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TIIVISTELMA 

Työn aikana on muodostettu yhteinen näkemys yhteysvälin Turku—Helsinki 
pikavuoroliikenteen laatukäytävästä. Laatukäytävän kehittämisen tavoitteena 
on joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden säilyminen vähintään nykyisenä 
moottoritien M u uria—Lohja valmistuttua. 

Pika- ja erikoispikavuorot siirtyvät uudelle moottoritielle Muurla—Lohja sen 
valmistuttua. Tätä aikaisemmin muuttuu pikavuorojen ajoreitti Turun ja Salon 
välillä. Yhteysvälin pikavuoropysäkkien määrä vähenee nykyisestä kandella. 
Reittimuutoksien suurimmat vaikutukset kohdistuvat Muurla—Lohja välin ny-
kyiselle valtatie yhdelle, tulevalle maantielle 110, Lahnajärven, Saukkolan ja 
Hiidenveden pysäkeille ja niiden ympäristöön. Pikavuorojen reitin ulkopuolel-
le jäävillä alueilla joukkoliikenteen palvelutaso on ajateltu korvattavan vakio-
vuoroliikenteen yhteyksillä ja liityntäyhteyksillä pikavuoroliikenteeseen. 

Yhteysvälin Turku—Helsinki pika- ja erikoispikavuoroliikenteen vuorotarjonta 
on yksi Suomen parhaista. Kattavan vuorotarjonnan ja pysäkkiverkon lisäksi 
linja-auton vahvuutena yhteysvälillä on mm. yhteydet Helsinki-Vantaan len-
toasemalle. Nykytilan ongelmia ovat lähinnä tie- ja katuverkon ruuhkautumi-
nen pääkaupunkiseudulla, puutteelliset liityntäliikenteen järjestelyt ja matkus-
tajainformaation puutteet pysäkeillä. 

Yleisten teiden pysäkeistä on tehty toimenpidesuunnitelmat. Suunnitelmissa 
esitetään pikavuoropysäkkien nykyaikaistamista siten, että ne vastaavat 
joukkoli ikenteen kehittämiselle yleisesti asetettuja tavoitteita. Pysäkeille jär-
jestetään hyvät liityntä- ja saattoyhteydet kaikille kulkumuodoille. Seisonta-
ja odotustilat mitoitetaan väljiksi ja viihtyisiksi, pysäkkiympäristöt valaistaan 
ja maisemoidaan. Laatukäytävän kehittämistä palvelevien yleisten teiden 
pysäkki- ja etuisuusjärjestelyjen kustannusarvio on 1,5 milj. euroa. Turun-
väylän (valtatie 1) ja Kehä 1:n välisen Leppävaaransolmun parantamisen 
kustannusarvio on toteuttamistavasta riippuen 10-20 milj. euroa. 

Laatukäytävän toteuttaminen esitetysti parantaa jou kkoliikenteen kilpailuky-
kyä ja houkuttelevu utta yhteysvälillä. Ajoreitin siirtyminen moottoritielle pa-
rantaa erityisesti matka-ajan ennustettavuutta ja liikenneturvallisuutta. Moot-
toritien hyödyntämisen edellytyksenä on toimivat liityntäliikenteen järjestelyt. 

Selvityksen ohjausryhmän ovat muodostaneet Tiehallinnon, liikenne- ja vies-
tintäministeriön, lääninhallitusten ja liikennöitsijöiden edustajat. Selvitykseen 
liittyen on järjestetty kaksi kuntaseminaaria. Lisäksi kuntien kanssa on käyty 
erinäisiä keskusteluja. Asiakasnäkökulmaa on selvitetty matkustajakyselyillä. 

Tavoitteena on, että Tiehallinto sekä Turun, Salon ja Helsingin kaupungit to-
teuttavat esitetyt pysäkki- ja etu isu usjärjestelyt moottoritien Muurla-Lohja 
avaamiseen mennessä. Turun tiepiiri toimii laatukäytävähankkeen koor-
dinaattorina. Turun tiepiiri on lupautunut käynnistämään välittömästi syksys-
tä 2005 neuvottelut laatukäytävän yksityiskohtaisesta toteuttamisesta. 



ESIPUHE 

Valtatien 1 (E18) yhteysväli Turku-Helsinki täydentyy koko matkaltaan moot-
toritieksi vuonna 2008. Tällöin viimeinen puuttuva moottoritieosuus Muurla— 
Lohja avataan liikenteelle. 

Moottoritien Muurla—Lohja valmistumiseen liittyen Tiehallinto on käynnistänyt 
laatukäytäväselvityksen, jonka tavoitteena on ollut saada aikaiseksi lupavi-
ranomaisten, liikennöitsijöiden, kuntien ja Tiehallinnon yhteinen näkemys sii-
tä, millä reiteillä Turun ja Helsingin välinen pika- ja erikoispikavuoroliikenne 
Iiikennöi moottoritien valmistuttua. Tähän selvitykseen sisältyy pika- ja eri-
koispikavuoroliikenteen pysäkkipaikkojen määrittely ja yleisten teiden osalta 
pysäkkien alustava toimenpidesuunnittelu. 

Laatukäytäväselvityksen ohjausryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: 

Pekka Liimatainen, pj 
Heli Siimes 
Matti Holopainen 
Kari Korpela 
Martti Sirkkaniemi 
Juhani Hallenberg 
Peter Ulmanen 
Mikko Saavola 
Hannu Uimaniemi 
Matti Kirjavainen 
Ville-Mikael Tuominen, siht 

Tiehallinto, Turun tiepiiri 
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 
Tiehallinto, keskushallinto 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Länsi-Suomen lääninhallitus 
Etelä-Suomen lääninhallitus 
Linja-autoliitto, Lounais-Suomen osasto 
Linja-autoliitto, Helsingin osasto 
Vainion Liikenne Oy 
Oy Pohjolan Henkilöliikenne Ab 
Ramboll Finland Oy 

Yhteysvälin kuntia on kuultu kuntaseminaareissa, jotka on järjestetty 
30.3.2005 Salossa ja 31.3.2005 Lohjalla. Liitteessä 3 on nimilistat seminaa-
reihin osallistuneista. Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin ovat osallistuneet 
Matti Kivelä ja Heidi Hyvärinen Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvi-
rastosta 7.4.2005 sekä Matti Salonen ja Pekka Kirjavainen Turun kaupungil-
ta 14.4.2005. Esiselvitystä on esitelty Linja-autoliiton Lounais-Suomen osas-
tolle 6.4.2005. Asiakasnäkökulmaa pikavuoroliikenteen ja sen pysäkkien ke-
h ittämistarpeista on selvitetty maaliskuussa sekä touko-kesäkuun vaihteessa 
2005 toteutetuilia matkustajakyselyillä. 

Tämä selvitys on tehty Tiehallinnon Turun ja Uudenmaan tiepiirien toimek-
siannosta. Selvityksen konsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy, vastuu- 
henkilönä Dl Ville-Mikael Tuominen. Lisäksi Ramboll Oy:stä työhön ovat 
osallistuneet Dl Juha Jokela, tekn.yo Mervi Harju, psyk. maisteri Anne 
Vehmas, ins. Petri Tuominen, rkm Matti-Pekka Kärkkäinen, ins. Jari Brandt 
ja Dl Juhani Bäckström. 

Turussa kesäkuussa 2005 

Pekka Liimatainen 
Tiehallinto 
Turun tiepiiri 
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TERMEJÄ 

Linjaliikenne on luvanvaraista henkilöliikennettä, joka on säännöllistä, jonka 
palvelut ovat yleisesti käytettävissä, jonka reitin lupaviranomainen vahvistaa 
ja jonka harjoittaminen ei perustu kunnan, kuntayhtymän, liikenne- ja viestin-
täministeriön tai lääninhallituksen kanssa tehtyyn ostosopimukseen. 

Pi kavuorol iikenne on nopeaa linjaliikennettä, jossa pysähdytään matkusta-
jien ottamista ja jättämistä varten vain liikenneluvassa määritellyissä paikois-
sa. Pikavuoroliikenteen käyttämät pysäkit on merkitty sinisellä" Pikavuoro" - 
kyltillä. 

Erikoispikavuoroliikenne on tavallista pikavuoroliikennettä nopeampaa lin-
jaliikennettä, joka pysähtyy vain kaupunkien linja-autoasemilla ja kaupunki- 
seutujen pikavuoropysäkeillä. 

ExpressBus on 30 suomalaisen pikavuoroyrityksen markkinointiyhteenliit-
tymä. ExpressBus:it tunnistaa valkoisesta pääväristä, punasinisestä nuoliku-
viosta sekä sinisestä ExpressBus logosta. ExpressBus -tunnuksin varustettu 
linja-auto voi ajaa sekä pika- että erikoispikavuoroliikennettä. 
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1 LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Valtatie 1 (E18)ja maantie 110 

Valtatie 1 (E18) on moottoritietasoinen lukuun ottamatta Muurlan ja Lohjan- 
harjun välistä osuutta. Lohja—Lohjanharju -asu us valmistuu moottoritietasoi-
seksi vuoden 2005 aikana. Muurla—Lohja -osuuden moottoritieksi paranta-
minen toteutetaan nk. elinkaarimallilla. Puuttuva moottoritieosuus avataan 
näillä näkymin liikenteelle marraskuussa 2008, kuva 1. 

Paimio.Muu,la Uuuila.Lohja 

Osuus avattu Rakentaiiilen vuosina 

Helsinki - Lohanharju 	Helsinki 
Osuus valmistui - 

0 	 50 
1960-kivulla. 

km 

Kuva 1. Valtatien 1 (E 18) Turku—Helsinki yhteysvälin vaiheittainen valmistumi-
nen moottoritietasoiseksi. 

Puuttuvan moottoritieosuuden valmistuttua henkilöautoliikenteen palvelutaso 
paranee merkittävästi yhteysvälillä Turku—Helsinki. Moottoritien valmistuttua 
nykyinen valtatie 1 osuudella Muurla—Lohjanharju muuttuu maantieksi 110. 
Sen liikennemäärien on arvioitu putoavan selvästi nykyisestä. Esimerkiksi 
Suomusjärven kohdalla nykyisen valtatien vuorokausiliikenne on 8 600 ajo-
neuvoa ja moottoritien valmistuttua enää noin 1 000 ajoneuvoa. 

Moottoritien rinnakkaisilla yhteyksillä on paineita alentaa nopeusrajoitusta ja 
hoitoluokkaa. Nämä heikentäisivät pikavuoroliikenteen kilpailukykyä, jos se 
jäisi nykyiselle reitille. Kuvassa 2 on esitetty valtatien 1 ja maantien 110 ny-
kyiset kesäaikaiset nopeusrajoitukset. 

— 

I  t110  

mt 110 

100 120 kn,/h 	 - 	
- 	 UUSI VI 

M,I-Lohj-Lohjflh'jI 	 -. 

yhteys 

Kuva 2. Nykyiset nopeusrajoitukset valtatiellä 1 ja maantiellä 110 yhteysvälil-
lä Turku—Helsinki. 
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yhteensa: 

Väkiluku 

Muutos 2003- Muutos-% 
31.122004 2004 (31.12.) 2003-2004 

174824 -235 -0,1 
21 568 417 2,0 
6836 141 2,1 
9808 17 0,2 
9491 117 1,2 

24878 84 0,3 
1455 11 0.8 
1 869 -43 -2,2 
3833 60 1.6 
1 872 -3 -0,2 
1 321 10 0,8 
1242 3 0,2 
5912 -25 -0,4 

36218 214 0,6 
25 561 607 2,4 
32772 1 077 3,4 

227472 3241 1,4 
8465 -157 -1,8 

559 046 -284 -0,1 
1154443 as. yhteensä: 

Muutos 1994- Muutos 1994- 
2004 (kpl) 2004 1%) 

12454 7,7 % 
2611 13,8% 

454 7,1 % 
-2 0,0% 

951 11.1 % 
2424 10,8% 

57 4,1% 
-129 -6,5% 
147 4,0% 
-96 -4,9% 

1 0,1% 
-8 -0,6 % 

121 2,1 % 
2280 6,7% 
2845 12,5% 
5726 21,2% 

40965 22,0% 
160 1,9% 

43 281 8,4 % 
114242 as. 

As.tiheys 
Asukk. / Työpaikka- 
maakm2 omavaraisuus 
1 1 2005 (ennakkot. 2002) 

718,4 
361,3 66,8 

75,7 66,1 
41,0 84,3 
26,6 61,8 

173,5 
18,2 66,7 

7,4 61,9 
24,9 65,4 

7,8 72,5 
8,3 66,1 

17,1 51,3 
12,6 64.7 

130,2 87,8 
49,0 60,5 
89,8 63,6 

729,3 94,0 
1 434,8 71,4 
3030,6 	- 
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Muurla-Lohja hanke sisältää 50 km moottoritietä, Lohjan läntisen sisääntulo-
tien, kandeksan eritasoliittymää, seitsemän tunnelia yhteispituudelta 5,1 km, 
kevyen ja joukkoliikenteen järjestelyjä, meluntorjuntaa ja pohjavesisuojausta. 

Moottoritiellä pikavuoropysäkkejä on mandollista toteuttaa lähinnä eritasoliit-
tymiin ja palvelualueiden yhteyteen. Moottoritielle Muurla-Lohja rakennetaan 
kandeksan eritasoliittymää sekä palvelualue Suomusjärvelle ja Hauklammen 
levähdysalue Nummi-Pusulan kunnan eteläkärkeen. Suomusjärven palvelu- 
alueelle tulee 24 tuntia vuorokaudessa avoinna olevaa toimintaa. Suomus- 
järven kunta toteuttaa palvelualueen yhteyteen kuntapysäköinnin, josta on 
jalankulkuyhteys palvelualueelle. 

1.2 Työssäkäynti, pendelöinti 

Yhteysvälillä Turku-Helsinki on 19 kuntaan, jotka sijatsevat välittömästi valta-
tien 1 tai maantien 110 varrella. Näiden kuntien yhteenlaskettu väkiluku on 
yli 1,1 miljoonaa. Kunnista 11 sijaitsee Varsinais-Suomessa, taulukko 1. 

Taulukko 1. Tilastotietoa yhteys välin kunnista (Lähde: Tilastokeskus). 

Yhteysvälin kuntien asukkailla ja elinkeinoelämällä on runsaasti päivittäistä 
kuntarajat ylittävää työssäkäyntiliikennettä. Pika- ja erikoispikavuorot tarjoa-
vat nopean joukkoliikennevaihtoehdon päivittäisten työmatkojen suorittami-
seen. Ohessa on päivittäin kotikuntansa ulkopuolella työssäkäyvien, pende-
löitsijöiden määriä tiettyjen yhteysvälin kuntaparien välillä: 

- Turku ja Helsinki 2 200 työssäkävijää päivittäin 
- Turku ja Espoo 	530 
- Turku ja Salo 	1 500 
- Salo ja Kaarina 	280 
- Salo ja Helsinki 	240 
- Salo ja Lohja 	50 
- Lohja ja Turku 	60 
- Lohja ja Espoo 	1600 
- Lohja ja Helsinki 1 900 
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\\ / J T/ 

Rymfty 

/1 	__" 
Kuva 3. Yhteys välin kunnat ja liikenne verkkoa. Tummennetulla taustalla on 

kunnat, jotka ovat välittömästi valtatien 1 ja maantien 110 varrella. 
Punaisella taustavärillä on kunnat, jotka tukeutuvat näihin teihin. Kel -
taisella pohjalla muut Turun seutulippualueen kunnat ja sinisellä taus-
tavärillä Vakka-Suomen kunnat. 

Yhteysvälin kunnista, kuvan 3 tummennetun taustan kunnat, käy töissä: 
- Turussa 	8800 henkeä 	(10500) 
- Salossa 	5 400 	 (6 700) 
- Lohjalla 	1 800 	 (2 200) 
- Espoossa 	4 i00 1 	 (4 70o) 
- Helsingissä 	6 700 	 (7 500) 

Luvussa ei ole mukana Kirkkonummelta, Kauniaisista ja Helsingistä Espoossa työssäkäyvät. 

Luvussa ei ole mukana Kirkkonummelta, Espoosta ja Kauniaisista Helsingissä työssäkäyvät. 
(Suluissa on luku, joka sisältää myös Vt 1 ja Mt 110 välittömän vaikutusalueen kunnat, 
kuvassa 3 punaisen taustavärin kunnat.) 

Valtatie 1 palvelee myös Turun länsipuolen kunnista ja Vakka-Suomesta Sa-
loon ja pääkaupunkiseudulle suuntautuvaa työmatkaliikennettä. 

Muualta Turun seutulippualueelta (kuva 3, keltainen alue) käy töissä: 
- Salossa 	 271 henkeä 
- 	Lohjalla 	 7 
- Espoossa 	 155 
- Helsingissä 	 462 
- 	Yhteysvälin kunnissa 1 841 (* *)Luvussa ei ole mukana Turussa työssäkäyvät. 

Vakka-Suomesta (kuva 3, sininen alue) käy töissä: 
- Salossa 	 44 henkeä 
- 	Lohjalla 	 3 
- Espoossa 	 32 
- Helsingissä 	 150 
- 	Yhteysvälin kunnissa 	333( 	Luvussa ei ole mukana Turussa työssäkäyvät. 

Pendelöintitiedot ovat vuodelta 2002. 
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1.3 Yhteysvälin nykyinen vuorotarjonta 

Talvikaudella 2004/2005 Turun ja Helsingin välistä pika- ja erikoispikavuoro-
liikennettä oli arkisin 39 vuoroa suuntaansa, näistä erikoispikavuoroja oli 
17 kpl. Yhteyksiä Helsinki-Vantaan lentoasemalle oli Turusta viisi suoraa yö-
aikaan ja päiväaikaan 20 vaihdollista yhteyttä Espoon Lommilan (Ikean) py-
säkeiltä. Vastaavasti Helsingistä on kolme suoraa ja 20 vaihdollista yhteyttä 
lentoasemalle. Osa vuoroista käy Turun tai Helsingin satamassa. Junalii-
kennettä Turun ja Helsingin välillä on arkisin 17 vuoroa/suunta (talvikausi 
2004/2005), näistä kolme alkaa tai päättyy Turun satamaan, kuva 4. 
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Kuva 4. Turun ja Helsingin välisen pitkämatkaisen joukkolllkenteen sekä 
Lohjan ja Helsingin välisen vakio vuoroliikenteen vuorotarjonta (tai-
viaikataulukausi 2004/2005). 

Yhteysvälin nykyisen vuorotarjonnan havainnollistamiseksi on laadittu vi-
deoanimaatio, joka on saatavissa Turun tiepiiristä. 
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1.4 Pika-ja erikoispikavuorojen nykyiset ajoreititja pysäkit 

Pikavuoropysäkkien sijoittamista suurten kaupunkien ulkopuolella ohjaa lä-
hinnä kaksi kriteeriä: pysäkki noin 10 kilometrin välein tai yksi pysäkkipari 
kuntaa tai merkittävää tienhaaraa kohden. Linja-autoliikenteen reitinvalintaan 
vaikuttavat mm. matkustajapotentiaali, nopein yhteys, vaihtoyhteysmandolli-
suudet, matka-ajan ennustettavuus, liikennöintikustannukset ja liikennetur -
vail isu us. 

Taulukoissa 2ja 3 on esitetty yhteysvälin nykyiset pikavuoropysäkitja niiden 
liityntäliikenteen yhteydet. 

Taulukko 2. Yhteysvälin pikavuoropysäkit ajosuunnassa Turku-Helsinki. 

Turku-Helsinki 

____________________________________________ 
polku- 
pyöra- 

ha 
sealto & 

noulo 

ha 
hitynta- 

pysaksnti __________________________________________________ 
1 	Turku, linja-autoasema XO XO X Vaihtoyhleydet mm. Raumalla la Vakka-Suomesta 

2 	Turku, Tuomiokirkko Vaihtomandollisuus paikallistiikenteestS 

3. Turku, tJudenmaantutti Vaihtomandoltisuus paikallisliikenteestä 

4. Turku, Kivikartiontie X X Vaihtomandollisuus paikallistuikenleestä 

5. Turku, Hautausrnaa 0 Vaihtomandollisuus paikattisliikenleeslä 

6. Turku. Piispanristi X X X Vaihloyhteydel saauistosta (mm. Parainen ja Nauvo) 

7. Kaanna X X X Vaihtoyhteydel saaristosta (mm. Paraunen ja Nauvo) 

8. Piikkiö XQ XO 
9. Paimio. Sauson tlenhaara 0 0 0 Vaihtoyhleydet Paimiosta, Sauvosta ja Kemiästä 

10. Paimion motelli X 0 X 

11. Salo, Salora 0 Vaihtornandotlisuus Salon paikallisliikenteeseeo 

12. Salo, linja-autoasemu 0 X X Vaihloyhteydet Salon seudun liikenteeseen 

13. Salo, Hermanni 0 Vaihloyhteydet mm. Perniän suuntaan 
14. Sato, Muurlan tulli 0 
15. Salo, Pahkavuori 0 
16. Muurla 0 0 0 Vaihtoyhteydet Muurlan suuntaan 

17. Suomusjärvu X0 XO X0 
18. Lahnajärvi X0 XO XO 
19. Saukkola XO X0 XO Aikataulutettuja vaihtoja 

20. Hiidenvesi XO XO XO 
21. Lohjanharju (Myttylarnpl( XO XO Vaihloyhteydet mm. Lohjan ja Vihdin suuntiin 

22. Espoo, tkes (Kehä Itt. Lommita( 0 XO XO Vaihdot lentoasematte, seutu- ja palkattisliikenteeseen 

23. Espoo, Kehä 1 0 0 Vaihdot Jokeri-tinjalle 

24. Helsinki. Munkkiniemi Vaihtomandollisuus paikallistiikenteeseen. mm. Espoo 

25. Helsinki, Meitahti (Tukholmankatu( X Vaihlomandollisuus paikallistiikenteeseen 

26. Helsinki, Oopperatalo (Mannerheimintie( Vauhlornandollisuus kauko- ja paikattisliikenteeseen 

27. Helsinki, linja-autoasema X X X Vaihtornandollisuuksua, 

X = olemassa oleva järjestely 
0 = kehittämistarve 

Taulukko 3. Yhteysvälin pikavuoropysäkit ajosuunnassa Helsinki-Turku. 

Helsink(-Turku 

____________________________________________ 

i)- 
pyörä- 

_pty_ 
saulto & 
nsuts 

ha 
liitynlä-

pysaköunh __________________________________________________ 
1. Helsinki, linja-autoasema X X X Vaihlomandottisuuksia. 

2. Helsinki, Oopperutalo (Mannerheimintie( Vaihtomandottisuus kauko-ja paikallisliikenteeslä 

3. Helsinki, Meitahtu (Tukhotmankatu( X Vaihlomandollisuus paikallistiikenteestä 

4 	Helsinki, Munkkiniemu Vaihtomandollisuus paikallistiikenleestä 

5. Espoo, Kehä 1 0 0 Vaihdol Jokeri-linjulta 

6. Espoo, Ikea (Kehä Itt, Lommrta( 0 X0 XO Vaihdol lentoasemalta, seutu- ja paikalliutiikenteeslä 

7. Lohjanhauju (Myttylampi( XO XO Vaihtoyhteydel mm. Lohjan ja Vihdin suuntiin 

8. Hiidenvesu XO XO XO 

9. Saukkola X0 XO XO Aikalaututettuja vaihloja 
10. Lahnajärvi X0 XO X0 
11. Suomusjärvi XO X0 XO 
12. Muurla 0 0 0 Vaihtoyhteydet Muuulan suuntaan 

13. Sato, Pahkavuori 0 
14. Sato, Muurlan tutti 0 
15. Sato, Hermanni 0 Vaihtoyhteydet mm. Perniuur suuntaan 

16. Salo, linja-auloasema 0 X X Vaihtoyhteydet Salon seudun liikenteeseen 

17. Salo, Salora 0 Vaihto Salon paikattistiikenteeseen 

18. Paimion motelli X 0 X 
19. Paimio, Sauvon tuenhaara 0 0 0 Vaihloytuteydet Paimion, Sauvom ja Kemiön suuntiin 

20. Piikkiä XO 
21. Kaarina 0 X0 X Vaihtoyhteydet saaristoon (mm. Parainen ja Nauvo) 

22. Turku, Piispannsti 0 0 X Vaihtoyhtcydet saaristoon (mm. Parainen ja Nauvo) 

23. Turku, Hautausmaa 0 0 0 Vaihtomandottisuus paikallisliikenleeseen 

24. Turku, Kivlkartionlie X X Vaihlomandotlisuus paikattisliikenteeseen 

25. Turku, Uudenmaanlulti Vaihtomandollisuus paikultisliikenleeseen 

26. Turku. Tuomiokirkko Vaihlomandottisuus paikallislhkenteeseen 

27. Turku, linja-autoasema X0 X0 X Vaihloyhleydel mm. Raumalle ja Vakka-Suomeen 

X = olemassa oleva järjestely 
0 kehittämistarve 
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Ajoreitit osuudella Turku—Paimio 
Turun ja Helsingin väliset pika- ja erikoispikavuorot liikennöivät yhteistä reit-
tiä osuudella Turun linja-autoasema - Aninkaistenkatu - Uudenmaankatu - 
Uudenmaantie/Mt 110. Piispanristin pikavuoropysäkkien jälkeen erikoispika-
vuorot liittyvät moottoritielle (Vt 1 / E18) Kurkelantien (Mt 2221) ja Kurkelan 
eritasoliittymän kautta. Pikavuorot jatkavat Piispanristiltä maantietä 110. 

Kurkelan 
ETL (nro 5) 

Solu 

J)! U  

1. Turku, linja-autoasema 

	

2. Tuomiokirkko 	 0 

	

3. Uudenmaantulli 	 0 ____-TiliIi. 
6. Piispanristi 

,. Kaarina. keskusta Ui 	 - 	.-, 
)V,i,StO 	K 	 To * p, 	 1. 

Nykyinen pikavuorojen reitti 
8. 

Plikkiö — — — Nykyinen erikoispikavuorojen reitti 

o Nykyinen pikavuoropysäkki 

• Moottoritien eritasoliittymä 

- .-..-- 	 IA 

• Piikkio 

:4'. 

	

Vovoia/:f 	
- 

	

Paimio, 	Paum,o, 

	

Sasuon 	Hotelli yli 
tienhaara 

Valkoan 
Vi fl 	 frlV1Kw8I/ ETL (jO) 

Kirismen 	5V$l 	 /crHF )." 
ETL (8 	TanmsiJIan-_ __. 	XV 	Vustan 

Raadeim 	ETL(9) 	i.\ 	 ETL(11) 
Vants.q5L(7 

Kuva 5. Nykyiset ajoreitit ja pysäkit osuudella Turku—Paimio. 

Aloreitit osuudella Paimio—Muurla 
Paimio—Muurla osuudella erikoispikavuorot liikennöivät ilman pysähdyksiä 
moottoritietä, valtatietä 1. Pikavuorot liikennöivät osuuden maantietä 110. 
Paimion Hotelli Vt 1:n ja Saloran pysäkkien välillä on pitkä osuus ilman pika-
vuoropysäkkejä. Salon katuverkolla ajoreitti on Helsinkiin päin: Mt 110 - Tu-
runtie - Mariankatu - linja-autoasema - Vilhonkatu - Annankatu - Marianka-
tu — Raatihuoneenkatu - Kirkkokatu - Helsingintie - Mt 110. Turun suuntaan 
ajoreitti Salossa on: .. . Raatihuoneenkatu - Mariankatu - linja-autoasema — 
Katrineholminkatu - Turuntie - Mariankatu - Turuntie - Mt 110. 

Vistan 
ETL(11) 	\PAIMIO 	 . 	 , 	

' 	 5 o 

Hajalan 
ETL (12) 	

Pertteli 	°j- 

	

Skere 	
5000* 

NtItioyM 	 1 45 	
_ 	 . 	 . 

	

SAIO 	 Muurlan 

	

Nykyinen erikoispikavuorojen reitti 	 13 	 15 	 16 
1 	

1 	 510 	 Sai 	 M 	la 

o 	Nykyinen pikavuoropysakki 	 Salo, 	
Hermanni 	Pahkasuor, 	toenhaara 

linja-auto 	 Salo, 

O Moottoritieri eritasoli ittymä 	 asema 	 Muurlan tulli 

Kuva 6. Nykyiset ajoreitit ja pysäkit osuudella Paimio—Muurla. 
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Ajoreitti osuudella Muurla—Lohianhariu 
Muurlassa maantie 110 ja valtatie 1 yhtyvät. Muurlasta Lohjanharjulle, Mylly- 
lammen eritasoliittymään pika- ja erikoispikavuoroilla on yhteinen reitti. Eri-
koispikavuorot eivät pysähdy tällä osuudella. Nykyinen valtatie 1 muuttuu 
tältä osuudelta maantieksi 110 moottoritien Muurla—Lohja valmistuttua. 

c4J 	- 	- 	-.. 
Suornusj8rven 

- 	--.. 
( palvelualue 	 -' 

uU an Suomusjärven 
KruusI4p 	 .-•. 7 

TL(i6) ETI(17) 	
ETL(18) 	 1l 

Nue,m . 	\.oln4 
0SJj,na,ä 

iuurL 
ieo 	m 

16 
Istuurlan ETL ( 19J.... Nummen 

tenha 	a - a1t(2i) 	 Yh 

Sammatii+ " 	 .. 
__ Karna,sten 	 21 

TL ETI. 

'J \sko (24) 

Kar)aiohja,/ ..,. tOFA 	. 	kI 

/ 
Nykyinen pikavuorojen reitti : 

— — Nykyinen erikoispikavuorojen reitti 
- 	.... 

/ 

0 Nykyinen pikavuoropysäkki Tuleva Vt 1 (E18) Muurla-Lohja, 

Ø Moottoritien eritasoliittymä uusi moottoritie valmis v.2OO 

Kuva 7. Nykyiset ajoreititja pysäkit osuudella uurla—Lohjanharju. 

Aioreitti osuudella Lohianhariu—Helsinki 
Lohjanharjun ja Helsingin Kampin linja-autoaseman välillä pika- ja erikoispi-
kavuorot kulkevat yhteistä reittiä: Vt 1 (Turunväylä) — Huopalandentie — Pa-
ciuksenkatu — Tukholmankatu — Mannerheimintie — Kamppi. Erikoispikavuo-
rot pysähtyvät vain Helsingin katuverkolla Munkkiniemen pysäkiltä lähtien. 

Myllylammen 

s  

LohJ 	harj - 	r  er' 
Kn 	'"' 

,n,, 	it. 	 . 	 . 

	

,,.#tuijaIan 1ieviön.'U6P.,..  VeikkoIan, 	. 	 . 

	

ETL (24) ETL (25) PaIojärven' ftL (27) 	 Simt 

ETI (26) 	eikkala. . 	 "'\ 	L( 	VANTAA 
m 	 .,' 	 'VANDA 

. 	 4lstan 	' 
+ 	. 	*.ETL (28) 

41 41$ 	1' 

roq, /' 	' 	 + 	' 
ETI (291 	 . 	'"' 

F 	 7 	 ' F1,., 
KAUMAlNFNLaa3atden ' 

	

• 	 -- 	 ANKUU 

464141+ 	
1+4+ 	 "" 	« 	 1 « 	si' 0 	\ 	g-'t 	4,Mu$41$k,nje$6i 

.6 	 Ec (- 	?1 \' 

________________________________ 	'' " j 	 r.. + 

	

• . 	Nykyinen pikavuorojen reitti 	 1 1. 	 / 

	

— — 	Nykyinen erikoispikavuorojen reitti : 	- 	 .. 

	

O Nykyinen pikavuoropysakki 	 .• 	1. . 	 / 
22. 	Sepänkylän 	23. 	25. 	 27. 

0 Moottoritien eritasoliittyma 	 Enpoo, Ikea 	ETL 	 P°°. Meflaht, 
Keha 1 	 26 Kan$pp4 

Lovkullan Tuornarulan 	Kauniaisten 	ooppertaIo 

Kuva 8. Nykyiset ajoreitit ja pysäkit osuudella Lohjanharju—Helsinki. 



Turku—Helsinki pikavuoroliikenteen laatukäytäväselvitys 	 1 5 
LÄHTÖKOHDAT 

Espoon Lommilan (Ikea) pysäkeiltä on aikataulutetut vaihtoyhteyden Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalle (Kehä l:tä) meneviin vuoroihin sekä vaihtomandol-
lisuudet paikalliseen ja seudulliseen linja-autoliikenteeseen. Vaihtotapahtu-
mia Lommilan pysäkeillä on vuositasolla arviolta 55 000 kpl. Vaihdot keskit-
tyvät aamuun ja iltapäivästä iltaan. Liikenne Ikean pysäkeillä on vilkasta 
myös viikonloppuisin. Ikean pysäkkien varustelu- ja laatutaso on todettu ai-
emmissa selvityksissä riittämättömäksi. Yöaikaan Turun ja Helsingin välinen 
liikenne ajaa Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta, Turun suunnasta Kehä 
lil:a ja Helsingin keskustan suunnasta Mannerheimintieltä erkaannutaan 
Helsinginkadulle. 

Espoon Kehä 1:n pysäkeiltä on vaihtoyhteydet poikittaiseen bussi-Jokeri-
liikenteeseen. Vaihto on nykyisin hankala. Pysäkeillä ei ole matkustajainfor-
maatiota ja vaihtokävely-yhteydet ovat pitkiä ja puutteellisesti opastettuja. 

Helsingin katupysäkeiltä on vaihtoyhteydet paikalliseen joukkoli ikenteeseen. 
Joillakin pysäkeillä on ongelmana pyöräily pysäkin odotustilan läpi. Katu-
pysäkeillä ei ole pikavuorojen aikatauluinformaatiota. 

Oopperatalon ja Meilanden pysäkeillä on tarvetta parantaa varustetasoa. 
Oopperatalon pysäkit palvelevat myös mm. Tampereen ja Nurmijärven 
suuntien kaukoliikennettä. Oopperatalon pysäkillä ei ole kunnollista sään- 
suojaa. Kyseisten pysäkkien kehittämistä vaikeuttaa tilan puute. Liikennöitsi-
jöillä on halu kehittää oopperatalon pysäkkejä vaihtopaikaksi itä- ja länsi- 
suunnan pikavuorojen välillä. Tämä vaatisi ennen kaikkea opastusta. Oop-
peratalon pysäkillä vaihdettaessa matkustaja säästäisi arvioiden mukaan jo-
pa 15 minuuttia verrattuna siihen, että vaihto tapahtuisi Kampissa. 
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1.5 Nykyiset joukkoliikenne-etuudet ja sujuvuusongelmat 

Turku 

Turussa yhteysvälin pikavuoroliikenteen suurin sujuvuusongelma on linja- 
autoasemalta lähtö. Linja-autoaseman lähialueen liikennevalo-ohjattuihin liit-
tymiin kuluu pahimmillaan useita minuutteja. Liikennöitsijät ovat toivoneet 
suoraan yhteyttä lähtölaiturialueelta Aninkaistenkadulle. Turun linja- 
autoasemalla ongelmana on myös henkilöautojen saattoliikenne laiturialu-
eelle. Tämä on lähinnä liikenneturvallisuusongelma. 

Helsingin suunnan pikavuorojen käyttämällä Turun katuverkon osuudella ei 
ole joukkoliikenteen liikennevaloetuisuuksia. Uudenmaankadulla on joukko-
liikennekaista Helsingistä päin tultaessa osuudella Itäinen Pitkäkatu - Hä-
meenkatu. Näillä näkymin tarkasteluosuudelle ei ole tulossa uusia joukkolii-
kenteen liikennevaloetuisuuksia tai omia kaistoja. Turun katupysäkeistä 
Tuomiokirkontorin pysäkit ovat ruuhkaisi mmat. 

Pääkaupunkiseutu 

Turku-Helsinki -yhteysvälin sujuvuusongelmat keskittyvät pääkaupunkiseu-
dulle erityisesti aamu- ja iltapäiväruuhkiin. Sujuvuusongelmat alkavat Turun- 
väylällä (valtatie 1) jo ennen Kehä 1:n eritasoliittymää ja jatkuvat Helsingin 
katuverkolla. Erityisesti Helsingin katuverkon ruuhkautuminen ruuhkahuip-
puina aiheuttaa epävarmuutta joukkoliikenteen matka-aikoihin. 

Turunväylällä Kehä 1:n ja Huopalandentien välisellä osuudella on joukkolii-
kennekaistat. Merkittävin sujuvuusongelma Turunväylällä on Kehä 1:n eri-
tasoliittymä (Leppävaaransolmu). Eritasoliittymässä voimakkain kääntyvä 
liikennevirta on Turunväylältä lännestä Kehä I:lle pohjoisen suuntaan. Tämä 
kääntyvä virta ruuhkauttaa Turun suunnasta tulevan bussirampin ja hidastaa 
bussirampilla sijaitsevalle pikavuoropysäkille pääsyä ja poislähtöä. Turun-
väylän Kehä 1:n länsipuolisten joukkoliikennekaistojen puutteen ja Kehä 1:n 
sujuvuusongelmien takia aamuruuhkassa Helsinkiin päin ajavat pikavuorot 
joutuvat jonottamaan pitkään pysäkil le pääsyä. 

Helsingin katuverkolla liikennevalojen vihreä aalto ei palvele parhaimmalla 
mandollisella tavalla linja-autoliikennettä, joka on pysäkkien takia "väärällä 
kaistalla". Helsingin keskustan sujuvuusongelmat osuudella Huopalandentie 
- Paciuksenkatu - Tukholmankatu vaikuttavat kaikkeen lännen suunnan 
kaukoliikenteeseen, Turun lisäksi koko Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 
Läntisen Uudenmaan liikenteeseen. Näistä kaduista joukkoliikennekaistojen 
toteuttaminen on hankalinta Tukholmankadulla. 

Helsingin liikennevaloetuusjärjestelmä (HELMI) antaa osalle paikallisliiken-
teen linja-autoista liikennevaloetuuksia Helsingin alueella. Lisäksi HELMI:n 
liikennevaloetuudet on tarkoitus ottaa käyttöön Espoon puolella Jokeri- 
linjalla. Kaukoliikenteen linja-autoissa ei ole HELMI:n vaatimaa ajoneuvolait-
teistoa, jonka hankintahinta on lähes 10 000 euroa/linja-auto. HELMI - 
järjestelmä on otettu käyttöön vuonna 1998 ja sen on arvioitu nyt olevan 
elinkaarensa puolivälissä. Kaukoliikenteen linja-autoihin ei ole järkevää 
hankkia HELMI -järjestelmän vaatimaa ajoneuvolaitteistoa. 



Turku—Helsinki pikavuoroliikenteen laatukäytäväselvitys 	 17 
LÄHTÖKOHDAT 

Manrierheimintiellä on joukkoliikennekaistat molempiin ajosuuntiin välillä 
Reijolankatu - Eduskuntatalo. Joukkoliikennekaistat ovat voimassa arkisin 
klo 7-18 ja lauantaisin klo 9-15. Jakeluliikenteen on sallittu käyttää joukkolii-
kennekaistoja. 

Helsingin katuverkolla pysäkkijärjestelyiden muutokset ovat hankalia toteut-
taa suurista käyttäjämääristä johtuen. Kauko- ja paikallisliikenteen pysäkkien 
erottaminen aiheuttaisi matkustajille ylimääräistä kävelyä. Toisaalta pysäkki- 
en keskittäminen lisää niiden ruuhkaisuutta. 

Munkkiniemen pikavuoropysäkit ovat hankalassa paikassa vilkkaalla Huopa-
landentien ja Paciuksenkadun liittymäalueella. Tukholmankadulla Meilanden 
pikavuoropysäkeillä on sujuvuusongelmia. 

Henkilöautoliikenteen kasvaessa joukkoliikenteen sujuvuusongelmat pahe-
nevat entisestään Helsingin sisääntuloväylillä, ellei tehdä joukkoliikennettä 
suosivia etuisuusjärjestelyjä. 

Telematiikan mandollisuuksia 

Näillä näkymin ei ole realistista olettaa, että vuoteen 2009 mennessä pika-
vuoroliikenteessä pystytään toteuttamaan valtakunnallinen reaaliaikainen 
matkustajainformaatiojärjestelmä, joka mandollistaisi korkeatasoisen mat-
kustajainformaation antamisen pysäkeillä ja matkapuhelimissa sekä liiken-
nevaloetuisuuksien toteuttamisen. Jos ollaan valmiita toteuttamaan omaa 
ratkaisua ja toimimaan "keihäänkärkenä" Turku—Helsinki -yhteysvälillä, niin 
tähän on mandollista päästä. Keihäänkärkenä toimiminen vaatii sekä talou-
dellisia resursseja että henkilöresursseja. 

Kaukoliikenteen linja-autoihin saatetaan 2-3 vuoden aikana aloittaa selvitys 
yhteisestä ajoneuvotietokoneesta, joka mandollistaisi mm. reaaliaikaisen 
matkustajainformaation antamisen ja liikennevaloetuuksien toteuttamisen. 
Keskeisiä vaatimuksia ajoneuvotietokoneelle ovat ajoneuvon paikantaminen 
ja tiedonsiirto ajoneuvosta/ajoneuvoon. Työ tulee olemaan haastavaa, koska 
kaukoliikenteen linja-autojen pitää optimitilanteessa pystyä toimimaan yh-
teen eri kaupunkien omien matkustajainformaatio- ja liikennevaloetuusjärjes-
telmien kanssa. Esimerkiksi YTV aloittaa pääkaupunkiseudun uuden rahas-
tus- ja informaatiojärjestelmän ajoneuvotietokoneen määrittelytyön vuoden 
2005 aikana ja uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 
paikkeilla. 

1.6 Matkustaja informaatio 

Yhteysvälin pikavuoropysäkeillä on vaihtelevasti matkustajainformaatiota. 
Pysäkkikilvet ovat pääsääntöisesti kunnossa. Pysäkinnimi- ja linjakilpiä on 
lähinnä vain kaupunkialueiden pysäkeillä. Hiidenveden pysäkillä on kaikki 
liikennöitsijät kattavat Matkahuollon pysäkkikohtaiset paperiaikataulut. Osal-
la yhteysvälin pikavuoropysäkeistä on liikennöitsijäkohtaiset aikataulujulkai-
sut. Osalla pikavuoropysäkeistä ei ole mitään aikataulutietoa pikavuoroliiken-
teestä, esimerkiksi Helsingin katupysäkeillä. 
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Kuva 9. Lohjanharjun pysäkeillä Myllylammen eritasoliittymässä vaihtoyh-
teydet on esitetty pysäkkialueen kartta piirroksella. 

Piispanristin ja Kaarinan pikavuoropysäkit on varustettu sähköisillä aikatau-
lunäytöillä. Näytöt päivitetään langattomasti gsm-datayhteydellä. Näytöt on 
hankkinut Matkahuolto, joka vastaa myös tietojen ylläpidosta. Jatkossa Mat-
kahuolto ei ole kiinnostunut hankkimaan pysäkkien näyttötauluja. Sen sijaan 
aineiston ylläpito kuuluu jatkossakin Matkahuollon toimenkuvaan M-lnfon 
avulla. M-lnfo on Matkahuollon ylläpitämä palvelin, josta on saatavissa aika-
taulutietoja erilaisiin informaatiojärjestelmiin avoimen rajapinnan välityksellä. 

Kampin uusi kaukoliikenteen linja-autoterminaali on otettu käyttöön 
6.6.2005. Kampissa on moderni informaatiojärjestelmä. Turun linja- 
autoasemalla on AVACK -informaatio- ja kuulutusjärjestelmä. Salon linja- 
autoasemalle ei ole suunnitteilla informaatiojärjestelmää. 

Paikannusjärjestelmään perustuvaa matkustajainformaatiota ei ole näillä nä-
kymin mandollista saada pikavuoroliikenteeseen vuoteen 2009 mennessä. 

Aikataulupohjaisten aikataulunäyttöjen toteuttamiseen yhteysvälillä on hyvät 
valmiudet ja langaton tiedonsiirto olisi todennäköisesti järkevää, koska näy-
tettävä tietomäärä on pieni. Sähköyhteydet on yhteysvälin pikavuoro-
pysäkeille yleensä saatavissa läheltä. Pysäkkikatokseen sijoitettava näyttö- 
taulu, jossa voidaan näyttää esimerkiksi 5-6 lähtöä, maksaa arviolta 
5 000 euroa/kpl. Näyttöjä hankittaessa on varmistettava, että ne ovat myö-
hemmin mandollista muuttaa palvelemaan myös reaaliaikaista informaatiota. 
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1.7 Asiakastyytyväisyys, matkustajakyselyt 

Laatukäytäväselvitykseen liittyen on toteutettu kaksi asiakastyytyväisyystut-
kimusta. Maaliskuussa 2005 tehty kysely koski koko yhteysvälin Turku— 
Helsinki pika- ja erikoispikavuoroliikennettä. Touko-kesäkuun 2005 vaihtees-
sa tehty kysely koski Kivikartiontien, Piispanristin ja Kaarinan keskustan 
vuosina 2001-2002 toteutettujen pi lottipysäkkien asiakastyytyväisyyttä. 

Keväällä 2005 toteutettujen kyselyiden tuloksia on verrattu yhteysvälillä 
vuonna 1997 tehtyyn vastaavaan kyselyyn. 

Pika- ja erikoispikavuoroliikenteen tärkeimmiksi tekijöiksi matkustajat mainit-
sivat riittävän vuorotarjonnan, kilpailukykyisen matka-ajan ja linja-
autopysäkkien sopivan sijainnin. Eniten kehittämistarvetta nähtiin pikavuoro-
pysäkkien matkustajainformaatiossa, kuva 10. 

Palvelutaso, kehittämistarpeet 

• Kehittämistarve D Nykytilanne • Tärkeys 

Pikavuorojen vuorotarjonta on riittävä tarpeisiini 

Pikavuoron matka-aika on kilpailukykyinen 

Linja-autopysäkin aopiva sijainti kotiin nähden 

Tie- ja kevyen liikenteen yhteydet pysäkille 

Pysäkillä on pysäkkikohtainen paperiaikataulu (kertoo milloin linja-auto on pysäkillä 

Pysäkki on valaistu 

Pysäkillä on säännöllisesti tyhjennettävä roskakori 

Linja-autopysäkin katoksellisuus 

Linja-autopysäkin ympäristön siisteys 

Pysäkillä on istumapenkki 

Pysäkillä on tilaa saattaa ja noutaa henkilöautolla 

Pysäkillä on tietoa tärkeimmistä jatkoyhteyksistä 

Auton pysäköintirnandollisuus pysäkin yhteydessa 

Pysäkillä on reittikartta, josta selviää ajoreitti 

Pysäkillä on sähköinen muuttuva aikataulutiedotus 

Linja-autopysäkin ulkoasun tyylikkyys 

Pyöräteline linja-autopysäkin yhteydessä 

Pysäkillä on katos polkupyörille 

Muu 

0,0 	0,5 	1,0 	1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0 

Kuva 10. Pikavuoroliikenteen palvelutasoteköiden tärkeys, nykyti/anne ja 
kehittämistarpeet matkustajakyselyn (3/2005) perusteella. 
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Palvelutaso, kehittämistarpeet 

U Kehittämistarve Nykytilanne U Tärkeys 

Pikavuorojen vuorotarjonta on riittävä tarpeisiini 

Pikavuoron matka-aika on kilpailukykyinen 

Linja-autopysäkin sopiva sijainti kotiin nähden 

Tie-ja kevyen liikenteen yhteydet pysäkille 

Pysäkillä on pysäkkikohtainen papenaikataulu (kertoo milloin linja-auto on pysäkillä 

Pysäkki on valaistu 

Pysäkillä on säännöllisesti tyhjennettävä roskakori 

Linjaautopysäkin katoksellisuus 

Linja-autopysäkin ympäristön siisteys 

Pysäkillä on istumapenkki 

Pysäkillä on tilaa saattaa ja noutaa henkilöautolla 

Pysäkillä on tietoa tärkeimmistä jatkoyhteyksistä 

Auton pysäköintimandollisuus pysäkin yhteydessä 

Pysäkillä on reittkartta, josta selviää ajoreitti 

Pysäkillä on sähköinen muuttuva aikataulutiedotus 

Linja-autopysäkin ulkoasun tyytikkyys 

Pyöräteline linja-autopysäkin yhteydessä 

Pysäkillä on katos polkupyörille 

Muu 

0,0 	0,5 	1,0 	1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0 

Kuva 11. PalvelutasotekUöiden tärkeys, nykytilanne ja kehittämistarpeet 
Kivikartiontien, Piispanristin ja Kaarinan keskustan pika vuoro-
pysäkeillä matkustajakyselyn (5-6/2005) perusteella. 

Vuonna 1997 yhteysvälillä tehtyyn kyselyyn verrattuna pikavuoropysäkkien 
kehittämistarpeet ovat selvästi lieventyneet. Erityisesti pysäkkien katokselli-
suus, pysäkkivalaistus ja pysäkkien pyörätelineiden osalta matkustajien ar-
vioima nykytilanne on parantunut ja kehittämistarve lieventynyt selvästi. 

Tärkeimmät kehittämistarpeet pikavuoropysäkeillä ovat pysyneet samoina 
vuodesta 1997: tieto jatkoyhteyksistä, pysäkkikohtaiset aikataulut, reittikartat 
ja roskakorit. 

Pilottipysäkit saivat koko yhteysvälin koskevaan kyselyyn verrattuna selvästi 
paremman nykytila-arvion seuraavista pysäkkien palvelutasotekijöistä: pol-
kupyöräteline ja -katos, pysäkin tyylikkyys, sähköinen matkustajainformaatio, 
henkilöautojen saatto- ja noutomandollisuudet, istumapenkit ja pysäkkika-
tokset, kuvat lOja 11. 

Kyselytulosten perusteella Turun kaupunkiseudun pilottipysäkkien toteutta-
minen on kannattanut. Samalla tosin matkustajien vaatimustaso on noussut 
erityisesti aikatauluinformaation osalta. Pysäkkien parantamistoimenpiteiden 
hyötykustannuksia ei ole tämän selvityksen yhteydessä laskettu. 
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1.8 Aiemmat suunnitelmat 

Tässä laatukäytäväselvityksessä on hyödynnetty seuraavia suunnittelualu-
eeseen liittyviä aiempia suunnitelmia ja selvityksiä: 
• E18 Suomusjärven palvelualue - Sisällöllinen ja toiminnallinen tarkastelu 

(2004). Maa ja Vesi Oy. Tiehallinto, Turun tiepiiri. 
• Suomusjärven palvelualue - Asemakaava ja asemakaavan muutos 

(2004). Maa ja Vesi Oy. Suomusjärven kunta. 
• Lentoaseman linja-autoliikenteen vaihto- ja liityntäpysäkkien kehittämis- 

selvitys (2004). WSP LT-Konsultit Oy. Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri. 
• Valtatien 1(E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla—Lohja - Lyhyt 

hankekuvaus 3.5.2004. Tiehallinto. 
• Etelä-Suomen rautatieliikenteen visiot 2050 - Hankekuvaukset 

26.3.2004. Strafica Oyja SITO-Konsultit Oy. Ratahallintokeskus. 
• Joukkoliikenteen laatukäytävien toimenpideselvitys (2003). 5 ITO-

Konsultit Oy, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ja Strafica Oy. Tie- 
hallinto, Uudenmaan tiepiiri. 

• Pääkaupunkiseudun ja sen lähialueiden liityntäpysäköintistrategia vuosille 
2010 ja 2025 (2003). Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2003:3. SITO-
Konsultit Oy ja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. YTV, Uudenmaan 
liitto, Tiehallinto ja Ratahallintokeskus. 

• Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PLJ 2002 (2003). 
Pääkaupunkiseudun julkaisusarja A 2003:1. YTV. 

• Espoon keskuksen liikenteen yleissuunnitelma (2003). Espoon kaupunki- 
suunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B65:2003. LT-Konsultit 
Oyja Strafica Oy. Espoon kaupunki. 

• Espoon uusi keskus 2003 - Toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen selvitys- 
työ ja kehittämissuunnitelma (2003). Espoo, kaupunkisuunnittelukeskus. 

• Salon seudun liikennejärjestelmä 2020 - Osaselvitys C: Joukkoliikenteen 
ja matkaketjujen kehittäminen (2002). Liidea Oy ja Tieliikelaitoksen Kon-
sultointi. Varsinais-Suomen liitto et al. 

• Valtatien 1 välin Paimio - Muurla muuttaminen seututieksi, toimenpi-
deselvitys (2002). Tieliikelaitoksen Konsultointi ja Liidea Oy. Tiehallinto, 
Turun tiepiiri. 

• Joukkoliikenteen laatukäytävä välillä Turku—Salo - Linja-autoliikenteen 
kehittämisselvitys (2002). Tieliikelaitoksen Konsultointi ja Liidea Oy. Tie- 
hallinto, Turun tiepiiri. 

• Valtatien 1 ja Kehä 1:n parantaminen Leppävaaransolmun kohdalla - Tie-
suunnitelma (2001). SCC Viatek Oy. Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri. 

• Turun tiepiirin joukkoliikenteen tarveselvitys (2001). Tiehallinnon selvityk-
siä 86/2001. Tieliikelaitoksen Konsultointi ja Liidea Oy. Tiehallinto, Turun 
tiepiiri. 

• Uudenmaan tiepiirin joukkoliikenneselvitys (2001). SITO-Konsultit Oy ja 
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri. 

• Joukkoliikenne - Pikavuoropysäkkien kehittäminen (2000). Tielaitoksen 
selvityksiä 41/2000. Tielaitos, Etelä-Suomen konsultointi ja LT-Konsultit 
Oy. Tiehallinto, Turun tiepiiri. 
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• Pikavuoropysäkkien kehittämistutkimus (1997). Oy Viisikko Femman Oy. 
Tiehallinto Turun tiepiiri. 

• Lövkullan eritasoliittymän linja-autopysäkkien parantaminen - yleiskartta 
(15.8.1997). Vesihydro. Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri. 

• Kantatien 50 parantaminen välillä Muurala - Bemböle - suunnitelmakart-
ta (1 .8.1986). Viatek Oy. Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri. 

Turunväylän (Vt 1)ja Kehä 1:n eritasoliittymän suunnitelmista 

Turunväylän (valtatie 1) parantamisesta välillä Nihtisilta - Kehä 1 on laadittu 
tiesuunnitelma vuonna 1998. Tiesuunnitelman mukaan Turunväylälle raken-
netaan kolmannet kaistat Kehä 1:n länsipuoliselle osuudelle. 

Turunväylän (Vt 1) ja Kehä 1:n (Mt 101) välisestä Leppävaaransolmun eri-
tasoliittymästä on laadittu tiesuunnitelma vuonna 2001. Tiesuunnitelman 
yleiskartta on liitteessä 2.12. Tiesuunnitelma sisältää vuoden 1998 suunni-
telman mukaiset kolmannet kaistat Turunväylälle välillä Nihtisilta - Kehä 1 ja 
silmukkarampin Turunväylältä Helsingin suunnasta Kehä l:lle etelän suun-
taan. Turunväylän pohjoispuolinen bussipysäkki on esitetty siirrettäväksi Ke-
hä 1:n itäpuolelta kehän länsipuolelle. Suunnitelmaan sisältyy Leppävaaran- 
solmun lounais- ja luoteisneljänneksiin Turunväylän pikavuoropysäkkejä 
käyttävien matkustajien saattoliikenteen pysäköintialueet. Kehä 1:n länsipuo-
lelle Leppävaaransolmun kohdalle on suunniteltu kevyen liikenteen väylä, 
joka ylittää Turunväylän ja eritasoliittymän läntiset rampit. Uudelta kevyen 
liikenteen väylältä on yhteydet Turunväylän pikavuoropysäkei lIe ja saattolii-
kenteen pysäköintialueille. Tiesuunnitelmassa Kehä 1:n suuntaiset joukkolii-
kenteen pysäkit säilyvät nykyisillä paikoilla. Tiesuunnitelman rakentamiskus-
tannuksiksi on vuonna 2001 arvioitu 10 miljoonaa euroa (Mr-indeksi 118,5). 
Hanke sisältyy kolmen tiesuunnitelman pakettiin (yhteensä 65 milj.€), joiden 
kustannusjaosta Espoon kaupunki ja Uudenmaan tiepiiri ovat sopineet. Ra-
hoituspäätöksiä toteutuksesta ei ole toistaiseksi tehty. 

Vuoden 2001 tiesuunnitelma ei ratkaise Leppävaaransolmun ruuhkaisinta 
kääntymissuuntaa Turunväylältä lännestä Kehä l:lle pohjoiseen. Tähän on-
gelmaan on tehty vuonna 2005 lisätarkastelu puolisuorasta rampista suun-
nassa länsi—pohjoinen ja rinnakkaisrampeista välillä Leppävaaransolmu - 
Ratsusolmu, kuva 12. Puolisuoran rampin ja siihen liittyvien järjestelyn kus-
tannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa. Puolisuora ramppiratkaisu vähen-
täisi merkittävästi eritasoliittymän Helsingin suunnan pysäkistä pikavuoroille 
aiheutuvia viivytyksiä. 

Leppävaaransolmun osalta suunnitteluvalmius on hyvä. Suunniteltujen rat-
kaisujen rakentaminen kestänee 2-3 vuotta. Sikäli parannettu Leppävaaran- 
solmu on avattavissa liikenteelle aikaisintaan vuonna 2009. 
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Kuva 12. Suunnitelmaluonnos puolisuorasta rampista Turunväylältä lännestä 
Kehä l:lIe pohjoisen suuntaan (kuva. Ramboll Oy). 

Muista suunnitelmista 

Kehä 11:n jatke pohjoiseen vähentäisi Turunväylän (Vt 1) liikennekuormitusta. 
Kehä 11:n jatkeen toteutus alkaa aikaisintaan vuosina 2011-2013. 

Helsingin keskustaan on suunnitteilla tunneliratkaisuja, jotka toteutuessaan 
keventäisivät Turun suunnan pikavuorojen käyttämien katuosuuksien liiken-
nekuormitusta. Näitä hankkeita ovat Pasilanväylän tunneli ja vuoden 2020 
jälkeen toteutettavaksi esitetyt tunnelit Nordenskiöldinkadulta Paciuksenka-
dulleja Mechelininkadulta Paciuksenkadulle. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on maaliskuussa 2005 käynnistänyt esiselvi-
tyksen Turun ja Helsingin välisistä ratavaihtoehdoista. Tutkittavina vaihtoeh-
toina ovat nykyisen rantaradan kehittäminen, vuoden 1979 ELSA -radan 
yleissuunnitelman mukainen linjaus ja moottoritietä mukaileva linjaus. Lisäk-
si tutkitaan Turun radan linjausmandollisuudet Helsinki-Vantaan lentoase-
man kautta. ELSA -rata tarkoittaa Espoon, Lohjan ja Salon kautta kulkevaa 
rataoikaisua, joka korvaisi nykyisen Karjaan kautta kulkevan rantaradan. 
Selvitys valmistuu alkuvuodesta 2006. Rataverkon hankkeet ovat moottori-
tien Muurla—Lohja valmistumiseen nähden pidemmällä aikavälin hankkeita. 
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1.9 Mainoskatosyhteistyön mandollisuudet 

Mainoskatosyhteistyön mandollisuuksia Turku—Helsinki -laatukäytävän pika-
vuoropysäkeillä tiedusteltiin Clear Channel Suomi Oy:ltä ja JCDecaux Fin-
land Oy:ltä. Ainakin Clear Channelilla on kiinnostusta selvittää tarkemmin 
mainoskatosyhteistyömandollisuuksia, koska se sopisi heidän tienvarsi-
mainoskonseptiin. Sen sijaan JCDecaux on keskittynyt ainakin nykyisin lä-
hinnä mainontaan kaupunkien katupysäkeillä ja mainoskatosyhteistyö on 
vaikeammin toteutettavissa. 

Clear Channel on kiinnostunut uuden moottoritien varren jättitaulupaikoista. 
Sen sijaan pikavuoropysäkkien mainospinnoilla ei nähdä juurikaan markki-
na-arvoa. Pysäkkien hankinnasta ja hoidosta ollaan kiinnostuneita neuvotte-
lemaan, jos vastineeksi saadaan sijoittaa jättitauluja. Vanhalla tiellä (tuleva 
Mt 110) jättitauluja on Clear Channelilla riittävästi, moottoritien valmistuttua 
jopa liikaakin. 

Clear Channelilla on kandeksan jättitaulusarjaa Suomessa. Jokainen sarja 
käsittää 125 taulua ympäri Suomen, kuvassa 13 on yksi sarja. Yhden sarjan 
vuokrasopimus on tyypillisesti kuukauden mittainen ja vuokra noin 
60 000 € euroa/kklsarja sisältäen mainosten painatuksen ja asentamisen. 

/ 

- 

Kuva 13. Clear Channel Oy:n kukin jättitaulusarja sisältää 125 taulua ympäri 
Suomen. Kuvassa on yksi sarja. (Kuva: Clear Channel) 
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2 TARKASTELTUJA REITTIVAIHTOEHTOJA 

21 Erikoispikavuorojen reittimuutos Turussa 

Erikoispikavuorot liikennöivät nykyisin Turussa kuvan 14 mukaista punaista 
reittiä: Aninkaistenkatu - Uudenmaankatu - Uudenmaantie (Mt 110).- Kur-
kelantie (Mt 2221) - moottoritie (Vt 1). Tämän vaihtoehtona on esitetty kel-
taista reittiä: Aninkaistenkatu - Hämeenkatu - Helsingin valtatie (Vt 1). 

Reittimu utosta puoltaisivat seuraavat seikat: 
a) Uusi reitti olisi varsinkin ruuhka-aikaan useita minuutteja nykyistä no-

peampi. 

b) Uudet pysäkit Hämeenkadulla palvelisivat Turun yliopistoa ja keskus- 
sairaalaa. Reitti toisi todennäköisesti uusia matkustajia. 

Erikoispikavuorojen reitin säilyttämistä nykyisenä puoltavat seuraavat seikat: 
a) Matkustajapalvelun kannalta on paras ratkaisu, että kaikki Helsingin 

suunnan pika- ja erikoispikavuorot käyttävät samoja kaupunkipysäk-
kejä. Matkustajan ei tällöin tarvitse tietää, onko kyseessä pika- vai 
erikoispikavuoro. 

b) Matkustajat ovat tottuneet käyttämään U udenmaantullin, Kivikartion-
tien, Hautausmaan ja Piispanristin pikavuoropysäkkejä myös erikois-
pikavuoroliikenteessä. Maaliskuussa 2005 tehdyssä matkustaja- 
kyselyssä neljäsosa erikoispikavuorolla kulkeneista vastaajista käytti 
linja-autoon nousemiseen tai poistumiseen näitä pysäkkejä, jotka jäi-
sivät uudelta reitiltä pois. Reittimuutoksen myötä mandollisesti mene-
tettäisiin erikoispikavuoroliikenteen vakiintuneita matkustajia Turun 
kaakkoisosista sekä Kaarinan ja Paraisten alueelta. 

c) Hämeenkadulla on rajalliset mandollisuudet toteuttaa korkeatasoiset 
pikavuoropysäkit. Nykyiselle reitille on toteutettu korkeatasoisia ter-
minaalinomaisia pikavuoropysäkkejä. 

Kuva 14. Erikoispikavuorojen reittivaihtoehdot Turussa. 
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Kuva 15. Erikoispikavuorojen reittivaihtoehdot Turussa, nopeusrajoituksiln 
perustuva matka-aika vertailu. 

Hämeenkadun ja Helsingin valtatien reitti on tulevaisuuden vaihtoehto 
maa nkäytön ja liikenneverkon olosuhteiden kehittymisen myötä. 
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2.2 Pikavuorojen reittivaihtoehdot välillä Kaarina-Salo 

Lähtökohtana on, että pikavuorot siirtyvät moottoritielle Kaarinan ja Salon 
välisellä osuudella ja Halikon kirkonkylään tulee pikavuorojen pysäkkipari. 

Moottoritielle siirtymisen reitistä Kaarinan ja Salon välillä on ollut erilaisia nä-
kemyksiä. Tarkastelussa on ollut mukana nykyisen reitin (kuva 16, punainen 
viiva) lisäksi neljä vaihtoehtoista reittiä. Reitiksi valtatien 1 ja maantien 110 
välille on valittu Paimiontie (Mt 2340) (kuva 16, sininen), joka liittyy moottori- 
tiehen Tammisillan eritasoliittymässä. 

Pohjolan Liikenne on lupahakemuksessaan esittänyt moottoritielle siirtymi-
sen reitiksi Kaarinantietä, Mt 180 (kuva 16, keltainen). Pohjolan Liikenteen 
perusteluna on moottoritien hyödyntäminen mandollisimman pitkällä matkal-
la liikenneturvallisuuden ja matkustusmukavuuden parantamiseksi. Nykyinen 
reitti Turun ja Salon välillä on maantietä ja katuja pitkin 53 km. Pohjolan Lii-
kenteen esittämässä reitissä moottoritieosuutta on 37 km ja maantie- ja ka-
tuosuutta 18 km. Turun tiepiiri ei suosittele Kaarinantietä pikavuorojen reitik-
si, perusteluna on Kaarinantien heikko sujuvuus ruuhka-aikoina. 

Ehdotetut Kaarinantien (Mt 180) ja Raadelmantien (Mt 2270) reitit (kuva 16, 
keltainen ja vaalean vihreä) jättäisivät pois Piikkiön taajaman pysäkit pika-
vuorojen reitiltä. Liittyminen Hotelli Valtatieltä 1 Iso-livarintietä valtatielle 1 
(tumman vihreä) jättäisi pikavuorojen moottoritieosuuden turhan lyhyeksi. 

Kuva 16. Reittivaihtoehdot välillä Kaarina—Salo. 

2.3 Vaskiontie pikavuorojen reittinä Halikossa 

Halikon kirkonkylässä oli myös reittivaihtoehto, jossa moottoritieltä tultaisiin 
suoraan Vaskiontietä Halikon keskustaan. Keskustan läpikulkeva Vaskiontie 
ei sovellu Halikon kunnan näkemyksen mukaan pikavuorojen reitiksi turvalli-
suus- ja toimivuusnäkökulmista johtuen. 
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2.4 Nykyinen tie pikavuorojen reittinä välillä Muurla-
Lohjanharju 

Pikavuorojen siirto Muurlan ja Lohjanharjun välisellä osuudella moottoritielle 
toisi alustavan arvion mukaan 3,5 - 7 minuutin aikasäästön, kuva 17. Moot-
toritien valmistuttua vanhan tien nopeusrajoitusta ja kunnossapitoluokkaa 
todennäköisesti lasketaan. Nopeusrajoitusten 60 km/h ja 80 km/h laajenemi-
nen lisäisi entisestään matka-aikasäästöä moottoritien hyväksi, kuva 17. 
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•Nykyinen reitti (tuleva mt 110) 

- O Nykyinen reitti (tuleva mt 110). 100-v.80 krn/h ja Saukkolassa 60-n.50 km/h 

Kuva 17. Reittivaihtoehdot välillä Muurla - Lohjanharju, nopeusrajoituksiin 
perustuva matka-aika vertailu. 

Vaihtoehtoa, jossa osa pikavuoroista käyttäisi edelleen nykyistä ajoreittiä ja 
osa moottoritietä, ei ole matkustajapalvel un kannalta kannatettava ratkaisu. 
Useampi ajoreitti aiheuttaa sekaannusta, pidempimatkalaiset voivat kokea 
hitaamman reitin turhauttavaksi ja vuorotarjonta olisi kummankin reitin pysä-
keillä nykyistä heikompi. 
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2.5 Pikavuorojen poikkeaminen Lohjan keskustassa 

Turun ja Helsingin välisen pikavuoroliikenteen poikkeaminen Lohjan keskus-
tassa tai pysähtyminen Lohjan kohdalla Lempolan eritasoliittymässä ei ole 
perusteltua. Vakiovuoroliikenteen vuorotarjonta Lohjalta on nykyisellään kat-
tava, ruuhka-aikaan 15 minuutin välein. Yhteystarpeet Lohjalta länteen ovat 
selvästi pääkaupunkiseudun suuntaa vähäisemmät. Pikavuorojen poikkea-
minen Lohjalla on enintään perusteltua yöaikaan klo 24:00 - 5:00 välillä, jol-
loin Lohjalta ei ole vakiovuoroliikennettä Helsinkiin, kuva 18. 

Yhteydet Lohjalta Turun ja Salon suuntiin on hoidettavista vaihtoina Lohjan- 
harjun pysäkeillä, nykyisin Myllylammen eritasoliittymässä ja moottoritien 
valmistuttua Muijalan eritasoliittymässä. 

Poikkeaminen Lohjan keskustassa pidentäisi merkittävästi pikavuorojen 
matka-aikaa ja heikentäisi pidempimatkalaisten matkan palvelutasoa. 

Kuva 18. Vuorotarjonnan vertailu: Turku—Helsinki yhteys vä Ii ja Lohja—Helsinki 
vakiovuorot (talviaikataulukausi 2004/2005). 

2.6 	Pikavuorojen poikkeaminen Espoon keskuksessa 

Turun ja Helsingin välisen pikavuoroliikenteen poikkeaminen Espoon kes-
kustassa (kuva 19) ei ole perusteltua. Espoon keskuksesta on jo olemassa 
liityntäyhteys Turun ja Salon suuntien pikavuoroihin. Espoon keskuksesta 
lentoasemalle liikennöivästä Airbus-linjasta 540 on aikataulutettu vaihto-
mandollisuus pikavuoroihin Lommilan (Ikean) pysäkeillä. Espoon keskukses- 
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ta on mandollista ostaa pikavuoromatka Turkuun ilman liityntälisämaksua. 
Joukkoliikenteen vuorotarjonta Espoosta Helsinkiin on erittäin kattava. 

Poikkeaminen Espoon keskuksessa pidentäisi pikavuorojen matka-aikaa 
useita minuutteja ja heikentäisi nykyisistä asiakkaista suurimman osan mat-
kan palvelutasoa. Poikkeaminen Espoon keskuksessa olisi pikavuoroliiken-
teen matka-ajan, houkuttelevuuden ja imagon kannalta nykytilanteessa huo-
no ratkaisu. 

2.7 Sisääntulo Helsinkiin Kehä 11:n ja Länsiväylän kautta 

Pika- ja erikoispikavuoroille on esitetty vaihtoehtoista sisääntuloreittiä län-
nestä Helsingin Kamppiin Kehä 11:n ja Länsiväylän kautta. Kehä 11:n ja Länsi- 
väylän reitti toisi paljon uutta matkustajapotentiaalia pikavuorojen saavutet-
tavuusalueelle, kuten Westendin, Tapiolan, Otaniemen, Hanasaaren ja Laut-
tasaaren, kuva 19. 

Kampin terminaalin toteuttamisen yhteydessä tehdyt joukkoliikennekaistat ja 
Ruoholandenkadulla tehtävät liikennevaloliittymien korvaamiset kiertoliitty -
millä parantavat Espoon suunnan yhteyksiä Kamppiin. Joukkoliikenteen su-
juvuuden kannalta pullonkaulaksi jää Porkkalankadun silta, mistä puuttuu 
joukkoliikennekaistat. 

Maankäyttö on tiheämpää pika- ja erikoispikavuorojen nykyisen reitin varrel-
la. Nykyisellä reitillä Munkkiniemen pysäkit toimivat vaihtopaikkana mm. Ta-
piolan suuntaan. Meilanden pysäkkien poisjääminen reitiltä olisi suuri mene-
tys. Nykyinen reitti palvelee myös vahvaa Porin ja Rauman suunnan liiken-
nettä. Nykyisen reitin "takamaat" ja vakiintunut matkustajakunta ovat var-
mempi valinta kuin kysynnältään epävarma reitti Espoon kautta. 
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Kuva 19. Reittivaihtoehtoja pääkaupunkiseudulla. Pika- ja erikoispikavuoro-
jen nykyinen ajoreitti on esitetty punaisella. Vihreällä on poikkea-
minen Espoon keskuksessa ja sisääntulovaihtoehto Helsinkiin Ke-
hä 11:n ja Länsiväylän kautta. (Kuva: Espoon kaupunki) 
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3 YHTEINEN NÄKEMYS - EHDOTUS 
LAATU KÄYTÄ VÄKS 1 

Seuraavassa on laatukäytäväselvityksen ohjausryhmän näkemys Turun ja 
Helsingin välisen linja-autojen pika- ja erikoispikavuoroliikenteen ajoreiteistä 
ja pysähtymispaikoista. 

Tavoitteena on, että laatukäytävä on pysäkkien sekä tie- ja katuverkon jär-
jestelyn osalta valmis uuden moottoritien Muurla—Lohja avautuessa liiken-
teelle. Pika- ja erikoispikavuorot voivat siirtyä uudelle reitille heti moottoritien 
avauduttua tai sopivan aikataulujakson vaihtuessa. Moottoritien elinkaariura-
kaIla toteuttava urakoitsija on esittänyt, että moottoritie Muurla—Lohja on 
avattavissa liikenteelle marraskuussa 2008. 

3.1 Pika-ja erikoispikavuorojen ajoreitit v. 2009 

Turun ja Helsingin välisellä pika- ja erikoispikavuoroliikenteessä on kaikilla 
liikennöitsijöillä yhtenäiset ajoreitit. Erikoispikavuoroliikenteen reitti eroaa pi-
kavuorojen reitistä yhteysvälillä osuuksilla Mt 110 Kurkelantien (Mt 2221) liit-
tymä - Vt 1 Tammisillan eritasoliittymä ja Vt 1 Halikon eritasoliittymä - Vt 1 
Muurlan eritasoliittymä. 

Vuonna 2009 Muurla—Lohja moottoritieosuuden valmistuttua Turku—Helsinki 
yhteysvälin pika- ja erikoispikavuorot liikennöivät seuraavanlaista reittiä. 

Turku—Salo 

Turusta lähdettäessä pikavuorojen reitti säilyy nykyisenä maantiellä 110 
Piikkiön kuntaan asti. Piikkiön pikavuoropysäkkien jälkeen pikavuorot siirty-
vät Paimiontien (Mt 2340) ja Tammisillan eritasoliittymän kautta moottoritiel-
le, valtatielle 1. Edellä esitetty on Linja-autoliiton näkemyksen mukainen ajo- 
reitti. Pohjolan Liikenteellä on tahto siirtyä moottoritielle heti Kaarinan pika-
vuoropysäkkien jälkeen Kaarinantietä, Mt 180. 

Turun suunnalta tultaessa moottoritieltä poistutaan Halikon eritasoliittymäs-
sä. Ajoreitti Salon linja-autoasemalle kulkee reittiä Vaskiontie/Mahtimiehentie 
(Mt 224), TuruntieNanha Turuntie (Mt 2351) ja Halikontie (Mt 2241/katu) 
kautta Salon Turuntielle ja nykyiselle reitille. 

Erikoispikavuorot liikennöivät nykyistä reittiä Uudenmaantieltä (Mt 110) Kur-
kelantien (Mt 2221) ja Kurkelan eritasoliittymän kautta moottoritielle, valta- 
tielle 1. Erikoispikavuorot eivät poikkea Salon linja-autoasemalla. 

Salo—Muu ria 

Pikavuorot jatkavat Salon linja-autoasemalta itään nykyistä reittien maantietä 
110 Muurlantien (Mt 1861) liittymään asti. Muurlan eritasoliittymästä pika- 
vuorot liittyvät takaisin moottoritielle, valtatielle 1. 

Erikoispikavuorot liikennöivät Halikon ja Muurlan eritasoliittymien välillä 
moottoritietä, valtatietä 1. 
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Muurla—Lohianhariu 

Muurla—Lohjanharju osuudella pika- ja erikoispikavuorot liikennöivät uutta 
moottoritietä, valtatietä 1. 

Pikavuorot voivat poiketa Lohjalla vuorokauden aikoina, jolloin ei ole Lohjan 
ja Helsingin välistä joukkoliikennetarjontaa. 

Lohianharju—Helsinki 

Lohjanharjun ja Helsingin välillä pika- ja erikoispikavuorot liikennöivät nykyis-
tä reittiä: Valtatie 1 (Turunväylä) - Huopalandentie - Paciuksenkatu - Tuk-
holmankatu - Mannerheimintie - Kamppi. 

3.2 Pikavuoropysäkkien palvel utasotavoitteet 

Tavoitteena on tasalaatuinen palvelutaso koko yhteysvälin pikavuoro-
pysäkeillä, niin katuverkolla kuin yleisten teiden pysäkeillä. Ohessa esitettyä 
pysäkkipalvelutason vaatimuksia tukevat työn aikana tehdyt asiakastyytyväi-
syystutkimukset. Kaikilla yhteysvälin pikavuoropysäkeillä on tavoitteena seu-
raavat ominaisuudet. 

Liikennöitävyys 
• Pysäkkilevikkeet mitoitetaan kandelle pysäkille samanaikaisesti pysähty-

välle linja-autolle. Vilkkaat liityntäliikenteen pysäkit mitoitetaan tarvittaes-
sa vielä useammalle linja-autolle. 

• Eritasoliittymien pysäkit, jotka edellyttävät pikavuoroilta suoria ramppeja 
hitaampaa poikkeamista eritasoliittymän päällä, varustetaan kutsujärjes-
telmällä. Kutsujärjestelmä kertoo eritasoliittymää lähestyvän pikavuoron 
kuljettajalle, onko pysäkillä matkustajia. 

• Tarvittaessa kuljettajan matkustajan havainnointia pimeän aikaan pysäkil-
tä voidaan helpottaa toteuttamalla pysäkkikatokseen heijastinnauhoja lin-
ja-auton tulosuuntaa kohti tai toteuttamalla pysäkille LED-lisävalo, joka 
aktivoituu matkustajan toimesta tai automaattisesti pysäkillä havaitusta 
liikkeestä. 

Liikenneturvallisuus, esteettömyys 
• Kaikilla pysäkeillä on korotettu odotustila, joka parantaa pysäkillä olevien 

matkustajien turvallisuutta ja helpottaa linja-autoon nousua ja linja-autosta 
poistumista. 

• Pysäkin ohi kulkeva kevyen liikenteen väylä ohjataan pysäkin odotustilan 
takaa tai vähintään erotetaan pysäkin odotustilasta materiaalierolla. Rat-
kaisu parantaa pysäkillä olevien matkustajien turvallisuutta ja pysäkin 
ohikulkevan kevyen liikenteen sujuvuutta. 

Liityntäliikenne - kevyt liikenne 
• Pysäkeille johtavat turvalliset ja ajoneuvoliikenteestä erotetut kevyen lii-

kenteen yhteydet. 
• Noususuunnan pysäkeillä on katoksellinen polkupyöräteline. Kaupunki- 

alueilla voi olla perusteltua asentaa pyörätelineitä myös jättöpysäkeille. 
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Liityntäliikenne - henkilöauto 
• Pysäkeillä on henkilöautojen liityntäpysäköintimandollisuus, joka on mah-

dollisuuksien mukaan sijoitettu muiden, esimerkiksi kaupallisten, toiminto-
jen yhteyteen. Henkilöautojen liityntäpysäköinti ei ole välttämätöntä järjes-
tää kaupunkikeskustojen pysäkeillä välittömästi pikavuoropysäkkien yh-
teydestä. 

• Pysäkeillä on saatto- ja noutopysäköinnin järjestelyt, jotka mandollistavat 
matkustajan turvallisen ja nopean pysäkille saattamisen ja pysäkiltä ha-
kemisen henkilöautolla. 

Pysäkkivarustelu ja ysäkkiympäristö 
• Pysäkeillä on odotuskatos, jossa on seinät neljällä sivulla. 
• Pysäkeillä on yhtenäisen mallin mukaiset aikataulukaapit. 
• Pysäkeillä on säännöllisesti tyhjennettävä jäteastia. 
• Pysäkit on valaistus, jos tie, kevyen liikenteen yhteys tai lähipalvelun pi-

ha-alue on valaistu. 
• Yleisten teiden pikavuoropysäkkien pysäkkivarusteiden hankinta toteute-

taan mainosrahoitteisesti. 
• Pysäkit ovat esteettömiä ja muotoilultaan korkeatasoisia. 
• Pysäkkiympäristöt on maisemoitu. 

Matkustajainformaatio, viitoitus 

• Pysäkeillä on nimi- ja linjakilvet, , pysäkkikohtaiset koostepaperiaikataulut 
pika- ja erikoispikavuoroista, jatkoyhteyksien aikataulut, mandollisesti lin-
jakartta sekä pysäkin DigiStop-numero näkyvillä. 

• Pysäkeiltä on tarvittaessa opastus pysäkin lähialueelle. 

Kunnossapito ja hoito 
• Yleisten teiden pikavuoropysäkkien pysäkkivarusteiden kunnossapito ja 

hoito toteutetaan mainosrahoitteisesti. 
• Tiehallinto priorisoi laatukäytävän pikavuoropysäkit täsmähoidon erityis-

kohteiksi, joista Tiehallinto ja urakoitsija sopivat. 

Pysäkkien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Tiehallinnon Linja-
autopysäkit -ohjetta (TIEH 2100015-02) ja soveltuvin osin Paikallisliikennelii-
ton infrakortteja. 
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3.3 Pika- ja erikoispikavuorojen pysäkit v. 2009 

Muurla-Lohja moottoritieosuuden valmistuttua Turku-Helsinki -yhteysvälin 
pikavuorojen pysähtymispaikkoja on 25 kappaletta taulukon 4 mukaisesti. 

Taulukko 4. Yhteysvälin Turku-Helsinki pikavuoropysäkit vuonna 2009. 

Pysakki 
Ensisijainen 
kehuttamusvastuu 

1. Turku, linja-autoasema Turun kaupunki 
2. Turku, Tuomiokirkontori 
3. Turku, Uudenmaantulli 
4. Turku, Kivikartiontie 
5. Turku, Hautausmaa _____________________ 
6. Turku/Kaarina, Piispanristi Tiehallinto, Turun tiepiiri 
7. Kaarina, keskusta 
8. Piikkiö 
9. Paimio, Vistan eritasoliittymä 
10.Halikko, Vanha Turuntie _____________________ 
11.Salo, Salora Salon kaupunki 
12.Salo, linja-autoasema 
13.Salo, Hermanni 
14.Salo, Muurlan tulli 
15.Salo, Pahkavuori _____________________ 
16.Muurla, Lasitehtaan tienhaara Tiehallinto, 	Turun 	tiepiiri 

17.Suomusjärvi, palvelualue (16. ja 17.) 

18.Nummi-Pusula, Nummen eritasoliittymä TiehaDinto, 	Uudenmaan 
19.LohjaNihti, Muijalan eritasoliittymä tiepiiri (18. -21.) 
20. Espoo, Lommilan eritasoliittymä (Ikea) 
21. Espoo, Kehä 1 (Leppävaaransolmu) _____________________ 
22. Helsinki, Munkkiniemi Helsingin kaupunki 
23. Helsinki, Meilahti 
24. Helsinki, Oopperatalo 
25. Helsinki, Kampin linja-autoterminaali _______________________ 

Erikoispikavuorot pysähtyvät taulukosta 4 kohteissa 1 .-6. ja 22-25. Pysäkit 
16-19. sisältyvät moottoritien Muu rla-Lohjanharju rakentamiseen. 

Yhteysvälin pikavuoropysäkkien määrä vähenee nykyisestä kandella. Täysin 
uudet pysäkkiparit toteutetaan Paimion Vistan eritasoliittymään, Halikon 
keskustaan, Suomusjärven palvelualueelle, Nummen eritasoliittymään ja 
Muijalan eritasoliittymään. Muijalan eritasoliittymän pysäkit valmistuvat 
vuonna 2005. Muijalan Turun suunnan pikavuoropysäkki otetaan käyttöön 
vasta moottoritien Muurla-Lohja valmistuttua. Vistan eritasoliittymän ja Hali-
kon keskustan pysäkkijärjestelyt pyritään toteuttamaan mandollisimman no-
peasti jo ennen moottoritien Muurla-Lohja valmistumista. 

Nykyisiä, reitiltä poisjääviä pikavuoropysäkkejä ovat Paimion Sauvon tien- 
haaran ja Hotelli Vt 1:n pysäkit sekä nykyisellä valtatiel!ä 1, tulevalla maan- 
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tiellä 110 sijaitsevat Suomusjärven, Lahnajärven, Saukkolan, Hiidenveden ja 
Myllylammen pysäkit. Pikavuorojen reitiltä poisjäävät pysäkit säilyvät muun 
joukkoliikenteen käytössä. 

3.4 Toimenpiteet pikavuoropysäkeillä 

Seuraavassa on esitys Turku-Helsinki pikavuoroli ikenteen laatukäytävän py-
säkkien ja linja-autoasemien kehittämistoimenpiteistä. Nykyiset pikavuorojen 
reitillä säilyvät pysäkit parannetaan ja uudet pysäkit toteutetaan alusta lähti-
en laatukäytävän palvelutasovaatimusten mukaisiksi (ks. luku 3.2). 

Turun kaupungin kehittämisvastuulla olevat pysäkit 

1.Turku, linia-autoasema 
Turun linja-autoasemalla on tarve parantaa pyöräpysäköinnin olosuhteita ja 
osoittaa lisää henkilöautojen saatto- ja noutopysäköinnin paikkoja läheltä 
lähtölaiturikenttää. Liittymäjärjestelyjä ja liikennevalojen ajoitusta on tarve 
tarkistaa varsinkin ajosuunnassa lähtölaitureilta Aninkaistenkadulle. Turun 
matkakeskuksen toteuttamismandollisuuksia selvitetään Aninkaistenkadun 
sillan tuntumaan. Turun linja-autoaseman kehittämisestä vastaavat Turun 
kaupunki ja Matkahuolto. 

2. Turku, Tuomiokirkontori (Uudenmaankatu) 
3. Turku, Uudenmaantulli (Uudenmaankatu) 
4. Turku, Kivikartiontie (Uudenmaantie) 
Tuomiokirkontori on yhteysvälin pikavuorojen tärkein pysähtymispaikka Tu-
run katuverkolla. Tuomiokirkontorin pysäkeillä on tarvetta erottaa odotustilat 
jalkakäytävistä. Turun kaupunki vastaa katuverkollaan sijaitsevien pikavuo-
ropysäkkien ylläpidosta ja kehittämisestä laatukäytävän pysäkeille asetettu-
jen palvelutasotavoitteiden mukaisiksi (luku 3.2). 

Tiehallinnon Turun tiepiirin kehittämisvastuulla olevat pysäkit 

5. Turku, Vanha hautausmaa (Uudenmaantie) 
Helsingin suunnan pysäkille järjestetään henkilöautojen saatto- ja liityntä-
pysäköinti ja katokselliset polkupyörätelineet. Lisäksi kevyen liikenteen väy-
lä ohjataan Helsingin suunnan pysäkin odotustilan takaa ja odotustila erote-
taan materiaalierolla kevyen liikenteen väylästä. Helsingin suunnan pysäkki-
levikettä pidennetään siten, että pysäkille mahtuu samanaikaisesti pysähty-
mään kaksi linja-autoa. Toteutuksessa väItetään puuston kaatamista. Liit-
teessä 2.1 on toimenpidesuunnitelma järjestelyistä. 

6. Turku/Kaarina, Piispanristi (Mt 110, Uudenmaantie) 
Piispanristin pysäkit ovat Turun suunnasta viimeiset pikavuoropysäkit, joilla 
erikoispikavuorot vielä pysähtyvät. Turun suunnan pysäkille toteutetaan ka-
toksellinen pyöräteline ja henkilöautojen saatto- ja liityntäpysäköinnin järjes-
telyt. Liitteessä 2.2 on toimenpidesuunnitelma järjestelyistä. Henkilöautojen 
pysäköintijärjestelyiden toteuttamisesta vastaa Turun tiepiiri yhdessä Turun 
kaupungin kanssa. 
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7. Kaarina, keskusta (Mt 110, Uudenmaantie) 
Turun suunnan pysäkille toteutetaan katoksellinen pyöräteline ja henkilöau-
tojen saatto- ja liityntäpysäköinnin järjestelyt taskullisena välikaistalla erotet-
tuna Mt 110 varteen. Turun suunnan pysäkkilevikettä pidennetään siten, että 
pysäkille mahtuu samanaikaisesti pysähtymään kaksi linja-autoa. Liitteessä 
2.3 on toimenpidesuunnitelma järjestelyistä. Helsingin suunnan pysäkillä tar -
kistetaan pysäkin seisontatilan kuivatusjärjestelyt. 

8. Piikkiö (Mt 110, Helsingintie) 
Molempien suuntien pikavuoropysäkeille asennetaan uudet katokset ja ka-
tokselliset polkupyörätelineet. Pysäkeille toteutetaan henkilöautojen saatto-
ja liityntäliikenteen järjestelyt. Pysäkkilevikkeitä pidennetään siten, että py -
säkeille mahtuu samanaikaisesti pysähtymään kaksi linja-autoa. Helsingin 
suunnan pysäkillä kevyen liikenteen väylä ohjataan pysäkin odotustilan ta-
kaa. Liitteessä 2.4 on toimenpidesuunnitelma järjestelyistä. Henkilöautojen 
pysäköintijärjestelyistä vastaa Piikkiön kunta. 

9. Paimio, Vistan eritasoliittymä (Vtl / Mt 2352, lso-livarintie) 
Helsingin suuntaan rakennetaan uusi pikavuoropysäkki moottoritien er-
kanemisrampin päähän huoltoaseman kohdalle. Huoltoaseman pihalta vara-
taan kymmenen henkilöautopaikkaa pikavuoroliikenteen liityntäpysäköinnille. 
Turun suunnan pikavuoropysäkkinä toimii olemassa oleva pysäkki bussi-
rampilla. Turun suunnan pysäkin katoksellinen polkupyöräteline ja henkilö-
autojen saatto- ja noutopysäköinnin järjestelyt toteutetaan lso-1 ivarintien var-
teen pysäkille johtavan kevyen liikenteen väylän päähän. Liitteessä 2.5 on 
toimenpidesuunnitelma järjestelyistä. Henkilöautojen pysäköintijärjestelyistä 
tehdään sopimus huoltoaseman kanssa. 

Liitteessä 2.5b on suunnitelma vaihtoehtoisesta Vistan eritasoliittymän rat-
kaisusta, jossa Turun suunnan pysäkki tuodaan lähemmäksi huoltoasemaa 
ja eteläiseen ramppiliittymään toteutetaan kiertoliittymä. Tämä ratkaisu edel-
lyttäisi liitteen 1 mukaisen kutsujärjestelmän toteuttamisen Helsingin suun-
nasta tuleville pikavuoroille. 

10. Halikko (Mt 2351, Vanha Turuntie) 
Halikon keskustaajamaan Vanhalle Turuntielle rakennetaan uusi pikavuoro-
pysäkkipari. Molempien suuntien pysäkeille toteutetaan mm. odotuskatos ja 
katoksellinen polkupyöräteline sekä odotustila erotetaan materiaalierolla ke-
vyen liikenteen väylästä. Turun suunnan pysäkillä on syytä jatkosuunnitte-
lussa tutkia mandollisuudet ohjata jalkakäytävä pysäkin odotustilan takaa. 
Helsingin suunnan pysäkin yhteyteen toteutetaan henkilöautojen liityntä-
pysäköinti. Liitteessä 2.6 on toimenpidesuunnitelma järjestelyistä. Pysäkki- 
parin ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tiehallinnon Turun tiepiiri. Henki-
löautojen pysäköintijärjestelyiden toteuttamisesta vastaa Halikon kunta. 

Salon kaupungin kehittämisvastuulla olevat pysäkit 

11. Salo, Salora (Turuntie) 
Molempien suuntien pysäkeillä odotuskatokset on tarve uusia ja jalkakäytä-
vä / kevyen liikenteen väylä erottaa pysäkin odotustilasta. 
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12. Salo, linia-autoasema 
Polkupyörille on tarve toteuttaa murtovarma ja katoksellinen säilytysmandol-
lisuus. Salon matkakeskuksen toteuttamismandollisuudet selvitetään. Salon 
linja-autoaseman kehittämisestä vastaavat Salon kaupunki ja Matkahuolto. 

13. Salo, Hermanni (Raatihuoneenkatu) 
14. Salo, Muurlan tulli (Helsingintie) 
15. Salo, Pahkavuori (Helsingintie) 
Salon kaupunki vastaa katuverkollaan sijaitsevien pikavuoropysäkkien yllä-
pidosta ja kehittämisestä laatukäytävän pysäkeille asetettujen palvelutasota-
voitteiden mukaisiksi (luku 3.2). Salon katupysäkeillä on tarve mm. uusia 
odotuskatoksia, kehittää katoksellista pyöräpysäköintiä sekä erottaa pysäk-
kien odotustiloja jalkakäytävistä ja kevyen liikenteen väylistä. 

Tiehallinnon Turun tiepiirin kehittämisvastuulla olevat pysäkit 

16. Muurla, lasitehtaan tienhaara (Mt 110) 
Turun suunnan pysäkki varustetaan uudella odotuskatoksella, katokselliselle 
polkupyörätelineellä ja korotetu Ila odotustilalla. Levikettä pidennetään kah-
den linja-auton mittaiseksi. Helsingin suuntaan rakennetaan uusi pikavuoro-
pysäkki moottoritielle johtavan Mt 2402 varteen. Pysäkkien välille ja pysä-
keiltä lasitehtaalla rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Turun suunnan py-
säkin yhteyteen rakennetaan henkilöautojen liityntäpysäköintialue. Liitteessä 
2.7 on toimenpidesuunnitelma järjestelyistä. 

17. Suomusiärvi, Suomusjärven palvelualue (Vtl) 
Palvelualueen yhteyteen rakennetaan uusi pikavuoropysäkkipari. Helsingin 
suunnan pysäkki rakennetaan moottoritien liittymisrampin alkuun ja Turun 
suunnan pysäkki moottoritien ylittävän sillan kupeeseen. Moottoritien ramp-
pien ja palvelualueen liittymään rakennetaan kiertoliittymä. Helsingin suun-
nan pysäkin yhteyteen, palvelualueeseen tukeutuen, toteutetaan henkilöau-
tojen saatto- ja liityntäpysäköinti ja katoksellinen polkupyöräpysäköinti. Liit-
teessä 2.8 on toimenpidesuunnitelma järjestelyistä. Turun suunnan pysäkille 
toteutetaan kutsujärjestelmä, joka kertoo eritasoliittymää Helsingin suunnas-
ta lähestyvän pikavuoron kuljettajalle, onko pysäkillä matkustajia. Turun 
suunnan pysäkillä poiketaan vain tarvittaessa. Kutsujärjestelmästä on tar-
kempi esittely liitteessä 1. Henkilöautojen pysäköintijärjestelyistä tehdään 
sopimus paivelualueen yrittäjän kanssa. 

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin kehittämisvastuulla olevat pysäkit 

18. Nummi-Pusula, Nummen eritasoliittvmä (Vtl / Mt 1072) 
Eritasoliittymään toteutetaan uusi pysäkkipari moottoritien Muurla—Lohja ra-
kentamisen yhteydessä. Molempien suuntien pysäkkien yhteyteen toteute-
taan henkilöautojen saatto- ja liityntäpysäköinti ja katoksellinen polkupyörä-
pysäköinti. Moottoritietä risteävälle tielle pohjoisen pysäkin lähettyville ra-
kennetaan pysäkkilevike, jolta on jalankulkuyhteys Turun suunnan pikavuo-
ropysäkille. Eteläinen pysäköintialue mitoitetaan siten, että linja-auto voi teh-
dä siinä U-käännöksen ja jäädä pysäköintialueelle odottamaan Turusta tule-
vaa pikavuoroa. Pikavuoropysäkkien välille rakennetaan kevyen liikenteen 
väylä. Liitteessä 2.9 on toimenpidesuunnitelma järjestelyistä. 
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19. LohiaNihti, Mui jalan eritasoliittymä (Vtl / Vt 25) 
Muijalan eritasoliittymä valmistuu pysäkkeineen vuoden 2005 aikana. Py-
säkkien yhteyteen toteutetaan henkilöautojen saatto- ja liityntäpysäköinnin 
järjestelyt ja vaihtomandollisuudet valtatien 25 suuntaiseen joukkoliikentee-
seen. Llltteessä 2.10 on suunnitelmakartta tulevista järjestelyistä. Turun 
suunnan pysäkki palvelee vain pikavuoroliikennettä. Pysäkki otetaan käyt-
töön ja varustetaan katoksella vasta moottoritieosuuden Muurla—Lohja val-
mistumisen myötä. Turun suunnan pikavuoropysäkille toteutetaan kutsujär-
jestelmä, joka kertoo eritasoliittymää Helsingin suunnasta lähestyvän pika- 
vuoron kuljettajalle, onko pysäkillä matkustajia. Turun suunnan pysäkillä poi-
ketaan vain tarvittaessa. Kutsujärjestelmästä on tarkempi esittely liitteessä 1. 

20. Espoo. Lommilan eritasoliittymä, Ikea (Vtl / Espoontie) 
Pysäkkilevikkeiden mitoitusta, kuivatusta ja näkemiä parannetaan. Pysäkit 
varustetaan korkeatasoisilla normaalia suuremmilla odotuskatoksilla. Pysä-
keille toteutetaan katokselliset polku pyörätelineet. Espoontien itäpuolelle eri-
tasoliittymän kaakkoiskulmaan toteutetaan henkilöautojen saatto- ja nouto-
pysäköintialue. Liitteessä 2.11 on toimenpidesuunnitelma järjestelyistä. 

21. Espoo, Leppävaaransolmun eritasoliittymä (Vtl,Turunväylä / Kehä 1) 
Eritasoliittymän ramppijärjestelyjä parannetaan. Aiemmin suunnitelluissa jär-
jestelyissä Turun suunnan pysäkki siirretään Kehä 1:n länsipuolelle. Pikavuo-
ropysäkkien yhteyteen toteutetaan henkilöautojen saatto- ja liityntäpysäköin-
tijärjestelyt. Pikavuoropysäkkien ja liityntäpysäköintialueiden välille rakenne-
taan Turunväylän ylittävä kevyen liikenteen ylikulkusilta. Liitteessä 2.12 on 
yleiskartta vuonna 2001 suunnitelluista, mutta vielä toteuttamattomista eri-
tasoliittymän kehittämistoimenpiteistä. Luvussa 1.8 on käsitelty puolisuoran 
rampin järjestelyä, joka parantaa valtatieltä 1 Turun suunnasta Kehä l:lle 
pohjoiseen kääntyvän liikennevirran sujuvuutta. Ramppijärjestely parantaa 
samalla eritasoliittymän Helsingin suunnan pikavuoropysäkin sujuvuutta. 
Esitetyt ratkaisut eivät juuri paranna matkustajien vaihtoyhteyksiä pikavuoro-
jen ja Jokerilinjan välillä. Vaihtoyhteyksiä Jokeri-linjalle on tarve kehittää 
opastuksen, valaistuksen ja aikataulutiedotuksen avulla. Pitkällä aikavälillä 
tavoitteena on toteuttaa korkeatasoinen vaihtopysäkkijärjestely Jokeri-linjan 
ja Turunväylän pikavuoroliikenteen välille. 

Helsingin kaupungin kehittämisvastuulla olevat pysäkit 

22. Helsinki, Munkkiniemi (Huopalandentie / Paciuksenkatu) 
Helsingin kaupunki tutkii Helsingin suunnan pikavuoropysäkin siirtomandolli-
suudet keskustan suuntaan. 

23. Helsinki, Meilahti (Tukholmankatu) 
Linja-autoliiton Helsingin osasto on esittänyt Tukholmankadulle seuraavan-
laisia toimenpiteitä: Turun suunnan pikavuoropysäkki siirretään ajokaistalta 
olemassa olevaan taskuun R-kioskin kohdalle ja Helsingin suunnan pikavuo-
ropysäkin lähtöviistettä muotoillaan loivemmaksi. 

24. Helsinki, Oopperatalo (Mannerheimintie) 
Turun suunnan pysäkille lisätään odotuskatos. Liikennöitsijät ja Helsingin 
kaupunki kehittävät pysäkkien välisiä vaihtoyhteyksiä opastuksen avulla. 

25. Helsinki, Kampin kaukoliikenteen linja-autoterminaali 
Uusi kaukoliikenteen terminaali on otettu käyttöön 6.6.2005. 
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35 Toteutettavat joukkoliikenne-etuudet 

Turku—Helsinki -laatukäytävälle esitetään toteutettavaksi seuraavat joukkolii-
kenne-etuudet: 

1. Turun linja-autoasemalta lähtöä sujuvoitetaan kaistajärjestelyin ja lii-
kennevalojen ajoitusta tarkistamalla. (toteutus: Turun kaupunki) 

2. Valtatielle 1 toteutetaan Suomusjärven palvelualueen ja Muijalan eri-
tasoliittymän Turun suunnan pikavuoropysäkeille kutsujärjestelmä, 
joka ilmoittaa lähestyvälle pikavuorolle, jos pysäkillä on nousevia 
matkustajia. (toteutus: Tiehallinto) 

3. Turunväylälle (Vt 1) osuudelle Kehä III - Kehä 1 rakennetaan joukko-
liikennekaistat molempiin ajosu untiin. (toteutus: Tiehallinto) 

4. Kehä l:tä kehitetään joukkoliikenteen näkökulmasta (poikittaisliiken-
ne, yhteydet lentoasemalle). (toteutus: Tiehallinto) 

5. Turunväylän moottoritien päättymiskohtaan toteutetaan vapaa oikea 
Turunväylältä Huopalandentielle. (toteutus: Tiehallinto ja Helsingin 
kaupunki) 

6. Huopalandentielle rakennetaan joukkoliikennekaistat molempiin 
ajosuuntiin osuudelle Turunväylä—Paciuksenkatu. (toteutus: Helsingin 
kaupunki) 

7. Paciuksenkadulle rakennetaan joukkoliikennekaistat molempiin 
ajosuuntiin osuudelle Huopalandentie—Tukholmankatu. (toteutus: 
Helsingin kaupunki) 

8. Joukkoliikennekaistojen 1 uvattoman käytön valvontaan tehostetaan. 
(toteutus: poliisi ja Helsingin kaupunki) 
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4 VASTUUNJAKO 

Yhteysvälin Turku—Helsinki pika- ja erikoispikavuoroliikenteen laatukäytävän 
toteuttamisvastuu jakaantuu seuraavasti. 

Tiehallinto vastaa yhteysvälin yleisten teiden ja niihin liittyvien kevyen liiken-
teen väylien tienpidosta. Tiehallinto vastaa yhteysvälin yleisten teiden pika-
vuoropysäkkien ja etuisuusjärjestelyjen toteuttamisesta. Yleisten teiden pi-
kavuoropysäkkien katokset ja niihin liittyvä muu pysäkkivarustus hankitaan 
mainosrahoitteisesti Tiehallinnon, kyseisen kunnan ja ulkomainosyrittäjän 
yhteistyönä. 

Turun, Salon ja Helsingin kaupungit vastaavat katuverkollaan olevien pika-
vuoropysäkkien kehittämisestä laatukäytävän palvelutasotavoitteiden mukai-
siksi sekä esitettyjen katuverkon joukkoliikenne-etuuksien toteuttamisesta. 

Kunnat osallistuvat tarvittaessa yleisten teiden pysäkkeihin liittyvien kevyen 
liikenteen yhteyksien, viitoituksen ja paikallisopastuksen sekä mandollisesti 
liityntäpysäköintijärjestelyjen toteuttamiseen. Kunnat osallistuvat tarvittaessa 
mainosrahoitteisiin pysäkkikatoksiin liittyvien tienvarsien jättitaulujen toteut-
tamispaikkojen määrittelyyn. 

Liikennöitsijät vastaavat liikenteen hoidosta, suunnittelusta, kalustosta, kul-
jettajapalvelusta, matkustajainformaatiosta ja markkinoinnista. Matkahuolto 
vastaa yhteysvälin linja-autoasemien palveluista. Matkahuolto osallistuu 
markkinointiin ja matkustajainformaation kehittämiseen. Liikennöitsijät ja 
Matkahuolto vastaavat, että pikavuoropysäkeiltä on pika- ja erikoispikavuoro-
liikenteen aikataulutiedot ja tarvittavat tiedot jatkoyhteyksistä. Pääkaupunki-
seudulla YTV osallistuu pikavuorojen 1 iityntäyhteyksien matkustajainformaa-
tion tuottamiseen. 

Liikenne- ja viestintäministeriö toimii vielä tällä hetkellä pikavuoroliikenteen 
lupaviranomaisena. Länsi- ja Etelä-Suomen lääninhallitukset toimivat pika-
vuoroliikenteessä lausunnonantajana ja lupaviranomaisina pikavuoroliiken-
teen Ii ityntäliikenteen osalta. 

Ulkomainosyrittäjä osallistuu yleisten teiden pysäkkivarusteiden hankintaan 
ja hoitoon. Vastikkeena ulkomainosyrittäjä saa toteuttaa tienvarsien jättitau-
luja. 
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5 VAIKUTUKSET 

Turku-Helsinki yhteysvälin pika- ja erikoispikavuoroliikenteen laatukäytävän 
toteuttamisella on arvioitu seuraavat vaikutukset. 

5.1 Joukkoliikenteen matka-aika 

Pika- ja erikoispikavuorojen siirtyminen moottoritielle lyhentää matka-aikaa. 
Aikasäästö on Muurlan ja Lohjan välillä arviolta 3-8 minuuttia nykyiseen tie-
hen verrattuna. Mikäli nopeusrajoituksia alennetaan nykyisellä valtatiellä 1, 
tulevalla maantiellä 110 moottoritien valmistuttua, niin aikasäästö on merkit-
tävämpi. Tulevalla moottoritiellä on korkeampi nopeusrajoitus, paremmat 
ohitusmandollisuudet ja parempi talvihoitoluokka kuin maantieksi 110 muut-
tuvalla nykyisellä valtatiellä. Liikennöinti moottoritiellä parantaa joukkoliiken-
teen aikataulussa pysymisen varmuutta. 

Pysäkkimäärän vähentäminen lyhentää pikavuorojen matka-aikaa. Lahna- 
järven hankalasti liikennöitävä ja toisinaan viivytyksiä aiheuttanut pysäkki jää 
pois pikavuorojen reitiltä. Moottoritiellä Suomusjärven palvelualueen ja Mui-
jalan eritasoliittymän Turun suunnan pysäkkien järjestelyt aiheuttavat poiket-
taessa muutaman minuutin viivytyksen. Telemaattiselle kutsujärjestelmän 
avulla väItetään pysäkillä poikkeamisesta aiheutuva viivytys aina kun näillä 
pysäkeillä ei ole poistuvia tai nousevia matkustajia. 

Sisääntuloteiden ja kaupunkikeskustojen ruuhkautuminen syövät moottori-
tieosuuksi Ila saavutettuja matka-aikasäästöjä etenkin jos joukkoliikenteen 
etuisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan. 

Joukkoliikennekaistat Turunväyläl lä ja Helsingin katuverkolla lyhentävät 
matka-aikaa ja parantavat aikataulujen luotettavuutta. Nämä joukkoliikenne-
kaistat edistävät myös Porin ja Rauman suuntien kaukoliikenteen ja pääkau-
punkiseudun sisäisen linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä. 

5.2 Joukkoliikenteen kysyntä ja saavutettavuus 

Pysäkit Paimion Vistan eritasoliittymässä palvelevat nykyisiä pikavuoro-
pysäkkejä paremmin Paimion keskustaajamaa. Paimion osalta on odotetta-
vissa hienoista matkustajamäärien kasvua. 

Halikon uusi pysäkkipari parantaa Halikon kirkonkylän saavutettavuutta pi-
kavuoroilla. Halikon osalta pikavuoroliikenteen houkuttelevuus kasvaa. Hali-
kosta on odotettavissa lievää matkustajamäärien lisäystä pikavuoroihin. 

Muurlan tienhaaran pysäkeillä liityntäliikenteen pysäköintijärjestelyjen kehit-
täminen parantaa pikavuoroliikenteen saavutettavuutta. 

Suomusjärven palvetualue korvaa nykyiset Suomusjärven ja Lahnajärven 
pysäkit. Palvelualueen 24 tuntia vuorokaudessa auki olevien palvelujen si-
jainti pysäkkien yhteydessä parantaa liityntäpysäköinnin houkuttelevuutta. 
Suomusjärven keskustaajaman ja Kiikalan kunnan osalta pysäkkien siirto 
palvelualueelle ei merkittävästi vaikuta pikavuorojen saavutettavuuteen. 
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Uudet pikavuoropysäkit Nummen eritasoliittymässä palvelevat nykyistä reit-
tiä paremmin Sammatin ja Karjalohjan kuntia. Sammatin ja Karjalohjan osal-
ta on odotettavissa hienoista matkustajamäärien kasvua. 
Lohjanharjulla M uijalan eritasoliittymän pysäkit korvaavat nykyiset Mylly- 
lammen eritasoliittymän pikavuoropysäkit. 

Uusien ajoreittien osalta menetetään todennäköisesti jonkin verran vakiintu-
neita matkustajia. Vaihtoyhteydet Sauvosta ja Kemiöstä Helsingin suuntaan 
hieman hankaloituvat Sauvon tienhaaran pysäkin poistuessa pikavuorojen 
reitiltä. Sauvon ja Kemiön kunnista yhteydet pikavuoroliikenteeseen on tur-
vattava liityntäyhteyksinä joko Piikkiön tai Paimion Vistan eritasoliittymän py-
säkeiltä. 

Nykyiseltä reitiltä poisjäävien pysäkkien merkittävin vaikutus on Nummi- 
Pusulan kunnassa. Saukkolan ja Hiidenveden pysäkkien jäädessä pois Tu-
run ja Helsingin välisen pikavuoroliikenteen reitiltä, lähimmät pikavuoro-
pysäkit Nummi-Pusulasta ovat Nummen eritasoliittymässä ja Muijalan eri-
tasoliittymässä Lohjanharjulla. Pikavuorojen reitin ulkopuolelle jäävillä alueil-
la joukkoliikenteen palvelutaso on korvattava vakiovuoroliikenteen yhteyksil-
lä ja liityntäyhteyksillä pikavuoroliikenteeseen. 

5.3 Joukkoliikenteen palvelutaso ja houkuttelevuus 

Moottoritien valmistuminen koko yhteysvälille Turku—Helsinki parantaa hen-
kilöauton käytön houkuttelevuutta ja lisää siten joukkoliikenteen kehittämis-
paineita. 

Kehittämistoimenpiteet pikavuoropysäkkien varustelun, kevyen liikenteen 
yhteyksien ja liityntäpysäköintijärjestelyjen osalta lisäävät joukkoliikenteen 
houkuttelevuutta. 

Kun joukkoliikenne-etuisuudet on toteutettu, kaupunkiseutujen sisääntulotei-
den ruuhkautuminen ja keskusta-alueiden pysäköintiongelmat lisäävät jouk-
koliikenteen houkuttelevuutta henkilöautolle vaihtoehtoisena kulkumuotona. 

Laatukäytävän fyysisen ympäristön kehittämisen rinnalla tehtävät ponnistelut 
lipputuotteissa, informaatiopalveluissa ja markkinoinnissa laskevat entises-
tään joukkoliikenteen käyttökynnystä. 

Joukkoliikenteen imagon (nopea, turvallinen, moderni) kannalta on tärkeää, 
että pika- ja erikoispikavuorot liikennöivät moottoritiellä. 

5.4 Liikenneturvallisuus 

Matkustajien turvallisuus pysäkeillä paranee toteutettavien korotettujen odo-
tustilojen ja pysäkille johtavien kevyen liikenteen yhteyksien myötä. 

Pikavuorojen turvallisuus paranee siltä osin kun reitti kulkee moottoritiellä. 
Tätä näkökulmaa painotettiin myös matkustajakyselyn vastauksissa. 
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5.5 Kustannusvaikutukset 

Laadittujen toimenpidesuunnitelmien toteuttamisen alustava kustannusarvio 
on 1,46 miljoonaa euroa, taulukko 5. Kustannusarviot eivät sisällä pysäkki- 
varusteita, joiden hankinta on oletettu tapahtuvan mainosrahoitteisesti. 

Taulukko 5. Yleisten teiden pikavuoropysäkeille esitettyjen toimenpiteiden 
kustannusa,viot. Kustannuksissa ei ole mukana pysäkkivarus-
teita. 

Liite Kohde Kustannusarvio 
2.1. Mt 110 Turku, Hautausmaa 70000€ 
2.2 M.110 Turku, Piispanristi 75000€ 
2.3. Mt 110 Kaarina, keskusta 75 000 € 
2.4. Mt 110 Piikkiö 105 000 € 
2.5. Vt 1 Paimio, Vistan eritasoliittymä 55 000 € x) 
2.6. Mt 2351 Halikko, Vanha Turuntie 55 000 € 
2.7. Mtll0Muurla 

. 

115000€ 
Vt 1 3uomusjärvi, palvelualue 250 000 € xx) 2.8.. 

1 Nummi-Pusula, Nummen eritasoliittymä 500 000 € xxx) 
2.11 Vt 1 Espoo, Lommilan eritasoliittymä (lkea) 160 000€ 

Yhteensä: 1 460 000 € 

x) Kustannusarvio vaihtoehdosta 1. Vaihtoehdon 2 kustannusarvio on 
120 000 euroa. 

xx) Kustannusarvioon sisältyy sillan leventäminen. 
xxx) Kustannusarvioon sisältyy kevyen liikenteen silta. 

Leppävaaransolmun parantamisen kustannusarvio on vuoden 2001 tiesuun-
nitelman mukaisesti toteutettuna 10 miljoonaa euroa. Eritasoliittymään luon-
nostellun puolisuoran rampin ja siihen liittyvien järjestelyiden karkea kustan-
nusarvio on toiset noin 10 miljoonaa euroa. 
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6 JATKOTOIMENPITEET 

Tavoite 

Yhteysvälin joukkoliikenteen laatukäytävän kehittäminen alkaa välittömästi. 
Laatukäytävä on kaikilta osin valmis, kun uusi moottoritie Muurla—Lohja ava-
taan liikenteelle. 

Ohjausryhmä esittää jatkotoimenpiteinä seuraavaa: 

o Turun tiepiiri toimii laatukäytävähankkeen koordinaattorina moottori-
tien Muurla—Lohja valmistumiseen asti. 

o Turun tiepiiri lähettää tämän laatukäytäväselvityksen tiedoksi ja lau-
sunnoille kuntiin, joiden tehtäväksi tulee toimenpiteitä, liikennöitsijöil-
le, lääninhallituksiin, liikenne- ja viestintäministeriöön, maakuntaliit-
toihin, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaan, Turun kaupun-
gin joukkoliikennetoimistoon ja ympäristökeskuksiin. 

o Liikennöitsijät tekevät liikennelupien muutoshakemukset. 

o Liikenne- ja viestintäministeriö ja tarvittaessa läänit tekevät päätökset 
reittimuutoksista ja pikavuoropysäkkien paikoista. Kunnat ja Tiehallin-
to toimivat lausunnonantajina. 

o Tiehallinto toteuttaa esitetyt pysäkkijärjestelyt ja joukkoliikenne- 
etuisuudet moottoritien Muurla—Lohja valmistumiseen mennessä. 

o Tiehallinto neuvottelee kuntien kanssa, niiden vastuulle jäävien toi-
menpiteiden toteuttamisesta. 

o Liikennöitsijät kehittävät matkustajainformaatiota yhdessä Matkahuol-
lon ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Yleisten teiden pikavuoropysäkkien pysäkkivarusteiden hankinta ja hoito to-
teutetaan mainosrahoitteisesti. Mainoskatosyhteistyön etenemispoluksi esi-
tetään seuraavaa: 

o Tiehallinto selvittää mainosyhtiölle pysäkkikatosten sijoituspaikat, 
määrät ja tasovaatimukset sekä mitä kuntaa ne palvelevat. 

o Mainosyhtiö selvittää mandollisten mainostaulupaikkojen maan-
omistussuhteetja niihin liittyvät toimenpideluvat. 

o Tiehallinto ja mainosyhtiö tekevät "Business-planin". 
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LIITELUETTELO 

Liite 1 - Ehdotus eritasoliittymän pikavuoropysäkin kutsujärjestelmän tekni-
sestä ratkaisusta 

Liite 2 - Toimenpidesuunnitelmat 

2.1 Mt 110 Turku, Hautausmaan pikavuoropysäkki Helsingin 
suuntaan 

2.2 Mt 110 Turku, Piispanristin pysäkki Turun suuntaan 
2.3 Mt 110 Kaarina, keskustan pysäkki Turun suuntaan 
2.4 Mt 110 Piikkiö 
2.5 Vt 1 (E18) Paimio, Vistan eritasoliittymä 
2.6 Mt 2351 Halikko, Vanha Turuntie 
2.7 MtllOMuurIa 
2.8 Vt 1 (E18) Suomusjärvi, palvelualue 
2.9 Vt 1 (E18) Nummi-Pusula, Nummen eritasoliittymä 
2.10 Vt 1 (E18) LohjaNihti, Muijalan eritasoliittymä 
2.11 Vt 1 (E18) Espoo, Lövkullan eritasoliittymä (Ikea, Lommila) 
2.12 Vt 1 (E18) Espoo, Leppävaaransolmun eritasoliittymä (Kehä 1) 

Liite 3 - Kuntaseminaareihin 30.3.2005 Salossa ja 31 .3.2005 Lohjalla osal-
listuneet 

Liite 4 - Videoanimaatio yhteysvälin nykyisestä joukkoliikenteen vuorotar -
jonnasta (saatavissa Turun tiepiiristä) 
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LIITE 1 - EHDOTUS ERITASOLIITTYMÄN 
PIKAVUOROPYSÄKIN KUTSUJÄRJESTELMÄN 
TEKNISESTÄ RATKAISUSTA 

Tarve 

Pikavuoron käynti Muijalan eritasoliittymässä ja Suomusjärven palvelualueella 
Turun suuntaan ajavien pysäkillä aiheuttaa tavallista eritasoliittymän pysäkkiä 
pidemmän viivytyksen. Mikäli pysäkillä ei ole kyytiin nousevia matkustajia, jou-
tuu pikavuoro ajamaan turhan lenkin eritasoliittymän päällä sijaitsevassa kierto- 
liittymässä. Tämä on matkustusmukavuuden ja pikavuoroliikenteen imagon 
kannalta huono asia. 

Muijalan ja Suomusjärven Turun suunnan pysäkeille on suunniteltu muuttuva 
bussiopaste valtatien 1 varteen, joka kertoo eritasoliittymää lähestyvän pika- 
vuoron kuljettajalle, milloin pysäkillä käyntiin on tarvetta. Ohessa on esitys jär-
jestelmän toteutustavasta Muijalan eritasoliittymässä. 

Tietosisältö ja toim intaperiaate 

Valtatien 1 varrelle sijoitettava bussiopaste (kuva alla) koostuu ylimpänä ole-
vasta eritasoliittymän numerosta (sinivalkoinen), keskellä olevasta bussin tun-
nuksesta (mustavalkoinen) ja alimpana olevasta LED-matriisista. Pysäkillä 
käynnin tarve esitetään LED-matriisissa valkoisin kuvioin tumman harmaalla tai 
mustalla taustalla. 

LED-matriisin kuviot edellyttävät vielä jatkosuunnittelua. Ohessa tunnuksina on 
käytetty kirjaimia "A" ja "B". A-tunnuksella kerrotaan bussille, että pysäkillä on 
matkustaja ja bussin tulee ajaa pysäkille. B-tunnuksella kerrotaan, että pysäkil-
lä ei ole matkustajia ja bussi voi ajaa pysäkin ohi. Mikäli LED-osa on pimeänä, 
järjestelmä ei ole toiminnassa ja bussin tulee ajaa pysäkin kautta. 

IL 
II IJ, \ 	 iii 

I] 

II 
Kuva: Ehdotus pikavuorojen opasteeksi lähestyttäessä Mufjalan eritasoliitty-

mää. Opasteen alareunan korkeus tien pinnasta on 2500 mm. 
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Sijainti 

Bussiopaste sijoitetaan paalun 119950 kohdalle valtatien 1 varrelle. Matkaa 
opasteelta erkanemisrampin alkuun on noin 450 m ja bussin arvioitu ajoaika 
opasteelta erkanemisrampin alkuun on noin 15 sekuntia. 

• Hussipy»j 

•' 	•:.' - . i 	..... 

Ii . 	•......... E 

-. 	: : 

(.W24) 

- 	 A 	B 

ii 

Kuva: Ehdotus opasteen si/ainnista MuUalan eritasoliittymässä Helsingin suun-
nasta lähestyttäessä. 

Ohjausjärjestelmä 

Pysäkillä oleva matkustaja tunnistetaan matkustajan painaessa painonappia 
ja/tai automaattisesti infrapunaliiketunnistimella. Indikointivalo kertoo matkusta-
jalle, että hänen tekemänsä ilmoitus bussiopasteelle on kirjautunut. Järjestel-
män käyttö ja toiminta edellyttää, että pysäkillä on selkeä ja näkyvä ohjeistus 
matkustajalle painonapin/bussiopasteen toiminnasta ja käytöstä. 

Pysäkillä on lukijalaite, joka tunnistaa pysäkille pysähtyneen linja-auton kuljet-
tajan tuulilasiin kiinnitetyn tunnistimen, tagin avulla. Kun pikavuoro on tunnistet-
tu pysäkillä, järjestelmä sammuttaa pysäkillä poikkeamista edellyttävän tun-
nuksen valtatien varrella olevasta opasteesta. Tällainen tag asennetaan jokai-
seen linja-autoon, joka liikennöi Helsingin Kampin terminaaliin, joten lisäkus-
tannuksia tulisi ainoastaan lukijalaitteesta. Tagista on luettavissa, minkä liiken-
nöitsijän autosta on kyse ja on sikäli riittävän varma pysäkillä poikkeamiskutsun 
poiskuittaukseen. 

Tagin avulla saattaa olla mandollista toteuttaa järjestelmään myös ominaisuus, 
joka kertoo pysäkille, onko tietty pikavuoro jo ohittanut ko. pysäkin. 
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Busipysak$Q Iant€'ri 
askeyIIa rarripdt 

Painonappi tai/ja 	hU< 	Ii hkökapeIi 

infraliiketunnistin 

Kuva: Ohjausjärjestelmän rakenne. 

Otettava huomioon 

Seuraavia asioita on syytä ottaa huomioon esitetyn ratkaisun osalta: 

• Bussiopasteen käyttö edellyttää, että bussi ei saavu valtatien varrella 
olevan opasteen kohdalle ennen kuin kyytiin haluava matkustaja on eh-
tinyt tehdä linja-auton poikkeamistilauksen. Matkustajille aikatauluissa 
ilmoitettavia pysäkin ohitusaikoja on syytä hieman aikaistaa. Yksi mah-
dollisuus on ilmoittaa se aika, jolloin bussin arvioidaan olevan opasteen 
kohdalla eikä itse pysäkin kohdalla. 

• Tagia ei ole vielä otettu käyttöön Kampin terminaalissa ja sen hyödyn-
tämistä kutsujärjestelmän poiskuittaukseen vaatii tarkempia selvityksiä. 

• Matkustajan on osattava käyttää järjestelmää. Tämä edellyttää, että 
pysäkillä on selkeä ja näkyvä ohjeistus laitteiston käytöstä. 

• Mikäli LED-osa on pimeänä, järjestelmä ei ole toiminnassa. Tällöin kul-
jettajan on ajettava pysäkin kautta. 

• Suunniteltu bussiopaste ei ole virallinen liikennemerkki ja se edellyttää 
poikkeuslupaa liikenne- ja viestintäministeriöltä. Samalla on mietittävä 
tarkemmin käytettäviä symboleita. 

• Järjestelmä on laajennettavissa muihin vastaavanlaisiin kohteisiin. 

• Pyynnön poiskuittaava bussitunnistus toimii parhaiten silloin, kun bus-
sien vuoroväli on väljä. 

• Tämän suunnitelman vaatimat putkitusvaraukset on otettu huomioon 
valtatien 1 (E18) telematiikan rakennussuunnitelmassa. 

• Kustannusarvio yksittäisellä ratkaisulla on arviolta 15 000 euroa (alv 0). 
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