntöaineistosta.  

Seuraavassa  on  esitelty erilaisia  toimintatapavaihtoehtoja  ja  arvioitu niiden 
soveltuvuutta  joukkoliikenneasioiden  käsittelyä  ja  vuoropuhelua ajatellen. 
Arviot perustuvat  mm.  selvityksen  teemahaastatteluihin  ja  esimerkkihankkei

-den  käsittelystä tehtyihin havaintoihin.  

6.1  Lausunnot  ja  suunnitelman hallinnollinen käsittely 

Suunnittelutyön aikana  joukkoliikenneratkaisuista  voi pyytää kirjallista  tai 
 suullista lausuntoa. Kirjallinen lausunto  on  sikäli hyvä, että  se  voidaan liittää 

 suunnitteluaineistoon. Lausuntopyynnössä  on  hyvä täsmentää, mihin asioi-
hin erityisesti toivotaan kannanottoa.  Lausuntopyynnöt  voi osoittaa suoraan 
lääninhallituksen  liikenneosastolle, liikenteenharjoittajille ja/tai  Linja-autoliiton 

 alueosastolle. 

Lausuntomenettelyn  hyviä puolia  on,  että  lausunnonantaja  voi rauhassa pa-
neutua asiaan  ja  tarvittaessa selvittää tarkemmin edustamansa tahon näke-
mystä.  Selkeissä  tapauksissa lausuntomenettely  on  tehokkaampaa kuin ko-
kouksen järjestäminen. Huonoja puolia ovat  välittyvän  informaation  suppeus 

 ja  mandollisten erilaisten näkemysten  yhteensovittaminen.  

Lausuntomenettely sopii parhaiten  suunnitteluvaiheeseen,  jossa ratkaisu- 
esitykset ovat  hahmottuneet  ja  suunnitelmaluonnoksia  on  käytettävissä  lau-
suntopyynnön  pohjaksi.  

Tielain  mukaisessa hallinnollisessa käsittelyssä yleis-  ja  tiesuunnitelmaa 
 laadittaessa  on  maanomistajille  ja  muille  asianosaisille  varattava tilaisuus 

joko kirjallisesti  tai  suullisesti lausua mielipiteensä asiasta  (Tielain  26 a  §). 
 Suunnitelmasta  on  hankittava alueellisten  ympäristökeskusten,  maakunnan 

liittojen  ja  kuntien lausunnot. Lisäksi voidaan tarpeen mukaan pyytää lau-
sunnot muilta viranomaisilta  (Tieasetuksen  14  §).  Lausunnot pyydetään 
suunnittelutyön aikana  tai  samaan aikaan kun suunnitelma  on  tielain  mukai-
sessa käsittelyssä.  /11/  

Tarveselvitykset  ja  toimenpideselvitykset  ovat yleensä luonteeltaan  ja  tark-
kuudeltaan  sellaisia, ettei niitä aseteta yleisesti nähtäville, mutta niistä  on 

 useimmiten syytä pyytää lausunto kunnilta,  tarveselvityksistä  myös maakun-
nan liitolta  ja  ympäristökeskukselta.  /11/  

Säädöksiin  ei sisälly suoranaista velvoitetta hankkia suunnitelmasta lausun-
toa  joukkoliikenteen  näkökohtia  edustavilta  tahoilta. Lääninhallituksen  liiken-
neosasto  ja  Linja-autoliitto  Ilikenteenharjoittajien  edustajana ovat tahoja, joi-
den  toimialaa tieratkaisut  koskevat  ja  joilta lausuntoa voidaan pyytää. Nykyi-
sellään näiltä ei kuitenkaan yleensä  pyydeta"virallista"  lausuntoa suunnitel-
man käsittelyvaiheessa. 

Hallinnollinen käsittely suunnitelman  valmistumisvaiheessa  on  myähäinen 
 ajankohta vaikuttaa  joukkoliikenteen  kannalta merkittäviin  perusratkaisuihin. 

Joukkolii kenteen  näkökohdat tulisi selvittää suunnittelutyön alkuvaiheessa  ja  
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ratkaisut hioa vuoropuhelun avulla osana suunnitteluprosessia. Näin toimien 
käsittelyvaiheen lausuntojen merkitys  on  vähäisempi. Merkittävästi joukkolli-
kenteeseen vaikuttavista suunnitelmista voidaan kuitenkin pyytää vielä tässä 
vaiheessa lääninhallituksen  ja  Linja-autoliiton lausunnot.  

6.2  Hankeryhmäja teemakokoukset  

Yleensä suunnitteluhankkeelle muodostetaan hankeryhmä, jossa Tiehallin
-non  ja  suunnittelijan lisäksi yleensä  on mm.  kunnan edustus. Hankeryhmä 

kokoontuu  1  -  3  kuukauden välein. 

Normaalihankkeissa hankeryhmän vakiokokoonpanoa  ei yleensä kannata 
kasvattaa joukkoliikenteen edustajilla. Joukkoliikenneasioiden käsittely voi-
daan keskittää joihinkin kokouksiin, joihin kutsutaan erikseen liikennöitsijöi

-den,  Linja-autoliiton  ja  lääninhallituksen edustajat, kunnan joukkoliikenneasi-
oista vastaava taho  ja  muut tarvittavat tahot. 

Mikäli joukkoliikennejärjestelyt vaativat perusteellisempaa suunnittelua  ja 
 vaihtoehtojen läpikäyntiä, kannattaa järjestää erityisesti tähän aiheeseen 

keskittyvä suunnittelukokous. Mukaan kutsutaan liikennöitsijöiden, Linja- 
autoliiton  ja  lääninhallituksen edustajat, kunnan joukkoliikenneasioista vas-
taava taho  ja  muut tarvittavat tahot. 

Vaikka kokouksen järjestäminen  on  työlästä, kokemukset tällaisista suun-
nittelukokouksista ovat hyviä. Tilaisuudessa voidaan keskittyä joukkoliiken-
neasioihin, ideoida  ja  kehittää ratkaisuja sekä yhteensovittaa näkemyksiä.  

6.3  Yleisötilaisuudet  

Erilaiset yleisötilaisuudet, kuten yleisöesittelyt, suunnitelmien nähtävilläoloti-
laisuudet (ns. avoimet ovet)  tai  suunnittelutilaisuudet,  kuuluvat normaaliin 
vuoropuhelukäytäntöön. Näiden avulla  on  mandollisuus tavoittaa  ja  kuulla 
alueen asukkaiden  ja  tienkäyttäjien, myös joukkoliikenteen käyttäjien näke-
myksiä. 

Tilaisuudet toimivat lähinnä kansalaisten suuntaan. Yhteydenpitoa  ja  asioi-
den käsittelyä liikenteenharjoittajien kanssa ei kannata jättää näiden tilai-
suuksien varaan. Liikenteenharjoittajia  on  vaikea saada mukaan tilaisuuksiin 
eivätkä tilaisuudet sovellu  kovin  hyvin perusteelliseen neuvotteluun. 
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6.4  Liikennöitsijäkohtaiset  neuvottelut 

Suorat yhteydenotot  ja  neuvottelut yhden tahon kanssa kerrallaan  on  nor-
maali  ja  tehokas tapa hoitaa suunnittelua  ja  hakea kannanottoja. Suorat yh-
teydenotot  on  yleensä  paras  tapa hoitaa lähtötietojen hankinta, nykytitanteen 
selvitys  ja kehittämistarpeiden  kartoitus. 

Kohteissa, joita käyttää  vain  yksi  tai  pari liikenteenharjoittajaa,  suora neu-
vottelu tämän yrityksen kanssa  on  käyttökelpoinen tapa. Tarvittaessa tietä 
käyttävät liikenteenharjoittajat  ja  sopivat yhdyshenkilöt yrityksissä voi selvit-
tää Linja-autoliiton alueasiamieheltä  tai  lääninhallituksen liikennelupaval-
mistelijalta.  

6.5  Linja-autoliiton alueosastokokoukset 

Liikenteenharjoittajien edustajat kokoontuvat kuukausittain Linja-autoliiton 
alueosaston kokoukseen, joka  on  yksi mandollinen foorumi suunnitteluhank-
keiden käsittelyyn. Kokouskutsut menevät kaikille alueen jäsenyrityksille. 

Käytännön kokemusten perusteella näyttää siltä, että kokouksissa kannattaa 
käsitellä  vain  merkittäviä useita liikenteenharjoittajia koskevia  ja  heidän  kan-
nanottoaan  vaativia asioita. Laajan osanottajajoukon  ja kokousaikataulun 

 vuoksi suunnitelmien perusteelliseen käsittelyyn  tai  ratkaisujen ideointiin ei 
ole mandollisuutta. Tässä suhteessa suppeammat  vain  käsiteltävän hank-
keen intressiryhmään rajatut suunnittelukokoukset toimivat paremmin. 

Linja-autoliiton alueasiamies hoitaa kokousten valmistelun. Hänen kanssaan 
kannattaa neuvotella useam  paa liikenteenharjoittajaa  koskevien suunnitel-
mien käsittelytavasta. 



42 	 Joukkoliikenne tiensuunnittelussa 

JOUKKOLIIKENNEASIOIDEN  ESITTÄMINEN SUUNNITELMISSA  

7  JOUKKOLIIKENNEASIOIDEN  ESITTÄMINEN 
SUUNNITELMISSA  

7.1  Nykykäytännöt  

Suunnitelmien laatimisesta, sisällöstä  ja esittämistavasta  on  laadittu eri 
suunnitelmavaiheille omat ohjejulkaisunsa. Suunnitelma-asiakirjat koostuvat 
suunnitelmaselostuksesta  ja suunnitelmakartoista. Joukkoliikenteen  käsitte-
lyä eri suunnitteluvaiheissa  on  kuvattu ohjejulkaisuissa seuraavasti: 

Tarveselvitys  /10/ 
Tarveselvityksen muodolle  jätetään runsaasti liikkumavaraa, jotta  tar-
veselvityksen  sisältö voidaan tarkoituksenmukaisesti suunnitella kussa-
kin tapauksessa. Joukkoliikennettä ei ole erikseen mainittu suunnitel-
maselostusmalleissa eikä käsitelty mallikuvissa  tai suunnitelmakartta-
esimerkeissä. 

Yleissuunnitelma  /15/ 
Yleissuunnitelman  laatimista koskevassa osassa joukkol iikennettä ei 
erikseen mainita, vaan käsitellään liikennettä  ja maankäyttöä. Vaikutuk-
sissa ja johtopäätöksissä  kohderyhmänä esitetään linja-autoliikenne  ja 

 matkustajat. Suunnitelmaselostuksessa esitetään kuvattavaksi joukkolii-
kenteen järjestelyt. Yleiskartan esitystapamalleissa ei ole huomioitu 
joukkoliikennettä. Suunnitelmakartassa ohjeistetaan esittämään linja-
autopysäkit, mutta karttamalleihin ei sisälly esimerkkiä esittämistavasta.  

D  Tiesuunnitelma  /13/  
Tiesuunnitelmassa ohjeistetaan  esitettäväksi linja-autoliikenteen osalta 
suunnitelman aiheuttamat muutokset, mandolliset uudet reittijärjestelyt  ja 
pysäkkien  paikat. Suunnitelmaselostuksessa 

-  hankkeen lähtötiedot  ja  perustelut -kohdassa kuvataan joukkoliikenteen 
nykytila  ja  ongelmat 

-  tiesuunnitelman esittely -kohdassa kuvataan joukkoliikennettä koskevat 
suunnitteluperusteet  ja  ratkaisut 

-  suunnitelman vaikutukset -kohdassa joukkoliikennettä ei ole erikseen 
mainittu. 

Suunnitelman yleiskartan  (1:10 000 tai 1:20 000) sisältöohjeessa  ei mainita 
linja-autopysäkkejä, vakiolduissa piirustusmerkinnöissä ei ole merkintää py -
säkkejä varten eikä pysäkkejä ole otettu mallikarttaan. Suunnitelmakartassa 

 (1 :2000, 1:1000 tai 1:500) ohjeistetaan  esittämään linja-autopysäkit. Vakioi-
tuihin piirustusmerkintöihin ei kuitenkaan sisälly erityissymbolia pysäkille, 
vaan pysäkit kuvataan pelkästään levennyksenä tiessä. 

Rakennussuunnitelma 
Rakennussuunnitelma  koostuu useista osasuunnitelmista. Joukkoliiken-
nettä koskevia asioita sisältyy lähinnä liikenteenohjaussuunnitelmaan, 
jossa esitetään  mm.  linja-autopysäkkimerkit  ja  mandollisten joukkoliiken-
nekaistojen merkintä. Maaseutuoloissa linja-autopysäkit  on  yleensä hel-
posti löydettävissä suunnitelmakartoista, mutta taajamissa pysäkkimerkit 
saattavat hukkua liikennemerkkien paljouteen. Rakennussuunnitelmasta 
ei kuitenkaan ole juuri hyötyä joukkoliikenneasioiden käsittelyn kannalta, 
koska suunnitelma laaditaan yleensä vasta rakentamisvaiheen edellä  ja 

 on  tarkoitettu lähinnä työmaakäyttöön. 
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7.2  Kehittämistarpeet  

Selvitystyön yhteydessä  on  käynyt selvästi ilmi, että joukkoliikenneratkaisu-
jen lähtökohdat  ja muutosesitykset  suunnitelmissa  on  yleensä esitetty epä-
selvästi  tai vajavaisesti: 

joukkoliikenteen  nykytilaa (linja-autopysäkit, -reitit  ja vuoromäärät)  ei ole 
kuvattu suunnittelun lähtökohdissa 

- suunnitelmaselostuksessa  ei kerrota lähtökohtia  tai  perusteita joukkolii-
kennettä koskevien järjestelyjen osalta 

- suunnitelmakartoilta  on  vaikea hahmottaa, mihin linja-autopysäkit  on  tar-
koitus sijoittaa  tai  mitä muita joukkoliikennettä koskevia muutoksia  on 

 tarkoitus toteuttaa. 

Koska joukkoliikenneasioiden käsittely tiehankkeissa perustuu paljolti suun-
nitelmakarttoihin  ja  muihin suunnitelma-asiakirjoihin, tulisi laatutasoa tältä 
osin parantaa. Merkittävä syy siihen, että joukkoliikenneasioita ei asianmu-
kaisesti käsitellä  ja  esitetä suunnitelmissa,  on  sopivien esitystapamallien 
puuttuminen käytettävistä ohjeista  ja mallipohjista.  Tämä lienee osaltaan 
myös syy siihen, että joukkoliikenneasioiden käsittely suunnittelutyössä  jää 

 liian vähälle huomiolle. 

Suunnitelmien sisältöohjeita  ja suunnittelukäytäntöjä  esitetään kehitettäväksi 
seuraavasti: 

- Joukkolii kenteen  nykytila esitetään suunnitelmaselostuksissa sekä  kart-
takuvien  että tekstin avulla. Tärkeintä  on  nykyisten pysäkkien inventointi 

 ja  esittäminen. Mandollisuuksien mukaan tulisi kuvata myös linja-
autoreitit, vuorojen määrä, pysäkkikohtaiset matkustajamäärät sekä 
joukkoliikenneterminaalien  ja  muiden erityiskohteiden sijainti. Joukkolii-
kenteen osuus voidaan sisällyttää muihin tiestöä, liikennettä  ja  maan- 
käyttöä havainnollistaviln karttakuviin  tai  tarvittaessa tehdä joukkoliiken-
teestå oma karttakuvansa (esimerkki kuvassa  6). 

-  Lähtökohdat joukkoliikenneratkaisujen suunnittelulle  ja  perusteet mah-
dollisille muutoksille kirjataan suunnitelmaselostukseen omana kohta-
naan. Tarvittaessa muutokset esitetään omalla kartallaan (esimerkki ku-
vassa  7).  
Linja-autopysäkkien sijainti  ja  tyyppi (paikallis-, kauko- ja/tai pikavuoro-
pysäkki) merkitään omalla symbolillaan suunnitelmien yleiskarttoihin. 
Tarvittaessa joukkoliikennejärjestelyistä tehdään oma erityiskarttansa. 
Mittakaavaltaan yleiskartta  on  yleensä sopiva pysäkkien sijainnin arvioi-
miseen. 

-  Tie-  ja yleissuunnitelmien suunnitelmakarttoihin  (1:500 - 1:2000)  linja-
autopysäkille kehitetään oma vakiotunnuksensa, jotta niiden sijainti olisi 
selvemmin hahmotettavissa. 
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Kuva  7.  Esimerkki  joukkoliikennettä  koskevien muutosten kuvauksesta  päasuun-
taselvityksessä. 
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8  JOUKKOLIIKENNE RAKENTAMISVAIHEESSA 

Tiehankkeen rakentamisvaiheessa  korostuvat 

- joukkoliikenne työnaikaisten liikennejärjestelyjen  suunnittelussa  ja  to-
teuttam  i sessa  
liikenteenharjoittajien informointi riittävän aikaisin muuttuvista järjeste-
lyistä, niin työnaikaisista väliaikaisjärjestelyistä kuin hankkeen myötä py-
syvästi muuttuvista järjestelyistä 

-  yhteistyö  ja  työnjaosta sopiminen yleisölle  ja joukkoliikenteen  käyttäjille 
suunnattavassa viestinnässä. 

Työnaikaiset joukkoliikenne-  ja pysäkkijärjestelyt 

Joukkoliikenteen  toimivuus  ja  palvelutaso tulee turvata tiehankkeen raken-
tamisen aikana. Tietöiden aikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelua  ja  to-
teuttamista koskevassa ohjekansiossa  /6/  kehotetaan tarkistamaan, onko 
työmaa joukkoliikenteen reitillä  ja  neuvottelemaan liikennöitsijän kanssa tar-
vittavista toimenpiteistä. 

Työmaaosuudella  tulee säilyttää  koko  ajan käytettävissä olevat pysäkit tar-
vittaessa tilapäisjärjestelyjen avulla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, 
että pysäkeille  on  toimivat, turvalliset  ja  hyvin opastetut kevyen liikenteen 
yhteydet. 

Työmaaosuuksille  pyritään mandollisuuksien mukaan järjestämään kierto-
tieyhteyksiä. Kiertotieyhteyksiä käytettäessä tulee huolehtia tarvittavista py -
säkkijärjestelyistä  ja  niiden opastuksesta. 

Pääsääntöisesti urakoitsija vastaa työnaikaisten liikennejärjestelyjen suun-
nittelusta  ja  liikenteen ohjaussuunnitelman laatimisesta. Tilaaja määrittelee 
liikennejärjestelyjen vaatimustason, hyväksyy suunnitelmat  ja  valvoo niiden 
toteuttamista. Vastuu työmaatiedottamisesta  ja  tarvittavasta yhteydenpidosta 
esim. liikenteenharjoittajiin  on  entistä enemmän siirtymässä urakoitsijan 
vastuulle. Tärkeää  on,  että vastuut tilaajan  ja urakoitsijan  välillä ovat selke-
ästi määriteltyjä. 

Liikenteenharjoittajien informointi  ja joukkoliikennejärjestelyistä  tiedot- 
tam  i nen 

Tietyömaiden  viestintää ohjaa  mm. Hankeviestinnän  käsikirja  /1/.  Kullekin 
hankkeelle laaditaan erityinen viestintäsuunnitelmassa. Liikennöitsijät mai-
nitaan yhtenä viestinnän kohderyhmänä. Myös Linja-autoliiton alueasiamies 

 on  syytä ottaa viestinnän yhteys-  ja jakelulistalle. 

Tiehanke  aiheuttaa harvemmin niin suurta kuukausia jatkuvaa viivettä, että 
 se  olisi tarpeen ottaa huomioon joukkoliikenteen aikatauluissa. Tämä saat-

taa  tulla  kysymykseen suurten pitkiä kiertoteitä sisältävien hankkeiden osal-
ta. Tällaisista kohteista liikenteenharjoittajat tarvitsevat tiedon vähintään 
puoli vuotta ennen, jotta muutokset voidaan ottaa huomioon aikatauluissa. 
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Yleensä muutokset ovat pienempiä  ja  koskevat kiertoteitä  tai  muuttuvia py-
säkkijärjestelyjä. Myös näistä  on  tarpeen informoida liikennöitsijöitä hyvissä 
ajoin ennakkoon. 

Rakennustyömailla  joudutaan usein jarjestamäan tila paispysäkkejä. 
 Kuva  valtatieltä  17  Siilaisen eritasoliittymätyömaalta  Joensuusta. 

Matkustajien suuntaan vastuu viestinnästä  on  niin tiehankkeen rakennutta
-jaha, urakoitsijahla  kuin hiikennöitsijählä: 

-  Hankkeen rakennuttaja hoitaa yleisviestintää hankkeesta tiedotusvälinei-
den kautta, jolloin pyritään mandollisuuksien mukaan kuvaamaan myös 
hankkeen vaikutukset joukkohilkenteen käyttäjihle. 

- Urakoitsijan  vastuulla  on  hoitaa muuttuneita pysäkkijärjestelyjä koskeva 
opastus työmaa-ahueehla sekä ajankohtaisviestintä muutoksista. 

Liikenteenharjoittaja  informoi matkustajia mandollisista aikataulu-  ja reit-
timuutoksista  sekä rakentamisen aikana että uuden tieyhteyden valmis-
tuessa. Linja-autoissa voi myös olla informaatiota mandollisista työnal-
kaisista pysäkki-  ja  muista järjestelyistä. 



48 
	

Joukkoliikenne tiensuunnittelussa 
LÄHDELUETTELO  

9  LÄHDELUETTELO 

/1/ 	Hankeviestinnän  käsikirja. Tielaitos. TIEL  8000121. 

/2! 	Joukkoliikenne;  opas tiepiirin joukkoliikenneselvityksen laatimiseksi. 
Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  23/2000. Helsinki 2000. 

/3/ Joukkolii kenne  kaavoituksessa. Ym päristöministeriö, Alueidenkäytön 
osasto. Opas  3 1995.  Oy  Edita  Ab.  Helsinki 1996. 

/4/ Joukkoliikenteen  toimintaedellytysten parantaminen. Toimintalinja 
 2000. Tielaitos, Tiehallinto. Helsinki 2000. 

/5/ 	Julkisen liikenteen suoritetilasto  1999.  Liikenne-ja viestintäministerlö.  
B 25/2000. Helsinki 2000. 

/6/ 	Liikenne tietyömaalla. Päivitettävä ohjekansio. Tielaitos. TIEL  227200. 
Helsinki 1991. 

17/ 	Liikennetilastollinen  vuosikirja  2000.  Tilastokeskus. Liikenne-  ja  mat- 
kailu  2000:17. Helsinki 2000. 

/8/ 	Ojala, Jouni. Pursula,  Matti.  Taajamien joukkoliikenteen suunnittelu  ja  
hoito. Teknillinen korkeakoulu, Liikennetekniikka. Opetusmoniste  13. 

 Suomen Paikallisliikenneliitto ry. Otaniemi  1994. 

/9/ 	Pääväylät  kaupunkialueilla, Joukkoliikenne. Tielaitoksen selvityksiä  
59/1991. Tiehallitus, Kehittämiskeskus. Helsinki 1991. 

/10/ Tarveselvitys.  Sisältö  ja esittämistapa. Tielaitos, Tiehallinto. 
TIEL2110001 -94. Helsinki 1994. 

/11! Tiehankkeiden  suunnitelmien käsittely. Tielaitos, Tienpidon teettämi-
nen. TIEL  2110011-99. Helsinki 1999. 

/12/ Tieliikenne. Lakikokoelma.  Oy Edita  Ab.  Helsinki 2000. 

/13/  Tiesuunnitelma. Sisältö  ja esittämistapa. Tielaitos, Tiehallinto. 
TIEL  2110004-99. Helsinki 1999. 

/14/ Vuoropuheluopas. Tielaitoksen  selvityksiä  14/1997. Tielaitos, Tiehal-
linto. Helsinki 1997. 

/15/ Yleissuunnitelma.  Sisältö  ja esittämistapa. Tielaitos, Tiehallitus. 
TIEL  2110005. Helsinki 1992. 



Joukkollikenne tiensuunnittelussa 
	

49 
LI  ITTEET  

lo  LIITTEET  

Lute 1. Joukkollikenteeseen  liittyviä käsitteitä  ja  määritelmiä  

Lute 2. Teemahaastatteluihin  osallistuneet henkilöt  

Lute 3. Joukkoliikenteen suunnitteluohjeet 

Lute 4. Joukkoliikenteen  parissa työskentelevien organisaatioiden  yhteystietoja 



Joukkoliikenne tiensuunnittelussa 	 Lute 1 
LIITTEET  

JOUKKOLIIKENTEESEEN  LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ  JA  MÄÄRITELMIÄ 

Seuraavaan  on  koottu eräitä lähinnä linja-autoliikenteeseen  ja  erilaisiin  pal-
veluliikenteisiin  liittyviä käsitteitä  ja  määritelmiä lähteen  IQI  pohjalta. 

Luvanvaraisella henkilöliikenteellä  tarkoitetaan sellaista henkilöiden kul-
jetusta tiellä, jonka harjoittamiseen tarvitaan liikennelupa. 

Linjaliikenteellä  tarkoitetaan luvanvaraista henkilöliikennettä, joka  on  sään-
nöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä, jonka reitin lupaviran-
omainen vahvistaa  ja  jonka harjoittaminen ei perustu kunnan, kuntayhtymän, 
liikenne-  ja viestintäministeriön  tai  lääninhallituksen kanssa tehtyyn ostoso-
pimukseen. 

Pikavuoroliikenteellä  tarkoitetaan nopeaa linjaliikennettä, jossa pysähdy-
tään matkustajien ottamista  ja  jättämistä varten  vain liikenneluvassa määri-
tellyissä  paikoissa. 

Ostoliikenteellä  tarkoitetaan joukkoliikenneluvan  tai taksiluvan  nojalla  har-
joitettavaa henkilöliikennettä,  joka  on  säännöllistä, jonka palvelut ovat ylei-
sesti käytettävissä  ja  jonka hoitaminen perustuu kunnan, kuntayhtymän, 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan, liikenne-  ja viestintäministeriön 

 tai  lääninhallituksen kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan sopi-
mukseen. 

Tilausliikenteellä  tarkoitetaan luvanvaraista henkilöliikennettä,  jota  harjoi-
tetaan  vain  tilauksesta tilaajan määräämällä tavalla, sekä muuta luvanva-
raista henkilöliikennettä, joka ei ole linjaliikennettä  tai ostoliikennettä.  

Avoin joukkoliikenne  on joukkoliikennettä,  jota  voi käyttää kuka tahansa. 
Avoimen joukkoliikenteen vastakohta ovat erilliskuljetukset. 

Erilliskuljetuksilla  tarkoitetaan pelkästään tiettyä asiakasryhmää, esimer-
kiksi koululaisia  tai  sosiaalitoimen asiakkaita palvelevaa tilausliikennettä. 
Erilliskuljetus voidaan järjestää 
--  linja-autolla joukkoliikenneluvalla tilausliikenteenä 

taksilla taksiluvalla tilausliikenteenä. 

Kiinteää reittiä käytetään linjaliikenteessä. Kiinteältä reitiltä ei sallita poik-
keamia. Eräänlaisena vastakohtana joustava reitti tarkoittaa sitä, että  en-
naltamäärättyä  reittiä voidaan reittiä voidaan muokata tilausten perusteella. 

Kutsuohjattu joukkoliikenne  on  perinteisen linja-autoliikenteen  ja taksilii-
kenteen  välimuoto, jossa ajetaan kiinteää, joustavaa  tai  vapaasti muodostu-
vaa reittiä tilausten eli kutsujen perusteella. Matkustaja tekee tilauksen  mat-
kojenvälityskeskuksen,  muuhun tilauskeskukseen  tai  suoraan liikenneväli-
neeseen. 

Palveluliikenne  on kiinteäreittinen tai  reitti-  ja aikataulupoikkeamia  sisältä-
vä, kaikille avoin linja -auto- tai taksilinja.  Palvelu -sana viittaa siihen, että 
vanhempien ihmisten  ja toimintaesteisten  henkilöiden tarpeet  on  otettu huo-
mioon tavanomaista joukkoliikennettä kehittyneemmällä tavalla. 
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TEEMAHAASTATTELUIHIN  OSALLISTUNEET  HENKILOT 

Tiehallinto,  Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Hannu  Teittinen 	ryhmäpäällikkö, tienpidon  teettäminen 
Pertti Asikainen 	maankäyttöins., tienpidon  suunnittelu  

Tiehallinto,  Savo-Karjalan tiepiiri 
Terhi Nissinen 	joukkoliikennevastaava, tienpidon  suun- 
nittelu 
Martti  Piironen 	 tieverkkoins., tienpidon  suunnittelu 
Hannu Korhonen 	 ins.,  tienpidon  teettäminen 
Hannu Ruotsalainen 	ins.,  tienpidon  teettäminen 

Itä-Suomen lääninhallitus 
Kari Hiltunen 
Liisa  Joenperä  
Toini Puustinen  

Linja-autoliitto  
Matti  Jolkkonen 

Kuopion Liikenne 
Reijo  Hobin  

Kuopion kaupunki 
Juha Romppanen 

 Aarno Lietola  
Seija Pasanen 

Joensuun kaupunki 
Juha-Pekka Vartiainen 
Harri Honkanen 
Martti Varis  
Asko  Ruohtula  

liikennehallintopäällikkö,  Mikkeli 
ylitarkastaja, Joensuu 
ylitarkastaja, Kuopio 

alueasiamies 

 aluepäällikkö 

yleiskaava-arkkitehti 
 liikenneins. 

su unnittel uins. 

kaavoituspäälli kkö 
kadunsuunnittelupäällikkö 
liikenneins. 
suunnittelurkm.  

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto 
Timo  Myllymäki 	 ins.  

Pohjois-Savon liitto 
Jouko Kohvakka 	suunnitteluins. 

Tieliikelaitos,  Konsultointi 
Heimo Hätinen 	 suunnitteluins. 
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JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELUOHJEET 

Tiehallinnon  teiden suunnittelua koskevat ohjeet, joissa käsitel-
lään joukkoliikennettä 
(tilanne  1.3.2001)  

- Liikennejärjestelmäsuunnitelma. TIEL  2120004. Th-274/30.5. 1996. 
- Pääväylät  kaupunkialueilla  -  yleiset  suunnitteluperiaatteet. TIEL  2130011. 

Th-537/1 .3.1993. 
-  Kevyen liikenteen suunnittelu.  TIEL  2130016. 1998. 
- LIVASU  95-  liikennevalot.  TIEL  2130012. 1996. 
-  Taajamien  keskusteiden  suunnittelu.  TIEL  2110007. 1995. 
-  Teiden suunnittelu,  III 4.4  Linja-autopysakit (KANSIOA).  21.1.1972. 
- Moottoriteiden eritasoliittymät,  osa  B. TIEL 2130008. 

Th-1 160/14.12.1993. 
- Yleissuunnitelma -  Sisältö  ja esitystapa. TIEL  2110005/27.10.1992. 
-  Tiesuunnitelma  -  Sisältö  ja esitystapa. TIEL  2110004-99/17.6.1999.  

Muita joukkoliikennettä käsitteleviä julkaisuja 

Liikennepolitiikka 
-  Ehdotus liikenneministeriön  joukkoliikennestrategiaksi.  Liikenneministeriö 

 18/2000. 
-  Kuljemme yhdessä. Liikenneministeriö  1999. 
-  Liikenteen  toimintalinjat  2020.  Liikenneministeriö  1997. 
- Tienpidon linjaukset  2015. Tielaitos 2000. 
- Toimintal injat joukkoliikenteen  toimintaedellytysten parantamiseksi. 

 Tielaitos  2000.  

Palvelutaso 
- Joukkoliikenteen  palvelutason määrittäminen  ja  mittaaminen. Liikennemi-

nisteriö  31/1 998. 
-  Linja-autoliikenne, linja-autoliikenteen  palvelutasotekijät. 

Tielaitos  42/1 997.  

Suunnittelu yleensä, fyysinen suunnittelu yms. 
- Joukkoliikenteen suunnitteluohjeita.  Suomen  Paikallisliikenneliitto  1989. 
- Joukkoliikenne -  Opas tiepiirin  joukkoliikenneselvityksen laatimiseksi. 

Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  23/2000. Tiehallinto, Tie-  ja liikennetekniik- 
ka.  Helsinki 2000. 

- Liikenneja  väylät  I &  Il.  Suomen rakennusinsinöörien liitto  RIL  1988. 
-  Näkökohtia  joukkoliikenteen  suunnitteluun. Suomen  Paikallisliikenneliitto 

 1997. 
- Pai kallisliikenteen bussireittien ongelmakohtien kartoitusmenetelmä. 

 Liikenneministeriö  B 6/1998. 
-  Pienin  korjauksin joukkoliikenne  turvalliseksi.  PLL, Kuntaliitto, Tielaitos, 

Liikenneturva  ja  ympäristöministeriö.  1994. 
- Pääväylät  kaupunkialueilla,  Joukkoliikenne. Tielaitos  59/1 991. 
- Pääväylät  kaupunkialueilla, Suunnittelu -ja mitoitusperusteet. 

Tielaitos  56/1991. 
- Pääväylät  kaupunkialueilla, Yleiset  suunnitteluperiaatteet. 

TIEL  2130011. Tielaitos 1993. 
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RT -kortisto  (linja-autojen mitoituksesta, jalankulku-  ja pyöräväylien  suunnit-
telusta, liikkumisesteisten huomioon ottamisesta). 

-  Taajamien joukkoliikenteen suunnittelu  ja  hoito. Teknillinen korkeakoulu. 
Suomen Paikallisliikenneliitto.  1994. 

-  Taajamien keskustateiden suunnittelu, luku  8: Joukkoliikenne. Tielaitos 
1995. 
Bussililkenteen infrakortit,  Suomen Paikallisliikenneliitto 
- 	No 1 Korotetun suojatien mitoitus.  3/2000. 
- 	No 2 Kiertollittymät  ja bussiliikenne.  9/2000. 
- 	No 3 Pysäkkilevennyksen mitoitus.  12/2000. 
- 	No 4  Päätepysäkki.  1/2001 
- 	No 5 Mitoitusajoneuvotja ajouramallit.  12/2000. 
- 	No 6 Bussiterminaalin mitoitus.  5/2001. 

Pysäkkien  suunnittelu  
-  Linja-autoliikenne, Esimerkkejä linja-autopysäkeistä  ja etuisuusjärjeste-

lyistä. Tielaitos  43/1 997. 
-  Linja-autoliikenne, Liikkumisesteisten huomioon ottaminen pysäkkien 

suunnittelussa. Tielaitos  47/1997. 
-  Linja-autoliikenne, Liityntä-  ja saattoliikennejärjestelyt. Tielaitos  44/1997. 
-  Linja-autoliikenne, Matalalattialinja-autolle soveltuva pysäkkilevennys. 

Hämeen tiepiiri  1999. 
- Pikavuorojen  reitti-, liityntäliikenne-  ja pysäkkijärjestelyjen  kehittäminen. 

Tielaitos  53/1 993. 
- Pikavuoropysäkkien kehittämistutkimus  1997.  Turun tiepiiri  1997. 
- Joukkoliikenne - Pikavuoropysäkkien  kehittäminen. Tielaitoksen selvityk-

siä  41/2000. Tiehallinto,  Turun tiepiiri.  Turku 2000. 
- Poikittaisliikenteen vaihtopysäkki -  malli pysäkkialueen osatekijöistä. 

YTV  1993:24. 
- Pysäkkialueiden kehittämisperiaatteet.  Helsingin kaupungin liikennelaitos 

 S:4/1 996.  

Laatu käytävät  
Joukkoliikenne - Laatukäytävien  kehittäminen. TIEL  3200641. 
Tielaitos 2000.  
Perusasiat kuntoon pääreiteillä, Linja-autoliikenteen toimintaedellytysten 
parantaminen  Tampereen  seudulla. Hämeen tiepiiri ym.  1999.  
Vaasan seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen. 
VASELI  2020. 1999.  

Nopeuttaminen  ja  sujuvoittaminen 
-  Espoon bussiliikenteen kehittäminen. Espoon joukkoliikennekeskus  1998. 
- Joukkoliikennejärjestelyjen  parantaminen Helsingin seudun sisääntulo- 

väylillä, Esiselvitys. Uudenmaan tiepiiri  1997. 
-  Linja-autoliikenteen nopeuttaminen Suomen kaupungeissa. Liikennemi-

nisteriö  7/1991. 
-  Linja-autoliikenteen nopeuttamisselvitys. YT\J/LM  1991:13. 
- Turuntien  suunnan linja-autoliikenteen sujuvoittaminen. YTV  1995:10.  

Kaavoitus  
- Joukkoliikenne  kaavoituksessa. Ympäristäministeriö, opas  3/1 995. 
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Terminaalit  ja  matkakeskukset  
- Esteetön matkakeskus.  Liikenneministeriö  9/2000.  
-  Linja -autoterminaalien suunnitteluperusteita  ja  -ohjeita. Helsingin kau-

pungin liikennelaitos  1976. 
- Matkakeskuksen mitoitusperusteet.  Liikenneministeriö  10/1 996. 
- Matkakeskuksen vaikutustarkastelut.  Liikenneministeriö  5/1 998. 
- Pyöräilyja matkakeskukset.  Liikenneministeriö  33/1 999. 

Joukkoliikenneinformaatio 
- Joukkoliikenteen  informaatiojärjestelmät  paäkaupunkiseudulla, Esiselvi

-tys. YTV  B 1994:1. 
- Joukkoliikenteen matkustajainformaation yleissuunnitelman  tarkistus. 

 YTV  B 2000:8. 
- Joukkoliikenteen tosiaikainen matkustajainformaatio,  Tekninen raportti, 

 yleissuunnitelma. YTV  B 1995:9. 
- Reaaliaikaiset matkustajainformaatiojärjestelmät.  Liikenneministeriö 

 B 4/1 997. 

Vaikutustarkastelut 
- Joukkoliikennehankkeiden arviointimenetelmät  taajamissa,  Lähtökoh-

taselvitys. YTV  B 1995:7. 
- Joukkoliikenneinvestointien  yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. 

Harri  Lahelma. PLL  1993. 
-  Matka-aikojen käyttö  joukkoliikennehankkeiden  arvioinnissa. 

 YTV  B1996:8.  

Tutkimus, liikenteen hoito  yms. 
- Bussiliikenteen hoitomallit  Suomessa. Linja-autoliitto  1999. 
- Bussimatkailututkimus.  Linja-autoliitto  2000. 
- Joukkoliikenne  Suomen  liikennejärjestelmän  osana.  Teknillistieteelliset 

akatemiat  1/2000. 
- Joukkoliikenne, Kirjallisuusselvitys  ja -referaatit. Tielaitos  26/1 991. 
- Joukkoliikennerekisterin kehittämissuunnitelma  ja  toiminnallinen määrit-

tely.  YTV  1997:2. 
- Joukkoliikenteen  henkilökohtaisen palvelun kehittäminen.  Liikenneminis-

terlö  24/1 996. 
- Kuluttajatutkimus pikavuorolii kenteen  kehittämiseksi. Linja-autoliitto  1999. 
-  Käyttäjien  ja  ostajien tarpeet  maaseutumaisessa joukkoliikenteessä.  Lii-

kenneministeriö  1995. 
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JOUKKOLIIKENTEEN  PARISSA TYÖSKENTELEVIEN 
ORGANISAATIOIDEN YHTEYSTIETOJA (tilanne  1.8.2001)  

Liikenne-ja  viestintäministeriö 
Henkilölii kenneyksikkö 

Eteläesplanadi  16-18, PL 235 
00131 Helsinki 
Puhelinvaihde:  (09) 1601 
Internet-osoite: www.mintc.fi  

Etelä-Suomen lääninhallitus 

Internet-osoite: 
www.  intermin .fi/suom/laanitleslh  

Hämeenlinnan toimipiste 
 Birger Jaarlinkatu  15, PL 150 

13101  Hämeenlinna 
Puhelinvaihde:  02051 6121  

Helsingin alueellinen palveluyksikkö 
Ratapihantie  9, PL 110 
00521 Helsinki 
Puhelinvaihde:  02051 6131  

Kouvolan alueellinen palveluyksikkö 
Salpausselänkatu  22, PL 301 
45101  Kouvola 
Puhelinvaihde:  02051 6141  

Itä-Suomen lääninhallitus  

Internet-osoite: 
www. intermin.fi/suom/laanitlislh  

Mikkelin toimipiste 
Maaherrankatu  16, PL 50 
50101  Mikkeli 
Puhelinvaihde:  02051 6161  

Joensuun alueellinen palveluyksikkö 
Torikatu  36, PL 94, 80101  Joensuu 
Puhelinvaihde:  02051 6181  

Kuopion alueellinen palveluyksikkö 
Hallituskatu  12-14, PL 1741 
70101  Kuopio 
Puhelinvaihde:  02051 6171 

Lapin  lääninhallitus  

Valtakatu  2, PL 8002 
96101  Rovaniemi 
Puhelinvaihde:  02051 7171 
Internet-osoite: 
www. intermin.fi/suom/laanit/llh  

Länsi-Suomen lääninhallitus  

Internet-osoite: 
www. intermin.fi/suom/Iaanitilslh  

Turun toimipiste 
Itsenäisyydenaukio  2, PL 22 
20801 Turku 
Puhelinvaihde:  02051 7121 

Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö 
Cygnaeuksenkatu  1, PL41 
40101  Jyväskylä 
Puhelinvaihde:  02051 7141  

Tampereen  alueellinen palveluyksikkö 
Uimalankatu  1, PL 346 
33101 Tampere 
Puhelinvaihde:  02051 7131  

Vaasan alueellinen palveluyksikkö 
Wolifintie  35, PL 200 
65101 Vaasa 
Puhelinvaihde:  02051 7161  

Oulun lääninhallitus 

Linnan katu  3, PL 293 
90101 Oulu 
Puhelinvaihde:  02051 7181 
Internet-osoite: 
www. intermin.fi/suom/laanitlolh  

Linja-autoliitto  

Lauttasaarentie  8, 00200 HELSINKI 
Puhelinvaihde: (09) 682 701 
I nternet-osoite: 
www.  linja-autoliittofi 

Linja-autoliiton  alueasiamiehet  

Helsingin osasto 
Alueasiamies  Pekka  Aalto 
Lauttasaarentie  8, 00200 Helsinki 

 Puhelin  (09) 6827 0260  
Matkapuhelin  040 592 9928 

Sisä-Suomen osasto 
Alueasiamies  Esko Kangas 
Puosurinne  1 C 13, 02320  Espoo 
Matkapuhelin  0400 570 194 



Joukkoliikenne tiensuunnittelussa 	 Lute 4 (2/2)  
LIITTEET  

Lounais-Suomen  ja  Pohjanmaan 
	

Kunnat ja  Suomen kuntaliitto 
osastot  
Alueasiamies  Peter Ulmanen 	 Suomen  kuntaliitto  
Paavinkatu  24 A 5, 20540 Turku 	Toinen 	linja 	14, 	PL 	200 
Matkapuhelin  0400 704 988 
	

00101 Helsinki 
Puhelinvaihde:  (09) 7711  

Itä-Suomen  ja  Kaakkois-Suomen 
osastot 
	

Kuntien  yhteystietoja  voi hakea  esim.  
Alueasiamies  Matti  Jolkkonen 	 kyseisen kunnan  internet-sivuilta, joi- 
Torikatu  37b B 24, 80100  Joensuu 	hin  on  linkki  mm. Kuntaliiton internet- 
Matkapuhelin  0400 570 196 	 sivuilla. 

Lapin  ja  Oulun osastot  
Alueasiamies  Jukka Haavikko 	 Pääkaupunkiseudun yhteistyöval- 
Koppelokuja  3, 96460  Rovaniemi 

	
tuuskunta YTV 

Matkapuhelin  040 5569 200  
Opastinsilta 	6 	A, 	PL 	521 
00521 Helsinki 

Suomen Paikatiisliikenneliitto ry 
	 Puhelinvaihde:  (09) 156 11 

Internet-osoite:  www.ytv.fi  
Toinen linja  7, 5. krs, 00530 Helsinki 
Puhelinvaihde  (HKL):  (09) 4721 
I nternet-osoite:  
www.paikallisliikenneliitto.com  

I  nternet-osoitteita 

Oy Matkahuolto  Ab 

Lauttasaarentie  8, PL 111, 00200 
Helsinki 
Puhelinvaihde:  (09) 682 701 
Internet-osoite:  www.matkahuolto.fi  

Yhteystiedot Matkahuollon toimipis-
teisiin  löytyvät  internet-osoitteesta: 
www. matkahuolto.fi/toimipaikat  

Liikenteenharjoittajat  

Linja-autolilton internet -sivuilla: 
 www. Iinja-autoliitto.fi/Iinkit  

löytyy  yhteystiedot  noin  75  linja
-autoyritykseen  (tilanne  1.62001). 

- Tiehallinto: www.tiehallinto.fi  
-  Liikenneministeriö:  www.mintc.fi  
-  Lääninhallitukset:  

www. intermin.fi/suom/laanit  
-  Maakuntien liitot:  www.reg.fi  
-  Linja-autoliitto:  

www. Iinja-autoliitto.fi  
-  Oy  Matkahuolto  Ab: 

www. matkahuolto.fi  
-  Suomen  Paikallisliikenneliitto ry: 

www. paikallisliikenneliitto.com  
-  Suomen  kuntaliitto: 
www. kuntaliitto.fi  



ISSN 1457-9871 
ISBN 951-726-787-8 

 TIEH  3200685  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

