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Tiivistelmä  

Linja-autoliikenne  on  viimeisten vuosikymmenien aikana menettänyt kulku-
muoto-osuuttaan muille kulkumuodoille. Tällä hetkellä  sen  osuus tieliiken-
teen henkilökuljetussuoritteesta  on  noin  14%.  Vuonna  1996  linja-autoliiken

-teessä  tehtiin  350  milj.  matkaa, joista  280  milj,  matkaa paikallistiikenteessä. 
Samana vuonna linja-autoliikenteen ajosuorite oli  430 milj.km ,  josta paikal-
lisliikenteessä ajettiin  150 milj.km .  Tässä työssä  on  arvioitu, että matkoista 
vajaa viidennes alkaa  tai  päättyy yleisen tien pysäkillä  ja  että linja- 
autoliikenteen suoritteesta  2/3  ajetaan yleisillä teillä. 

Matkustuskysynnän  vähentyessä linja-autoliikenne  on  viimeisen vuosikym-
menen aikana joutunut supistamaan tarjontaansa mutta samalla tarjonnan 
laatutekijöihin  on  kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Kuljettajakoulutus

-ta  on  lisätty, aikatauluja  on  pyritty sovittamaan entistä paremmin matkustaji-
en tarpeita vastaaviksi, vaihto-  ja liityntäyhteyksien  kehittämiseen  on  kiinni-
tetty huomiota  ja  alan markkinointia  on  viety eteenpäin. Nykyään linja-
automatka ymmärretään kokonaisuudeksi, joka alkaa  jo lähtöpisteestä ja 

 päättyy määräpaikkaan jolloin siihen sisältyy varsinaisen ajoneuvomatkan 
lisäksi monia osavaiheita kuten liityntäyhteys pysäkille  tai terminaaliin,  odo-
tusaika, mandollinen vaihtokävely  ja vaihtoaika ja  taas liityntäyhteys määrä- 
paikkaan. 

Vuosikymmenten kuluessa linja-autoliikenteen tyypillinen matkustaja  on 
 muuttunut pakkomatkustajasta linja-auton valinneeseen matkustajaan, jolla 
 on  useimmiten myös muita vaihtoehtoja  matkan  tekemiseen. Jatkossa laatu- 

tekijät tulevat nousemaan yhä merkittävimmiksi kulkutavan valintatekijöiksi. 
Itse linja-automatkaan liittyviin palvelutasotekijöihin onkin kiinnitetty huomio-
ta mutta  sen  rinnalla pysäkkipalvelut ovat jääneet kehityksessä jälkeen. 

Joukkotilkenteen käyttäjätutkimusten  mukaan linja-automatkustajat pitävät 
tärkeimpänä palvelutason osatekijänä säännöllisyyttä  ja  nopeutta. Tämän 
jälkeen tulevat vuorotarjonta  ja  yhteyksien kattavuus, kuijettajapalvelu sekä 
linja-autokalustoon liittyvät tekijät. Vähemmän tärkeitä ovat matkustajien 
mielestä pysäkki-  ja terminaaliympäristö  mutta toisaalta niiden nykyinen 
laatu  on  muita palvelutasotekijöitä enemmän jäljessä siitä laatutasosta, jolla 

 sen  toivotaan olevan. Pysäkeille matkustajat toivovat lähinnä aikatauluja.  

Helsinki-Turku-Pori -kolmiossa tehdyn selvityksen perusteella liikennöintiolo-
suhteet ovat  varsin  tyydyttävät mutta pysäkkiolosuhteissa  on  huomattavasti 
parantamisen varaa; pysäkkikatokset ovat useimmiten rikki  ja  sotkuisia sekä 
niiden talvikunnossapito  on  erittäin heikkoa. Varsinainen liikennöinti pysäkillä 
sujuu mutta matkustajan odotusympäristö  on  varsinkin talvella ala-arvoinen. 

Työssä ehdotetaan, että linja-autopysäkkien hoitotoimenpiteet  ja  niiden 
vastuut selvitetään selkeästi, koska vastuutahoja voivat lähinnä olla tienpitä

-jä tai  kunta. Yleisille teille tulisi kehittää tyyppikatokset erikseen maaseutulii-
kenteen  ja pikavuoroliikenteen pysäkeille.  Myös liityntäpysäkkejä tulisi kehit-
tää. Pysäkki-informaatiota tulisi parantaa olennaisesti. Pikavuoropysäkki tu-
lisi erottaa omaksi pysäkkityypikseen, jolla  on  nykyistä enemmän leveyttä  ja 

 pituutta sekä tarvittaessa kiihdytyskaista, joka turvaa sujuvan liikenteeseen 
liittymisen myös ruuhka-aikoina. Linja-autoliikenteen sujuvuuteen erityisesti 
liittymissä tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota siten, että aikataulussa pysymi-
nen ei vaarannu liikenteellisten esteiden vuoksi. 



Esipuhe 

Tämä selvitys liittyy  Tielaitoksen  tie-  ja  liikennetekniikkayksikön  käynnistä-
mään hankkeeseen "Linja-autoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen 
yleisillä teillä". Hankkeen tavoitteena  on  selvittää  toimintaperiaatteita  ja  kei-
noja joilla voidaan tehostaa linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä yleisillä 
teillä  ja  näin edistää  sen  kilpailukykyä.  Koko  hanketta ohjaa  ja  valvoo eri 

 yhteistyötahojen  edustajista koottu  ohjausryhma.  

Tämän selvityksen  on  laatinut  Dl Matti  Landenranta  Route 96 Consulting 
 Oy:stä. Työtä  on  ohjannut  Dl  Sini  Puntanen  tie-  ja  liikennetekniikka -yksi

-köstä.  

Helsingissä joulukuussa  1997  

Tielaitos  
tie-  ja  liikennetekniikka 
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Linja-autoliikenteen  palvelutasotekijät  

JOHDANTO  

I  Johdanto 
Linja-autoliikenne  on  viimeisten vuosikymmenien aikana menettänyt  mark

-kinaosuuttaan  muille kulkumuodoille. Kun linja-autoliikenteen osuus tielii-
kenteen henkilöliikennesuoritteesta oli vuonna  1960  vielä  45  %  niin vuoteen 

 1995  mennessä  se  oli laskenut  14  %:iin.  Erityisen vaikeaa aikaa linja- 
autoliikenne eli  1980-luvun loppupuolella  ja  vuosikymmenen vaihteessa, 
jolloin  sen  matkustajamäärät laskivat  koko  maassa vuosittain  3-4  %:lla. 

 Tuolloin alan taloudelliset edellytykset heikkenivät merkittävästi  ja  ala joutui 
supistamaan liikennetuotantoaan  ja  korottamaan taksojaan, mikä puoles-
taan nopeutti matkustuskysynnän heikkenemistä. Pääkaupunkiseudulla ti-
lanne ei muodostunut niin pahaksi,  sillä  alueen väestönkasvu  ja  kaupunkien 
merkittävä taloudellinen panostus joukkoliikenteeseen pitivät kysynnän lä-
hes entisellä tasollaan.  

1990-luvulle tultaessa linja-autoliikenteen kUpailukyky oli monin paikoin vaa-
rassa. Keskisuunssa kaupungeissa kaupungit lähtivät tukemaan matkusta-
jan maksaman  matkan  hintaa, mikä taittoikin kysynnän laskukierteen. Maa-
seudulla liikenteenharjoittajat saattoivat luopua kannattamattomista linjois-
taan  ja  esittää niitä ostoliikenteeksi mutta maaseudun linja-autoliikenteen 
supistuksia  se  ei ole pysäyttänyt. Pikavuorolilkenne  on  säilyttänyt aseman-
sa  ja sen  kysyntä  on  viime aikoina jopa lisääntynyt. 

Vuosikymmenten saatossa valinnanmandollisuudet liikenteessä ovat li-
sääntyneet. Linja -auto on  yksi kulkumuoto muiden joukossa,  sillä matkus-
tusvaihtoehtoja  tarjoavat erityisesti myös juna, henkilöauto, kimppakyyti  ja 

 polkupyörä. Nykypäivän asiakas vaatiikin valitsemaltaan kulkutavalta itsel-
leen parhaiten sopivaa palvelua  ja  huomispäivän asiakas tulee vaatimaan 
sitä vielä enemmän. 

Linja-autoliikenne  on  viimeisen vuosikymmenen aikana kehittänyt aktiivi-
sesti tuottamiaan palveluja. Asiakas  ja  asiakkaan tarpeet ovat tulleet yhä 
tärkeämmiksi  ja  palvelun laatua  on  parannettu kuljettajakoulutuksella, uu-
silla rahastusjärjestelmillä  ja  uusilla lipputuotteilla, informaatiota  on  pyritty 
parantamaan  ja  linja-autoliikenteen asemapalveluja kehittämään. Autoka-
lustoa  on  uusittu mutta taloudellisten edellytysten puuttuessa  se on  rajoittu-
nut  vain  pikavuorokaluston  sekä lähinnä pääkaupunkiseudun  ja Tampereen 

 seutu-  ja paikaflisliikenteen  kaluston uusimiseen. Muussa linja-
autoliikenteessä autokalusto  on  jatkuvasti vanhentunut. 

Linja-autoliikenne  on  säädelty toimiala, jonka harjoittamiseen tarvitaan 
joukkoliikennelupa. Linjaliikenteen hoitaminen vaatii liikenneluvan joka oi-
keuttaa tietyn liikenteen hoitamiseen  ja  samalla turvaa liikenteen liian  ko-
valta kilpailulta.  1990-luvulla markkinat ovat kuitenkin alkaneet vapautua 
kilpailulle. Pääkaupunkiseudulla  koko seutuliikenne  on  jo  kertaalleen kilpai-
lutettu  ja  vuonna  1998  avautuu myös Helsingin sisäinen liikenne kilpailulle. 
Espoo, Vantaa  ja  Turku  seuraavat mukana viimeistään vuonna  2000.  Myös 
maaseudulla kilpailuttaminen  on  käynnistynyt mutta kilpailut ovat siellä  ra-
joittuneet  yksittäisten vuorojen  tai  yksittäisten autokiertojen kilpailuttami

-seen.  

Markkinoiden 	vapautuminen 	kilpailulle 	tulee 	muuttamaan 	linja- 
autoliikenteen luonnetta. Ostoliikenteessä tilaaja tulee määrittelemään vaa- 
dittavan laatutason  ja sen  myötä todennäköisesti laatua tullaan tarkastele- 
maan kokonaisvaltaisemmin, myös liikennöintiolosuhteet, pysäkit  ja termi- 
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naalit  huomioon ottaen. Perinteisessä,  luvanvaraisessa  liikenteessä muiden 
 kulkumuotojen  paineet tulevat myös lisäämään paineita tarkastella linja- 

autoliikenteen laatua kokonaisvaltaisesti. Onkin aivan ilmeistä, että yhä tär-
keämpää  on  tarkastella linja -automatkaa matkaketjuna  ja  pyrkiä tekemään 
siitä kaikilta osiltaan nykyistä parempi  ja  nykyistä  houkuttelevampi  kokonai-
suus.  

2 	Linja-autoliikenteen kysyntä 
Vuonna  1996  Suomen linja-autoliikenteessä  tehtiin yhteensä  350  milj,  mat-
kaa, näistä pääosa eli  80 %  tehtiin kaupunkien  paikallisliikenteessä.  Erityi-
sen suuri  on  pääkaupunkiseudun osuus,  sillä  joka toinen linja-automatka 

 tehtiin pääkaupunkiseudun rajojen sisäpuolella.  Matkustajamäänen  jakau-
tuma  liikennetyypeittäin  käy ilmi kuvasta  1.  Kuvan perusteella nähdään, että 

 joukkoliikenteen  kysynnästä  vain  pieni  osa  voi olla sellaista kysyntää, jossa 
matka alkaa  tai  päättyy yleisen tien  pysäkille.  Täksi osuudeksi voidaan arvi-
oida  15 - 20 %  kaikista matkoista eli  50 - 70  milj,  matkaa. 

Tila  us a]  
liikenne  

Pikaioro- 

4%  
Maaseutu- liikenne 

liikenne 	2 % 
14  

Paikallis- 
liikenne 

 17% 

Pääkaupun- 
kiseutu 

 50%  

Tampere + 
Turku 
13% 

Kuva  1: 	Bussilllkenteen  matkustajat liikennetyypoittäin vuonna  1996  
(LAL, YTV, HeIsinki  Tampere, Turku)  

Linja-autoliikenteen matkustajamäärät  liikennetyypeittäin  sekä niiden viime-
aikainen kehitys käyvät ilmi kuvasta  2.  Sen  mukaan  pikavuoroliikennettä 

 lukuunottamatta  matkustajakehitys  on  ollut  tarkasteluajanjaksolla  1992 - 
1996  laskeva. Eniten ovat laskeneet  maaseutullikenteen  matkustajamäärät, 
peräti noin  10  milj,  matkalla, lähes  20 %:lla. Koko  maan linja-autoliikenteen  
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matkustajamäärä laski  tarkasteluajanjaksolla  yhteensä  20  milj.  matkalla, 
noin  6  %:lla.  

180 

160 
140 

120 
100 

E80 

It!  
o1992 

01996  

ci + .tha 
- 	a WC C 

I.- - 

Liikennetyyppi  

Kuva  2: 	Bussiliikenteen  matkustajamäärät  lllkennetyypeittäin  vuosina  
1992  ja  1996  (LAL,  '(TV, Helsinki, Tampere, Turku)  

Linja-autoliikenteen kysyntä tulevien kymmenen vuoden aikana tulee ole-
maan laskeva mutta samalla yhteiskunnan  kustantamat  tai  tukemat kulje-
tukset tulevat lisääntymään. Erityisesti  maaseutuliikenteen  kysyntä tulee 
jatkamaan laskuaan  ja  onkin aivan ilmeistä, että  maaseutuasuminen  pe-
rustuu yhä enenevässä määrin henkilöauton käyttöön. Tämä merkitsee pe-
rinteisen  maaseutuliikenteen  häviämistä  ja  sitä korvataan lähinnä joko linja- 
autoilla  tai  takseilla  ajettavilla koululaisvuoroilla  ja  mandollisilla, muutamana 
päivänä viikossa  liikennöivillä palveluvuoroilla.  Suurten kaupunkien  paikal-
lisllikenne  tullee voimakkaiden  kehityspanosten  ansiosta kasvamaan mutta 
muussa  kaupunkiliikenteessä  kysyntä tullee laskemaan sitä enemmän mitä 
pienemmästä kaupungista  on  kyse.  Pikavuoroliikenteessäkin matkustusky-
syntä vähentynee  tai  pysyy ennallaan. Kysynnän lasku heijastuu luonnolli-
sesti yleisten teiden varsilla olevien  pysäkkien käyttäjämääriin,  jotka tulevat 
vähenemään enemmän kuin  kokonaiskysyntä  vähenee, koska  maaseutulii-
kenteessä  väheneminen tulee olemaan keskimääräistä voimakkaampaa.  

3 	Linja-autoliikenteen tarjonta 
Ammattimaisessa linja -autoliikenteessä  ajettiin vuonna  1996 n. 430  milj. 

 km,  jonka jakautuma  liikennetyypeittäin  käy ilmi kuvasta  3.  Ajosuoritteen 
 jakautuma  on  varsin  erilainen kuvassa  1.  esitettyyn  matkustajamäärien  ja-

kautumaan  verrattuna,  sillä  nyt pääkaupunkiseudun osuus  on  supistunut  17 
 %:iin  ja koko  paikallisliikenteen osuus  35  %:iin.  Linja-autosuontteesta  enin 

osa ajetaankin  yleisillä teillä  ja sen  osuudeksi voidaan arvioida  270  -  290 
 milj.km  eli noin  2/3  kokonaissuoritteesta. 
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Maaseutu- 
liikenne 

 30%  

Kuva  3: 	Linja  -a  ut  oliikent een ajosuoritteen  jaka uturna  liikennetyypeittäin  
vuonna  1996 (LAL, YTV, Helsinki, Tampere, Turku)  

Tarjonnan viimeaikainen kehitys käy ilmi kuvasta  4.  Sen  mukaan suurim-
missa kaupungeissa tarjonta  on  pidetty melko vakaana mutta keskisuurten 
kaupunkien  paikallisliikenteessä  ja  erityisesti  maaseutuliikenteessä  tarjon-
taa  on  supistettu.  Pikavuoroliikenteessä  tarjontaa  on  lisätty  ja  myös tilaus-
ajollikenteen ajokilometrit  ovat hienokseltaan lisääntyneet. Kokonaisuudes-
saan linja-autoliikenteen  ajosuorite  laski  tarkasteluajanjaksolla  1992  -  1996 
23  milj,  kilometrillä eli  n. 5  %:lla.  
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Kuva  4 
	

Linja-autoliikenteen ajosuonte liikennetyypeittäin vuosina  1992  
ja  1992 (LAL, YTV, HeIsinki Tampere, Turku) 
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MATKAKETJU  

Kysynnän laskiessa myös tarjonta tullee seuraavien kymmenen vuoden ai-
kana vähenemään. Eniten  suorite  vähenee maaseudulla, jossa aivan ilmei-
sesti kokonaisia  tjeosia  tulee jäämään säännöllisen linja-autoliikenteen ul-
kopuolelle. Näilläkin  tieosilla  tosin saatetaan ajaa  koululaisvuoroja  mutta 
kysynnän vähäisyyden vuoksi niitä  liikennöidään  pääosin  taksikalustolla.  

4 	Matkaketju  
Linja-automatkustajan  matka  on  periaatteessa niin hyvä kuin  sen  huonoin 
linkki. Palvelutason eri  osatekijöllle  on  muodostunut oma  viitepalvelutason

-sa,  jolloin yksittäistä  palvelutasotekijää  verrataan myös kyseisen  palveluta-
sotekijän  yleiseen tasoon. Tällöin objektiivisesti ottaen huono palvelutason 
osatekijä saatetaan kokea hyväksi  jos sen  taso jollakin tietyllä matkalla  on 

 keskimääräistä korkeampi. Hyviä esimerkkejä tästä lienevät  tilausajo,  jossa 
uutta  ja  muuten korkeatasoista mutta ilman WC:tä  ja  videoita olevaa autoa 
voidaan pitää huonona  ja  toisaalta linja-autopysäkki,  jossa huonoa  ja  rikki- 
näistä katosta voidaan pitää  hyvänäkin pysäkkipalveluna.  

Linja-automatkan  valintaan vaikuttavista  osatekijöistä  antaa hyvän käsityk-
sen  kuva  5,  jossa valintaan vaikuttavat tekijät yhdessä muodostavat 

 "yleistetyn matkavastuksen" . Matkapäätöstä  tehtäessä tätä verrataan mui-
den  kulkutapojen  vastaavaan  yleistettyyn matkavastukseen  ja  näistä vali-
taan  paras.  Kuvan mukaan  matkapäätökseen  vaikuttaa siis  varsin  monia 
tekijöitä kuten hinta, matka-aika,  matkan laatutekijät ja liikennejärjestelmän 

 ominaisuudet.  

Yleistetty matkavastus  

I  Palvelutasol 	 Hinta  

Matka-aika 	Matkan laatutekijät 	LiikennejärjesteImn  ominaisuudet 

LOdoneluaika 	Ympto 	 Sosiaalinen  tasapuolisuus 

- Kvelyaika 

-  Odotusaika 

 - Ajoaika 

Vaibtoaika  

ja  tuulisuoja 

 Valaistus  

Turvallisuus 

Toimintojen  selväpiirteisyys 

 informaatio 

Palvelut  

Kuijettajapalvelu  

Vuoroväl  it  

- Liikennointiaika 

 _Vaihtojen  lukumäar 

- Hällirtavuus 

-  Valinnan  vapaus 

Kuva  5: 	Joukkoliikennemat  kan paivelutason osa  tekijät (Ojala  & Pursula  
1994) /5/  
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vain  vähän  tai  ei ollenkaan. Liikenteen  vuorotarjonta  on  harva  mutta 
koska  liikennöintiolosuhteet  ovat hyvät  on  linja-auto  useimmiten hyvin 
ajassa.  Pysäkille  on  tultava kuitenkin hyvissä ajoin  sillä  linja-autosta 
myöhästyminen merkitsee sitä, että matka  jää  tekemättä koska uutta 
vuoroa ei tule. Matka  on vain  harvoin  vaihdollinen  ja  jonkin verran pi-
dempi kuin  paikallisliikennematka. Liityntämatkan  ja  odotuksen painoar-
vo  on  paikallisliikennematkaa  hieman vähäisempi.  Bussimatkan  vaihto-
ehtoja  on  vähemmän kuin  paikallisilikennematkalla  sillä  henkilöauton 
pääasiallisten käyttäjien osuus matkustajista  on  varsin  vähäinen. Naisten 
osuus matkustajista  on 70  %.  

3  Pikavuoromatka 

Pikavuoromatka  on  harvoin toistuva  ja  liittyy useimmiten vierailuun  tai 
 vapaa-aikaan  (50  %  kaikista matkoista). Myös opiskelijoiden  tekemien 

matkojen  osuus  on  suun (vajaat  20  %).  Matkustajista  65  %  on  naisia. 
Matkustajalla  on  useimmiten mukanaan  kantamuksia.  Koska matka liittyy 
usein  esim.  vierailuun  on  matkustajat pukeutuneet usein vähän  arkivaa-
tetusta  paremmin.  Liityntämatka  tehdään useimmiten  paikallisbussilla  (25 

 %)  tai  henkilöautolla  (25  %).  Matka alkaa useimmiten linja-autoasemalta 
 ja  päättyy linja-autoasemalle; yleisillä teillä sijaitsevia  pikavuoropysäkkejä 

 käyttävien matkustajien osuus onkin kokonaismäärästä  vain 5  -  10  %.  

4  Kutsulilkennematka 

Kutsuliikenne  on  varsin  uusi julkisen liikenteen  palv&umuoto,  jota  täflä 
 hetkellä tarjotaan  vain  harvoilla paikkakunnilla.  Kutsuliikenteessä palve-

lulinjoja  hoidetaan löyhästi reittiin  ja  aikatauluun  sidottuna siten, että  auto 
 voi asiakkaan tilauksen perusteella noutaa asiakkaan tietystä pisteestä 

sovittuun, mutta  liikennöintiaikatauluun sovitettuun  aikaan.  Kutsuliikenne 
 on  tarkoitettu palvelemaan harvaan  asuttujen  alueiden asukkaita  mm. 

 asiointimatkoilla  ja  matkoilla kunnallisiin palveluihin sekä niitä kunnan 
asukkaita, joilla  on  oikeus yhteiskunnan  kustantamiin  matkoihin  esim. 
vammaispalvelulain  tai  sosiaalihuoltolain  perusteella.  Kutsuljikennemat-
koihin  liittyy olennaisena  se,  että  matkojen  lähtö-  ja  päätepisteet  eivät 
välttämättä ole linja-autopysäkillä  tai  terminaalissa vaan asiakkaan kan-
nalta mandollisimman sopivassa paikassa kuten  kotioven  kohdalla  ka-
dunvarrella,  pihalla  tai  julkisen  palvelupisteen  ovella.  Kutsuliikenteen  so

-velluksena  voidaan pitää reittiin  ja  aikatauluun  sidottua  palveluliikennet
-tä,  joka kuitenkin ottaa asiakkaita kyytiin  ja  jättää kyydistä asiakkaalle 

parhaiten  soveltuvassa  paikassa linja-autopysäkeistä  riippumatta.  
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5  Palvelutason osatekijät eri tutkimusten valossa 
Matkustaja arvostaa  matkaketjun osatekijöitä  eri tavoin. Seuraavassa tar-
kastellaan  matkaketjun osatekijöitä  eräiden tutkimusten valossa.  

5.1  Paikallisliikennematka (Liikennetutkimus  Jyväskylän seu-
dulla, maaliskuu  1997)161  

Tutkimuksen mukaan Jyväskylän seudun asukkaat ovat melko tyytyväisiä 
 joukkoliikennepalveluun.  Eniten tyytyväisyyttä osoitettiin lippujen helppo

-käyttöisyyttä, pysäkkien  sijaintia  ja matkustusturvallisuutta  kohtaan. Tyyty-
mättömiä oltiin aikataulujen sopivuuteen,  pysäkkiaikatauluihin  ja  lippujen 
hintatasoon. Mielenkiintoista tuloksissa  on se,  että lippujen  helppokäyttöi

-syys noteerattiin korkeimmalle, mikä kertonee siitä, että matkustajat terveh-
tivät tyydytyksellä Jyväskylässä käytössä olevaa  rahastusjärjestelmää  ja 

 erityisesti  helppokäyttöisiä etäkortteja.  

Tutkimuksen tulosten perusteella laadittu tärkeys  I  tyytyväisyysluokittelu 
 esitetty  nelikenttäanalyysinä  taulukossa  1.  

Tutkimuksen perusteella asukkaiden  kokonaistyytyväisyys  Jyväskylän seu- 

dun  paikallisliikenteeseen  on  varsin  hyvä. Tutkimuksen mukaan  kokonais- 
tyytyväisyyttä voidaan kohottaa parantamalla seuraavien tekijöiden asia - 
kastyytyväisyyttä: 

-  aikataulussa pysyminen  
-  linja-autoyhteydet kauppakeskuksiin 
- kuijettajien palvelualttius  ja  ystävällisyys 

 -  linja-autokaluston käyttömukavuus 
-  linja-autolippujen hintojen  kohtuullisuus 
-  aikataulut linja-autopysäkeillä  

Tutkimuksessa tärkeimmiksi  asioiksi nousseista  palvelutason  osatekijöistä 
aikatauluissa  pysyminen  ja pysäkkiaikataulut  liittyvät  liikenneverkkoon  ja 
liikenneympäristöön. Säännöllisyyden  merkitys korostuu mitä ilmeisimmin 
siksi, että matkustaja kokee  odotusajan pysäkiHä epämieflyttävämmäksi 

 kuin muun matkaan kuluvan ajan. Linja-autoliikenteen  säännällisyyttä  voi-
daan parantaa  sillä,  että linja-autot voivat  käyttämillään  reiteillä edetä suju-
vasti  ja  ohittaa mandolliset  liikenteelliset  pullonkaulat.  Pysäkkiaikataulujen 

 merkitys lienee siinä, että matkustaja haluaa  pysäkille  saavuttuaan varmis-
taa, että  hän  on  oikeaan aikaan oikealla pysäkillä  ja  näin lisää omaa  turval-
lisuudentunnettaan matkan  onnistumisen suhteen.  
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Taulukko  1  Joukkolllkenteen  Tärkeys  /  Tyytyväisyys-luokittelu Jyväskylän 
seudun  paikallisliikenteessä 

_____________ Osatekijän  laatutaso 	______________ _______________  
Tärkeys Huono Kohtalainen Hyvä Erinomainen 

Erittäin tärkeä Aikataulussa Matkustus- 
pysyminen turvallisuus 

Yhteydet  
kauppakes- 
kuksiin  

Kuljettajan  
palvelualttius  
ja  
ystävällisyys 

Kaluston  
käyttömuka- 
vuus  

Tärkeä  Lähtöaikojen Pysäkkien  si - 
sopivuus  jainti 

Vuorovälien  Yhteydet muihin 
tiheys palveluihin  

Jatkoyhteydet  
muihin linja- 
autoihin 

Yhteyksien  
kattavuus  eri 
alueilla 

Melko tärkeä Lippujen  hin-  Aikataulujen  Jatkoyhteydet  - Lippujen  help- 
tojen kohtuul-  sopivuus  päi-  juniin  pokäyttöisyys 
Iisuus vittäiselle  työ!  

Pysakkika-  Sarja - 
koulumatkalle 

tokset  /kausilippujen  
ostamisen  help- 

Reittien sopi- 
vuus 

Vähän tärkeä Aikataulut Tiedottamisen  Istumapaikko- 
pysäkeillä riittävyys jen  saatavuus  

5.2  Seutulilkennematka (Seutuliikenteen asiakastyytyväisyys
-tutkimus, kevät  1995)13/  

Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin  mm.  valitsemaan viisi tärkeintä osateki-
jää, jotka vaikuttavat heidän  tyytyväisyyteensä bussimatkoilla.  Tulokset 
käyvät ilmi taulukosta  2.  
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Taulukko  2:  Tärkeimmät  joukkoliikenteen  palvelu tason osatekijät pääkau-
punkiseudun  seutuliikenteessä  

Osatekijä Osuus  (%),  Osuus  (%),  Osuus  (%)  
kuinka kuinka  vastauksis- 
usein  vahttu  usein valittu  ta,  joissa  
tär-  tärkeim-  tekijä valittu  
keimmäksi mäksi  tai  viiden  tär- 

toiseksi  tär-  keimmän 
keimmäksi  joukkoon 

Bussit pysyvät aikataulussa  35 60 82  

Vuoroväli  on  lyhyt  23 40 66  

Kuijettajan ajotapa  12 25 66  

Bussin  matkustusmukavuus  7 18 58  

Kuljettajan  palvelukyky  5 12 52  

Pysäkillä  on  sadekatos  2 8 46  

Bussit ajavat ajoissa  lähtölaituriin  2 8 41  

Bussit  matalalattiabusseja  1 1 14  

Myös tässä tutkimuksessa aikataulussa pysyminen  on  ylivoimaisesti tärkein 
tekijä;  sen  mainitsee tärkeimmäksi  35  %  vastaajista  ja  kanden tärkeimmän 
joukkoon  60  %  vastaajista. Vastaajista  82  %  on  sitä mieltä, että aikataulus-
sa pysyminen  on  yksi viidestä tärkeimmästä palvelutason  osatekijästä.  Toi-
seksi tärkeimmäksi palvelutason  osatekijäksi  nousee  vuorotiheys,  jonka  23 

 %  vastaajista sijoittaa tärkeimmäksi  ja  66  %  viiden tärkeimmän joukkoon.  
Matkustuksen  fyysiseen ympäristöön liittyvä  pysäkin sadekatos  on  tärkein 
palvelutason osatekijä  vain 2 %:n  mielestä mutta lähes puolet  (46  %)  on 

 sitä mieltä, että  se  sijoittuu viiden tärkeimmän joukkoon. 

Tutkimuksessa  vastaajille  esitettiin myös erilaisia väittämiä  ja  heitä pyydet-
tiin ilmoittamaan kuinka lähellä  väittämät  ovat heidän omaa mielipidettään. 
Vastaajat ovat lähes samaa mieltä niiden väittämien kanssa, joiden mukaan  
bussiliikennettä  tulisi nopeuttaa  ja  että  pysäkkien reaaliaikaista  informaa-
tiota tulisi lisätä.  Ympäristöystävällinen  kalusto koetaan myös niin tärkeäksi, 
että siitä oltaisiin valmiita maksamaan korkeampia  lipunhintoja  kun taas  
siistit katokset  eivät ole niin tärkeitä, että niistä haluttaisiin maksaa jotakin.  
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Taulukko  3: Seutulllkenteen matkustajien  suhtautuminen erilaisiin joukko- 
liikennettä koskeviin väittämiin 

Väittämä Keskiarvo 

Bussiliikennettä  tulisi nopeuttaa lisäämällä  joukkoliikennekais-  2,02  
toja 

Pysäkeille  tulisi saada seuraavan  bussin  tuloajan ilmoittava  2,03  
näyttötaulu,  vaikka  se  aiheuttaisi lippujen hintoihin  10 %:n  koro- 
tuksen  

Joukkolilkenteen  kaluston hankinnassa tulisi kiinnittää enemmän  2,08  
huomiota ympäristöystävällisyyteen vaikka  se  aiheuttaisi hintoihin  10 
%:n  korotuksen 

Bussiyhteyksien  tulisi toimia läpi yön, vaikka matkasta perittäisiin  2,16  
kanden kertalipun suuruinen maksu 

Joukkoliikenteen  välineistön hankinnassa tulisi kiinnittää enemmän  2,32  
huomiota vammaisiin  ja  vanhuksiin (esim. matalalattiabussit) vaikka  
se  aiheuttaisi lippujen hintoihin  10  %  korotuksen 

Joukkoliikenteen  tulisi tarjota nykyistä parempaa palvelua vaikka  se 2,82  
maksaisi nykyistä enemmän 

Kaikkien pääkaupunkiseudulla liikennettä hoitavien bussien tulisi olla  2,83  
sisätiloiltaan  samanlaisia 

Pysäkeille  pitäisi saada  siistit,  valaistut  katokset,  vaikka  se  aihe-  2,95  
uttaisi  lippujen hintoihin  10 %:n  korotuksen  

Jos  olisi mandollista, käyttäisin aina raideliikennettä, vaikka joutuisin  3,03  
vaihtamaan  matkan  aikana liikennevälinettä 

Kaikkien pääkaupunkiseudulla liikennettä hoitavien bussien tulisi olla  3,34  
ulkoväritykseltään  samanlaisia 

Vastausvaihtoehdot:  "Täysin samaa mieltä" =  1,  "lähes samaa mieltä" =  2, 
 "lähes  en  mieltä" = 3ja "täysin eri mieItä' =  4.  Vastaajien suhtautuminen  on 

 esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa  3. 

Seutuliikenteen asiakastutkimuksessa  korostuvat samat  asiat  kuin Jyväs-
kylässä; matkustajat arvostavat säännöllistä  ja  nopeaa palvelua sekä hyvää 
vuorotiheyttä. Myös ympäristöystävällisyyttä arvostetaan. Matkustusmuka-
vuus  on  tärkeää mutta ei edellisten tekijöiden veroista. Pysäkkipalvelujen 
merkitys  jää  tärkeydessä  selkeästi tärkeämpien osatekijöiden varjoon vaik-
kakin pysäkillä olevaa aikatauluinformaatio kaivataan. 
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5.3 	Paikallis/seutuliikennematka  (Espoon kaupungin bussilii- 
kennetutkimus,  lokakuu  1991) 121  
Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää espoolaisten mielipiteet bussilil-
kenteeseen liittyvistä asioista. Tarkoituksena oli löytää vastaus kysymyksiin, 
miten espoolaiset matkustavat busseilla, millaisia eri segmenttejä espoolai-
sissa bussimatkustajissa  on  sekä miten bussiliikennettä voitaisiin kehittää. 

Kun vastaajia pyydettiin nimeämään  bussilla  matkustamisen kaksi muka-
vinta asiaa mainittiin useimmin nopeus  (25  %  vastaajista), helppous  (24  %),  
ja pysäköintiongelmien  välttäminen  (21  %). Pysäkkien  hyvän sijainnin mai-
nitsi  10  %  vastaajista. Huonoista puolista (kaksi asiaa/vastaaja) mainittiin 
useimmin vuorojen vähyys  (26  %), lIian  täydet bussit  (19  %)  ja  riippuvuus 
bussiaikatauluista  (19  %). Pysäkkien  huonon sijainnin mainitsi  7  %  vastaa-
jista  ja  vain 2  %  vastaajista mainitsi huonoksi puoleksi huonot pysäkit. 

Kehittämiskohteita  kysyttäessä  (2  -  3  asiaalvastaaja)  nousivat tärkeimmiksi 
poikittaistlikenteen kehittäminen  (35  %), tiheämmät vuorovälit  (28  %)  ja  ti

-heämpi reitistö  (19  %). Bussikaistoja  toivoi lisää  5  %  vastaajista  ja  3  %  mai-
nitsi kehittämiskohteeksi pysäkkien viihtyisyyden parantamisen.  

Varsin  mielenkiintoinen tarkastelu tutkimuksessa oli asiakkaiden segmen-
tointi ryhmälle tärkeiden asioiden suhteen. Espoolaisista joukkoliikenteen 
käyttäjistä löydettiin neljä segmenttiä, joiden ominaispiirteistä  on  kerätty ku-
vaus seuraavalla sivulla olevaan  taulukkoon  4.  Ensimmäisessä  segmentis - 
sä  kaikille  on  tärkeää  se,  että etäisyys bussipysäkille  on  lyhyt,  alle  100  met-
riä. Toisessa segmentissä korostuu hintojen halpuus; kaikki segmenttiin 
kuuluvat haluavat hintojen laskevan  20  %:lla.  Kolmanteen segmenthin 
kuuluvat ne matkustajat, jotka arvostavat tiheää vuoroväliä, heille kaikille  on 

 tärkeää, että vuoroväli olisi noin  5  minuuttia. Neljännen  segmentin ominais
-piirteenä  on se,  että kaikki haluavat pysäkin olevan katoksellisen mutta  he 

 eivät halua minkäänlaisia tietokoneohjattuja pysäkkialkatauluja. 

Tuloksista käy ilmi, että kun pysäkkietäisyys  on  lyhyt jäävät pysäkkivarus-
tukselle asetettavat vaatimukset hyvin vähäisiksi, mikä tuntuukin  varsin 

 luonnolliselta. Mielenkiintoista  on  myös  se,  että ryhmä,  jolle  halpa hinta  on 
 tärkeintä eivät vaadi paljoakaan pysäkkivarustukselta. Tämä selittynee  sillä, 

 että paljon joukkoliikennettä käyttävinä  he  ovat tottuneet menemään pysä
-kille  oikeaan aikaan eivätkä  täten  joudu odottelemaan turhaan  ja  ovat 

myöskin tottuneet pukeutumaan  sillä  tavoin, että huonostakaan säästä ei 
ole sanottavaa haittaa. Vuorotiheyttä arvostaville nopeus tuntuu olevan tär-
keää  ja  korkeasti koulutettuina  he  ovat myös valmiita vaatimaan edistyksel-
listä informaatiotekniikkaa. Vanhuksille  ja  harvoin matkustaville pysäkin hy-
vä perusvarustus  on  tärkeää mutta  he  vierastivat reaaliaikaista aikatauluin-
formaatiota. Tätä tulosta tulkittaessa tulee ottaa huomioon että kyseinen 
tutkimus tehtiin vuonna  1991,  jolloin inforrnaatioteknhikka oli tavalliselle ih-
miselle huomattavasti etäisempää kuin nyt. Onkin todennäköistä, että vas-
taava kysymyksenasettelu tuottaisi tällä hetkellä informaatioteknilkan suh-
teen erilaisia tuloksia. 
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Taulukko  4:  Espoolaisten joukkoliikennematkustajien tyypittely  (Marketing 
Radar Ltd. 1991)  

Segmentti  ja sen  Palvelutasotekijöiden Palveluta Segmenttiin  kuulu- 
osuus 	matkusta- tärkeysjärjestys sotekijän  vien 	ominaispiir- 
jista  painoarvo teitä  

Segmentti  1:  -  lyhyt  pysäkkietäisyys  100  Naisten osuus  66  
"Pysäkki lähellä",  -  halpa hinta  30  %,  käyttävät paljon 
osuus matkusta-  -  hyvä  vuorotiheys  23  joukkoliikennettä, 
jista  40  % - matalalattiabussit  18  kehittäisivät  poi- 

-  hyvä  pysäkkivarustus  8  kittaisliikennettä 
- samanväriset bussit  8  _________________ 

Segmentti  2:  -  halvat taksat  100  Naisten osuus  64  
"Halvat taksat",  -  lyhyt  pysäkkietäisyys  47  %,  heikommin 
osuus matkusta-  - matalalattiabussit  23  koulutettuja, käyt- 
jista  33  % -  hyvä  vuorotiheys  17  tävät  eniten jouk- 

-  samanväriset bussit  8  koliikennettä, 
-  hyvä  pysäkkivarustus  6  talouksissa  vähiten  

_______________ _____________________ _________  autoja  
Segmentti  3:  -  hyvä  vuorotiheys  100  Paremmin koulu- 
"Hyvä  vuorotihe- -  halvat taksat  61  tettuja,  matkusta- 
ys",  osuus  mat-  -  lyhyt  pysäkkietäisyys  57  misen  nopeus,  
kustajista  19  % - matalalattiabussit  32  helppous  ja  ympä- 

-  hyvä  pysäkkivarustus  23  ristöystävällisyys 
-  samanväriset bussit  12  muita  segmenttejä 

_______________ ____________________ _________  tärkeämpi  
Segmentti  4:  -  hyvä mutta  yksinker- Naisten osuus  35  
'Tietokoneohja- tainen pysäkkivarustus  100  %,  puolet  eläkeläi - 
tun  aikataulun  -  lyhyt  pysäkkietäisyys  93  siä,  matkustavat 
vastustajat"  -  halvat hinnat  89  keskimääräistä 

-  samanväriset bussit  45  harvemmin  ja te- 
-  hyvä  vuorotiheys  30  kevät silloin  asi- 
- matalalattiabussit  20  ointi-  ja  vapaa- 

________________ _____________________ _________  ajan-matkoja  

5.4  Maaseutuliikennematka  (Käyttäjien  ja  ostajien tarpeet maa -
seutumaisessajoukkoliikenteessä,  kevät  1995)/II  

Tutkimuksella  haettlin  tietoa  bussiliikenteen  käyttäjien  ja  bussiliikenteen 
 ostajien, läänien  ja  kuntien tarpeista  maaseutumaisessa bussiliikenteessä. 

 Tutkimus tehtiin neljässä läänissä neljän kunnan alueella; Tuusulassa, Hä-
meenkyrössä, Liperissä  ja  Sodankylässä. 

Tutkimuksessa kysyttiin  nykyisiltä liikennepalveluiden  käyttäjiltä, kuinka tär-
keinä  he  pitävät eri palvelutason  osatekijäitä  ja  mikä  on  kunkin palvelutason 

 osatekijän  nykyinen toteutunut taso. Tärkeys luokiteltiin neljään luokkaan 
("erittäin tärkeä"  =  4,  "melko tärkeä"  =  3,  "vähän merkitystä"  =  2  ja  "ei mer-
kitystä"  =1)  ja  nykytila samoin neljään luokkaan ("erittäin hyvä"  =  4,  "melko 
hyvä"  =  3,  "melko huono"  =  2  ja  "erittäin huono"  =  1).  Kummastakin  lasket- 
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tim  vastausten keskiarvot  ja  osatekijän kehittämistarve  määriteltiin tärkeys- 
keskiarvon  ja  nykytilakeskiarvon  erotuksena. 

Tutkimuksessa selvitettiin käyttäjien mielipiteitä yhteensä  53  osatekästä, 
 jotka kohdistuivat liikennepalvelun  en  pääluokkiin  seuraavasti: 

- vuorotja  reitit, 	 12  kpl 
-  aikataulut  ja  muut liikennöintitiedot 	11  kpl 
-  linja-autokalusto 	 12  kpl 
-  kuljettajan palvelualttius 	 18  kpl 
-  yhteensä 	 53  kpl  

Tutkimuksen perusteella  20  tärkeimmän palvelutason osatekijän luettelo 
muodostuu seuraavaksi: 

Taulukko  5: Maaseutumaisen  linja-autoliikenteen  20  tärkeimmän  pa/ye-
lutason osatekijän  tärkeys, nykytila  ja  kehittämistarve 

Palvelutasotekijä  Tärkeys Nyky- 
taso 

Kehittä
-mistarve 

1.Vuorotajetaanaikataulujen  
mukaisesti  

3,7 3,1 0,6  

2. Bussissa  on  hyvä ilmastointi  ja  lämmitys  3,7 2,8 0,9 

3. Kuljettaja informoi matkustajia erityisti-  
lanteissa  

3,6 2,8 0,8  

4. Kuljettaja avustaa matkustajia tarvittaes-  
sa  

3,6 3,0 0,6  

5. Kuljettaja puuttuu häiriköintiin  3,6 3,0 0,6 

6. Linjatunnus  on  riittävän näkyvä  3,6 3,0 0,6 

7. Bussi  on  siisti  3,6 3,1 0,5 

8. Aikataulut ovat helppolukuisia  3,6 3,2 0,4 

9. lstumapaikkoja  on  riittävästi  3,6 3,3 0,3 

10. Aikataulut ovat helposti saatavilla  3,5 2,9 0,6 

11. Reitit sopivat liikkumistarpeisiin  3,5 3,0 0,5 

12. Penkissä  on  mukava istua  3,5 3,0 0,5 

13. Kuljettaja ajaa tasaisesti  3,5 3,0 0,5  
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14. Pysäkeillä  on  painetut  aikataulutie- 
 dot 

3,4 2,0 1,4 

15. Vuorojen  määrä arkipäivisin  3,4 2,7 0,7 

16. Kuljettaja tervehtii matkustajaa  3,4 3,0 0,4 

17. Ystävällinen palvelu  aikataulutiedotuk-  
sessa  

3,4 3,0 0,4  

18. Vuorojen  määrä  talvilUkennöintiaikana  3,3 2,7 0,6 

19. Kuljettaja suhtautuu ymmärtäväisesti  
koululaisiin  

3,3 2,7 0,6  

20. Penkkien yhteydessä  on  tilaa  kasseille  3,3 2,7 0,6  

Tärkeimmäksi  osatekijäksi  osoittautuu tässäkin tutkimuksessa aikataulussa 
pysyminen eli  säännöllisyys.  Muut tärkeimmät tekijät liittyvät useimmiten 
linja-autokalustoon  (6  kpl), kuljettajapalveluun  (6  kpl), aikatauluinformaati-
oon  (3  kpl)  ja  vuorotarjontaan  (3  kpl).  20  tärkeimmän asian joukossa  vain 

 yksi liittyy  pysäkkeihin; pysäkeillä  olevat  aikataulutiedot  noteerataan  14.  tär-
keimmäksi mutta  kehittämistarve  on  selkeästi suurin. 

Kun tarkastellaan  pysäkkeihin  liittyvien palvelutason  osatekijöiden  tärkeyttä 
 ja  nykytilaa (taulukko  6.)  havaitaan, että  pysäkkeihin  liittyvät  asiat  eivät 

nouse tärkeysjärjestyksessä muiden palvelutason  osatekijöiden  tasolle 
mutta niiden  nykytaso  on  erittäin paljon jäljessä siitä tasosta  millä sen  ha-
luttaisiin olevan. 

Taulukko  6:  Pysäkkeihin  liittyvien palvelutason  osatekijöiden  tärkeys, ny-
kytila  ja  kehittämistarve maaseutumaisessa  linja  -a  ut  c/liken- 
te essä  

Palvelutasotekijä  Tärkeys Nyky-  
taso  

Kehittä-
mistarve  

14.  Pysäkeillä  on  painetut  aikataulutiedot  3,4 2,0 1,4 

21. Pysäkeillä  on  tiedot  jatkoyhteyksistä  3,2 1,8 1,4 

22. Pysäkeillä  on  katokset  3,2 2,4 0,9 

32.  Pysäkeillä  on  reittikartta  2,9 1,8 1,1  

Tutkimuksen mukaan  pysäkkipalvelut  sijoittuvat  tärkeysluokituksessa  keski-
vaiheille mutta  nykytasoltaan  ne edustavat melko selkeästi heikointa tasoa 

 ja  taulukko  5  kertookin samalla lähes sellaisenaan  nykytasoltaan huonoim
-miksi arvioidut palvelutason osatekijät.  
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5.5 Pikavuoromatka (ExpressBus -tutki  mus,  marraskuu  1993)14/  

Tutkimuksessa  selvitetthn  sekä  pikavuorolilkenteen  käyttäjien että ei- 
käyttäjien  matkatottumuksia  sekä heidän mielipiteitään  ExpressBus

-liikenteestä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka olivat kolmen 
viimeisen kuukauden aikana tehneet ainakin yhden  30  -  350  kilometrin pi-
tuisen  matkan  kotimaassa. Tutkimuksen kysymyksenasettelu lähti hyvin 
selkeästi itse  ajoneuvomatkaan  liittyvistä kysymyksistä eikä  se  täten  anna 
kovinkaan paljon viitteitä siitä, millaisen  painoarvon pikavuoron  käyttäjä 
antaa  pysäkkiolosuhteille  ja  liikenneverkon  sujuvuudelle. 

Kun tutkimuksessa kysyttiin  matkustajilta,  miten  hän  on  saapunut linja- 
autoasemalle  tai  pysäkille  ja  miten  hän  aikoo jatkaa matkaansa  päätepai

-kassa  saatiin seuraava  kulkutapajakauma  (taulukko  7):  

Taulukko  7:  Pika  vuoromatkustajien liityntämatkojen kulkutapajaka  ut urna  

Liltyntämatkan kulkutapa  Osuus  (%)  ter-  
minaaliin / py- 
säkille saavut- 
taessa 

Osuus  (%)  ter-
minaalista / py-
säkiltä  lähdet

-täessä  

Ei muulla  kulkuneuvolla  (kävely  tai pp.) 34 35  

Henkilöauto  27 29  

Paikallisbussi  23 19  

Pika-  tai  vakiovuorobussi  6 7  

Paikallisjuna  4 3  

Kaukoliikennejuna  2 2  

Laiva  2 3  

Lentokone  1 2  

Pikavuoroliikennematkustus  perustuu siis pääosin  liityntäyhteyksien  käyt-
töön,  sillä  vain 1/3  matkoista  terrninaaliin  tai  pysäkille  tapahtuu kävellen  tai  
polkupyöräUä. Henkilöautomatkojen  osuus  on  varsin  suuri,  1/4  ja  henkilö-
auton osuus  korostunee pikavuoropysäkeiltä lähteviflä  tai  niille  päättyvillä 

 matkoilla. 

Kun tutkimuksessa kysyttiin  expressbus-liikenteen  kehittämisehdotuksia  niin 
ei-käyttäjät toivoivat  sen  kehittämistä seuraavasti:  

-  19  %  vastaajista toivoi  vuorojen  lisäämistä 
 -  17  %  toivoi  jatkoyhteyksien  parantamista  

-  14 %:n  mielestä hintoja tulisi alentaa  
-  informaation parantamista toivoi  8  %  vastaajista 

Ehdotuksiin ei sisältynyt yhtään  liikenneolosuhteiden, lilkenneympäristön  tai  
pysäkkien parantamisehdotusta. 
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Tutkimuksen perusteella laadittu yhteyksiä, terminaaleja  ja  neuvontaa kos-
keva tärkeys  I  tyytyväisyys-luokittelu  on  esitetty taulukossa  8:  

Taulukko  8:  Pika  vuoroliikenteen  tärkeys  / tyytyväisyysluokittelu yhte  yksi-
en,  termina  alien  ja  neuvonnan osalta  

I 	 Osatekijän  laatutaso 

Tärkeys Huono Kohtalainen Hyvä Erinomainen 

Erittäin tärkeä  Vuorojen  rut-  Nopeus  
tävyys 

Aikataul ujen  
sopivuus 

Tärkeä  Jatkoyhteyk-  Täsmällisyys  
sien  sopivuus 

Melko tärkeä Asemien  au-  Asemien  Lipunmyyjien 
kioloaikojen  puhelin-  asiantunte- 
nittävyys  neuvonta  mus  

Asemien Asemien 
viihtyisyys  ja  aikataulu- 
siisteys tiedotus 

Asemien  Aikataulukir- 
muut palvelut  jojen  selkeys 

Vähän tärkeä  Lipunmyyn- Laiturimer-  Aikataulujen  
nissä asiolmi- kintäjen  se!-  saatavuus  
sen  nopeus  keys  

Pikavuoroliikenteessäkin  tärkeinä  asioina  tulevat siis nopeus, täsmällisyys 
 ja  vuorojen riittävyys  ja  niiden  laatutasokin  koetaan  varsin  hyväksi. Asemien 

tasossa  on  parantamisen varaa mutta  tärkeydessä  niitä ei kuitenkaan nos-
tettu kaikkein tärkeimpien asioiden luokkaan. Tästä voi vetää  sen  johto-
päätös, että  pikavuoropysäkkiäkään  nykyinen matkustaja ei laske matka- 
ketjun tärkeimpien  osatekijöiden  luokkaan. 

Käyttäjien  ExpressBus-liikenteeUe antamissa arvosanoissa  korkeimmalle 
nousi aikataulujen noudattaminen  ja  bussien  täsmällisyys. Tämä kertoo sii-
tä, että  liikenteelliset  olosuhteet  liikenneverkolla  ovat  varsin  hyvät. Seuraa-
vaksi korkeimpia arvosanoja saivat nopeus,  vuorotarjonta  ja  aikataulujen 
sopivuus. Käyttäjille ei esitetty kysymyksiä  pysäkkiolosuhteista.  

Kun käyttäjiä pyydettiin nimeämään kolme tärkeintä  Expressbus-liikenteen 
 kehittämiskohdetta,  saivat eri kohteet kannatusta seuraavasti  (10  eniten 

kannatusta saanutta ehdotusta,  %  vastaajista maininnut):  

- aIemmat  lippujen hinnat 	 33  % 
-  linja-autoasemien  kehittäminen 	28  % 
- musuikun/radiokuuntelun  kuulokkeet 	28  % 
- bussien  sisätilat 	 25  % 
- vuorojen  lisääminen 	 18  % 
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- 	opiskelijoille paremmat alennukset  17  % 
- 	jatkoyhteydet  muihin kulkuneuvoihin  16  % 
- 	maksumandollisuus  bussissa pankki- 

tai luottokortilla 16  % 
- 	oheispalvelujen  lisääminen bussissa  15  % 
- 	bussit  nopeammiksi  15  % 

Kysyttyjen vastausvaihtoehtojen  joukossa ei ollut kysymyksiä, jotka olisivat 
koskeneet  pysäkkipalveluja.  

El-käyttäjien mukaan  pikavuorobussi  voittaa henkilöauton edullisuudessa, 
turvallisuudessa  ja  huolettomuudessa  mutta häviää  nopeudessa,  rauhalli-
suudessa  ja  mukavuudessa sekä siinä, että  henkilöautolla  on  helpompi 
kulkea  lasten  kanssa. Ei-käyttäjistä  24 %  arvioi käyttönsä lisääntyvän  ja  8 
% vähentyvän  entisestään. Käytön lisääntymisen  syinä  nähdään  vaivatto-
muus,  hyvät  kulkuyhteydet  ja  henkilöauton kalleus. Esteinä käytön  lisään-
tymiselle  nähdään useimmin henkilöauton omistus  ja  huonot yhteydet.  

5.6  Palvelutason  ja hinnan  vaikutus  joukkoliikennelinjan  valin-
nassa  /7/  

YTV:n  toimeksiannosta  on  selvitetty  joukkollikenteen  palvelutason  ja hinnan 
 vaikutusta  joukkoliikennelinjan  valintaan,  jota  on  tutkittu pääkaupunkiseu-

dun olosuhteissa.  Tutkituissa  tapauksissa  matkan  kokonaismatka-aika 
vaihteli välillä  30 - 50  minuuttia. 

Tutkimuksen perusteella saatiin  matkan  eri  osavaiheille  seuraavat  painoar-
vot:  

Taulukko  9:  Joukkoliikennematkan  osa  vaiheiden painoa rvot matka-aikaan 
suhteutettuna  

Matkan  osavaihe Osavaiheen  painoarvo  

Kokonaismatka-aika  1,0 

Vaihtoaika  1,7  

Kävely  1,9 

Vaihtokävely  3,8  

Taulukon tuloksia tulee tulkita niin, että minuutin  vaihtoaika  vastaa  koko-
naismatka-ajassa  arvioituna  1,7 minuutha  ja  vastaavasti minuutin  vaihtokä-
velyaika  3,8  minuuttia  kokonaismatka-ajassa  arvioituna.  

Tutkimuksen perusteella ensimmäisen  joukkoliikennevälineen  epäsäännöl-
lisyys koettiin haitalliseksi.  Sillä  oliko joka  3. tai  joka  6.  vuoro  5  minuuttia 
myöhässä ei ollut merkitystä. Ajan tasalla pysymisestä oltiin valmiit maksa-
maan  0,70  mk  (6 -9 %)  enemmän matkaa kohden.  

Vaihtoympäristön  merkitys  vaihdollisen  matkan  valinnassa oli tutkimuksen 
mukaan  varsin  alhainen.  Katoksella  ja  palveluilla varustetun  vaihtoympä- 
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ristön  ero pelkällä katoksella varustettuun vaihtoympäristöön oli olematon. 
Sisätiloilla varustettu vaihtoympänstö vastasi  1,7  minuuttia kokonaismatka-
ajassa verrattuna katokselliseen vaihtoympänstöän. Vaihtoympäristön 
miellyttävyys vastasi ajassa yhtä minuuttia. 
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6 Case: Helsinki  -  Turku  -  Pori  -  kolmio 
Tämän työn yhteydessä selvitettiln pysäkkivarustus  ja  pysäkkien  kunto  tie

-osuuksifia  Helsinki  -  Turku, Turku  -  Rauma -  Pori, Turku  -  Säkylä -  Pori  sekä 
 Helsinki  -  Pori.  Lisäksi haastateltiin tieosuuksilla liikennöivistä liikenteen- 

harjoittajista Pohjolan Liikenne Oy:n, Vainion Liikenne Oy:n  ja  Satakunnan 
Liikenne Oy:n johtoa sekä kahta kuljettajaa kustakin yrityksestä. Tämän li-
säksi haastateltiin yhtä tiehallinnon tarkastajaa  ja  yhtä tiemestaria Turun 
tiepiirissä.  

6.1  Pikavuoropysäkkien käyttäjämäärät  
Kuvissa  6  -  9 on  esitetty eri paikkakuntien  tai  pysäkkien  osuudet kokonais-
matkustajamääristä reiteillä  Helsinki  -  Pori  ja  Turku  -  Pori.  Kuvissa Helsin-
gin, Turun  ja  Porin linja-autoasemien  ja  kaupungin alueella sijaitsevien py-
säkkien käyttäjämäärät  on  laskettu yhteen vaikka esimerkiksi Helsingin alu-
eella sijaitsevat pysäkitkin ovat  varsin  käytettyjä.  Kuvat  osoittavat, että pe-
räti yli  90  %  kaikista matkoista tehdään päätepisteiden  ja  reitin varrella ole-
vien kaupunki-  tai  kuntakeskusten väliflä.  Tällaisia paikkakuntia ovat Helsin-
gin, Turun  ja  Porin lisäksi  Helsinki  -  Pori  välillä Karkkila, Forssa, Huittinen  ja 

 Harjavalta sekä  Turku  -  Pori  välillä Säkylä, Eura  ja  Harjavalta. Näillä paikka-
kunnilla pikavuoro poikkeaa varsinaiselta tieosuudelta paikkakunnan linja- 
autoasemalle. Tienvarsipysäkkien osuudet kokonaismatkustajamääristä 
jäävätkin  varsin  pieniksi, suurimmillaan osuus  on  välillä  Pori  -  Turku,  jossa 
välipysäkeiltä nousevien osuus  on 14  %  ja  pienimmillään välillä  Turku  -  Po-
ri,  jossa välipysäkeiltä nousee  4  %  matkustajista. Välillä  Pori  -  Helsinki  nou-
see välipysäkeiltä  10  %  ja  välillä  Helsinki  -  Pori 6  %  kaikista matkustajista. 

 Helsinki  -  Turku  väliltä ei vastaavia tietoja ole käytettävissä mutta välipysä-
keiltä nousevien osuus lienee kutakuinkin  10 %:n  tietämissä. 

Osuus  viikkomatkustajista  

0,0  %  5,0  %  10,0  %  15,0  %  20,0% 26,0% 30,0  %  35,0% 40,0% 45,0  %  
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 Nakkila 
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>,  
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Vihtith 

 Kehä  Hl 

Helsinki  

Kuva  6: En'  paikkakuntien  Ipysäkkien  osuus viikon  kokonaismatkustaja
-määrästä välillä  Pori  -  Helsinki  (Satakunnan Liikenne Oy)  
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Osuus viikkomatkustajista  
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Kuva  7:  Eri paikkakuntien  /pysäkkien  osuus viikon  kokonaismatkustaja
-määrästä välillä  Helsinki  -  Pori  (Satakunnan  LIIkenne  Oy) 

Osuus viikkomatkustajista  
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Kuva  8:  Eri paikkakuntien  Ipysäkkien  osuus viikon  kokonaismatkustaja
-määrästä välillä  Pori  -  Turku  (Satakunnan  LIikenne  Oy)  
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Osuus vlikkomatkustajsta, %  
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Kuva  9: 	Eri paikkakuntien  /pysakkien  osuus  vIIkon kokonaismatkusfaja - 
määrästä välillä  Turku  -  Pori  (Satakunnan Liikenne Oy) 

Yleisillä teillä sijaitsevien pikavuoropysäkkien käyttäjämäärät ovat  koko 
 kolmiossa pienimmillään  vain  noin  10  nousevaa matkustajaa viikossa  ja 
 suurimmillaankin  alle  100  nousevaa matkustajaa viikossa. Pysäkkien vuo-

tuiset käyttäjämäärät nousevat  täten  pienimmillään  vain  500:aan  ja  suu-
rimmillaan 5000:een nousevaan matkustajaan vuodessa. Koska tarkastel

-lussa  kolmiossa pikavuoroilla  on  suhteellisen suuri markkinaosuus  ja  kyse 
 on  eteläisestä Suomesta voidaan arvioida, että muualtakaan Suomesta ei 

löytyne kuin poikkeuksellisesti pikavuoropysäkkejä, joiden käyttäjämäärä 
nousisi vuodessa yli  5000  nousevan matkustajan.  

6.2  Liikennöintiolosuhteet 

Liikennöintiolosuhteet  ovat  koko  kolmiossa  varsin  hyvät. Kuljettajien mu-
kaan hyvissä keliolosuhteissa pikavuoro saapuu pääteasemalle useimmiten 

 parin  minuutin sisällä aikataulunmukaisesta saapumisajasta  ja  tällöinkin 
poikkeamat johtuvat lähinnä Helsinkiin saavuttaessa,  jos  kaupunkialueella 
esiintyy ruuhkautumista. Viiden minuutin poikkeamat ovat harvinaisia  ja  tätä 
suurempia poikkeamia esiintyy  vain  aivan poikkeuksellisissa oloissa. Ainoa 
ajoittain ruuhkautuva tieosuus  on  valtatie l:llä Lohjanharjun  ja  Saukkolan 

 välillä. 

Liikenteeseen liittyminen pysäkiltä lähdettäessä koetaan ongelmaksi pysä-
keillä, joiden kohdalla nopeusrajoitus  on  yli  60 km/h.  Suuremmassa määrin 
ongelmaa esiintyy  vain  perjantaisin  ja  sunnuntaisin ruuhka-aikoina, jolloin 
pikavuorot joutuvat opiskelijaliikenteen vuoksi pysähtymään lähes joka py-
säkillä. Ongelmaksi asti tämä ei muodostu kuin Turun  ja  Helsingin välillä 
sijaitsevilla Muurtan  ja  Suomusjärven pysäkeillä,  sillä  kolmion muilla teillä 
liikenne  on  ruuhka-aikoinakin siksi hiljaista, että pysäkiltä lähtö onnistuu 
suuremmitta viivytyksittä. Liikenteeseen liittymistä helpottaisi,  jos  yli  60  
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km/h: n  nopeusrajoitusalueella sijaitseville pysäkeille  rakennettaisiin vähin-
tään  100  metriä pitkä kiihdytyskaista. 

Ratkaisu, jossa pikavuoro poikkeaa tien varrella sijaitsevan huoftoaseman 
pihaan nähdään periaatteessa hyväksi ratkaisuksi (Lahnajärvi, Humppilan 
Kyläpelimanni), koska matkustajien käytettävissä ovat kahvilapalvelut. 
Ruuhka-aikoina Lahnajärveltä lähtö varsinkin Helsinkiin päin saattaa kui-
tenkin viivästyä,  sillä pikavuoron  on  liikenteeseen liittyäkseen ylitettävä Tur-
kuun päin menevä ajokaista  ja  pystyttävä liittymään Helsinkiin päin liikku-
vaan autojonoon. 

Talvikunnossapito  hoidetaan liikennöinnin kannalta pääteillä hyvin  ja  sivu- 
teillä tyydyttävästi. Tiemestaripiireillä  on  toimivat yhteydet paikallisiin liiken-
teenharjoittajiln  ja  ne huomioivat auraus-  ja hiekoitusreittejä  suunnitelles-
saan linja-autoliikenteen tarpeet. Ongelmia esiintyy  vain  hyvin vähäliikentei

-sillä, geometrialtaan vanhentuneilla  teillä, joilla linja-autokin liikennöi  vain 
 muutaman vuoron päivässä.  

6.3  Pysäkkiolosuhteet  

Helsinki -Turku  -  Pori  kolmiossa, jonka reittipituus  on  noin  550 km on  noin 
 400  pysäkkiparia,  joiden varustus käy ilmi kuvasta  10.  Pysäkeistä  22  %  on 
 katoksellisia. 

Pysäkkikatosten siisteydessä  oli runsaasti toivomisen varaa,  sillä  maaseu-
tualueella pysäkkikatos oli useimmiten rikki, sotkuinen  ja  kokonaisuutena 
luotaantyöntävä. Kaupunkialueilla pysäkkikatosten taso  on  selkeästi pa-
rempi  ja  erityisesti Turun sisääntuloväylän ranskalaiset katokset ovat erityi-
sen edustavia. Maaseutualueen pysäkeistä voidaankin todeta, että siis-
teimpiä pysäkkejä olivat ne, joilla oli  vain  toippa  ja  kyltti. Pysäkkikatosten 
kuntoarvio  on  esitetty kuvassa  11.  

Ei mitään  
1%  

Katos  

73  %  

Kuva  10: 	Pysäkkivarustuksen  jakautuma kolmiossa  Helsinki - Turku - 
Pori  
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Kuva  11: 	Pysäkkikatosten kuntoarvio  kolmiossa  Helsinki  -  Turku  -  Pori  

Myös  pysäkkikatosten  varustus vaihtelee, useimmissa  on  penkki mutta 
matkustajien  arvostamille pysäkkiaikatauluille  löytyy paikka  vain  neljännek-
sellä  pysäkeistä. 

Esiintymistiheys, %  
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%  

Kuva  12:  Pysäkkikat  osten  varustus kolmiossa  Helsinki  -  Turku  -  Pori  

Liikenteenharjoittaja-  ja  kuljettajahaastatteluissa  tuli ilmi seuraavia  pysäk-
keihin  liittyviä ongelmia:  

-  Ylivoimaisesti pahin ongelma liittyy  katoksellisten pysäkkien talvikunnos-
sapitoon.  Linja-auton  kulkureitit  hoidetaan  pysäkeilläkin  kiitettävästi  
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mutta  katosten  kohdalla  talvikunnossapitoa  voidaan pitää ala-arvoisena, 
 sillä  tielaitoksen  aura  ajaa katoksen  lunta  täyteen  ja  matkustajan  on  par-

haan kykynsä mukaan selvittävä  kaatumatta lumipenkalla. 

-  Osa  pikavuoroista  ajetaan kandella autolla.  Pikavuoropysäkki  tulisikin 
 mitoittaa  kanden  teliauton  (2  *  14,5 m)  mukaan.  Pysäkin  tulisi olla myös 

nykyisiä  pysäkkejä  leveämpi,  sillä  tavaratilan luukkujen  avaaminen  ja 
 matkatavaroiden siirto  esim.  odottavaan  henkiläautoon  vie  tilaa enem-

män kuin sitä  normaalipysäkillä  on.  Erityisen ongelmallinen  on  tilanne 
silloin, kun tavaraa joudutaan käsittelemään tien puolella.  Pysäkin  jälkei-
nen  kiihdytyskaista  olisi tärkeä ainakin yli  60  km/h:n nopeusrajoitusalu-
eella  ja  se  hyödyttäisi myös  saattoliikennettä,  jolle  kiihdytyskaistan  alku 
tarjoaisi mandollisuuden  pysäköintiin,  joka ei  haittaisi  linja-auton  pysäkille 

 saapumista.  

- Pysäkkikatos  on  varsin  tärkeä  ja  niillä tulisi olla yhtenäinen standardi ai-
nakin  aikataulukehikon  suhteen,  sillä  aikataulujen  ilmoittaminen  pysäkillä 
nähdään tarpeelliseksi.  Pysäkkien  huonon kunnon nähdään haittaavan 
linja-autopalvelun  muuten hyvää imagoa.  Pysäkkikatoksen  suunnittelus-
sa tulisi huomioida myös  se,  että katos  suojaisi  matkustajia maantien 

 roiskeilta  ja  että  pysäkkiä lähestyvästä  autosta olisi hyvä näkyvyys  ka-
toksessa  odottavaan  matkustajaan. 

- Eritasoliittymissä  linja-auton kulku  on  suunniteltu hyvin mutta matkustaji-
en  liityntäyhteydet  ovat  pysäkille  huonot. Erityisen tärkeänä nähdään, 
että kaikille  pikavuoropysäkeille  tai  ainakin niiden välittämään läheisyy-
teen  on  päästävä  henkilöautolla,  koska useimmiten  liityntä  tapahtuu au-
tolla. Henkilöauton olisi  pysäkiltä lähtiessäänkin  voitava palata sujuvasti 

 paluusuuntaan  siten, että  se  ei aiheuta  liikenneturvaflisuudelle nskiä. 

-  Kehä  111:n  pysäkin  käyttö  on  lentokentän  liltyntälilkenteen  lisääntyessä 
kasvanut  jo  pienen linja-autoaseman  vilkkautta  vastaavaksi. Parhaim-
millaan pysäkillä  on  samanaikaisesti  4  linja-autoa joiden välillä matkus-
tajat vaihtavat  matkatavaroineen. Pysäkille  saattaa samanaikaisesti  tulla 

 vielä  vakiovuoroliikenteen  autoja, jotka eivät mandu ohittamaan  pysä-
keillä seisovia  autoja vaan joutuvat odottamaan vuoroaan.  

-  Tieltä  poisvedetty, erillisellä viherkaistalla  erotettu pysäkki (valtatie  2:n 
 pysäkkipari Hiisilässä)  koetaan  varsin  huonoksi,  sillä  pysäkillä olevaa 

matkustajaa ei pysty havaitsemaan pimeällä vaan hänen olisi tultava tien 
varteen  viittoilemaan.  Kun näin ei tapandu  on  linja-auton  hiljennettävä 
pysäkin  kohdalla varmuuden vuoksi  ja  varmistettava, onko pysäkillä mat-
kustajia. Toinen  pysäkin  ongelma  on  siinä, että kun linja-auto  liittyy  tie-
hen  suhteellisen jyrkästi ei kuljettaja voi hyödyntää peilejä vaan hänen 

 on  kurkittava  ja  varmistettava siten, että tiellä  on  tilaa.  Pysäkkityypin 
 kolmantena ongelmaksi nähdään  se,  että  henkiläautoilijat  käyttävät sitä 

 levähdysalueena  ja  kun kuljettaja luulee auton olevan  saattamassa  mat-
kustajaa  ja  poikkeaa tätä noutamaan  hän  ei  mandukaan  ohittamaan  py-
säkille  pysähtynyttä henkilöautoa. Toisaalta  pysäkin  hyväksi puoleksi 
nähdään  se,  että siellä odottava matkustaja  on  suojassa  roiskeilta. 



34 
	

Linja-autoliikenteen palvelutasotekijät  
CASE: HELSINKI-TURKU-PORI-KOLMIO  

Pysäkkiongelmat  näyttävät kulminoituvan selkeästi katoksellisten pysäkkien 
epäsilsteyteen  ja  huonoon talvikunnossapitoon, mikä johtuu siitä, että ka-
toksellisilla pysäkeillä  on  kaksi kunnossapitäjää; Tielaitos hoitaa pysäkki- 
alueen katosta lukuunottamatta  ja  katoksen hoito taas kuuluu katoksen 
pystyttäneelle kunnalle. Katosten yleisilmeestä päätellen  kunnat  eivät 
yleensä  tee katokselle  juurikaan mitään. 
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7 	Johtopäätökset  ja  suositukset  
Unja-autoliikenne sujuu yleisillä teillä  varsin  hyvin. Linja-autot pysyvät  sen 

 vuoksi aikataulussa, mitä matkustajat pitävät tärkeimpänä palvelutason 
osatekijänä.  Viiveitä  saattaa syntyä  vain  perjantaisin  ja  sunnuntaisin pahim-
pina ruuhka-aikoina. Liikenteen yleisen sujuvuuden turvaaminen yleisillä 
teillä turvaa myös linja-autoliikenteen nopeuden  ja  säännällisyyden. 

Pysäkkiolosuhteet  eivät matkustajien arvioissa nouse  matkaketjun  tärkeim-
pien  osatekijäiden  luokkaan mutta  pysäkkiolosuhteiden  taso arvioidaan 
muita palvelutason  osatekijöitä  selvästi huonommaksi.  Pysäkkiolosuhteita 

 tuleekin kehittää jatkossa seuraavilla tavoilla:  

-  Pysäkki-informaatiota  on  kehitettävä ottaen huomioon  nykytekniikan 
 tuomat mandollisuudet.  

- Katoksellisten pysäkkien  ja  pysäkkialueiden  kunnossapito, erityisesti  tal
-vikunnossapito  tulisi ottaa  tienpitäjän  vastuulle  tai  kunnille tulisi asettaa 

sitova velvoite  katosten  ja  katosalueiden  kunnossapidosta. Mikäli kun-
nossapito otetaan  tienpitäjän  vastuulle tulee  Tielaitoksen  sopia kuntien 
kanssa  kunnossapitokustannusten  jakamisesta.  

-  Yleisille teille tulee suunnitella  tyyppikatos  erikseen sekä  maaseutulii-
kenteen  että  pikavuoroliikenteen pysäkeille.  Katosta suunniteltaessa tu-
lee erityisesti kiinnittää huomiota katoksen kestävyyteen,  katosalueen 
talvikunnossapidon  helppouteen  ja  katoksen  puhdistusmandollisuuteen. 

 Katos  on  varustettava aina ainakin  standardisoidulla aikataulukehyksellä 
 ja  penkillä sekä  roskalaatikolla, pikavuoropysäkki  myös  pysäkin  nimellä 

sekä  valaistuksella.  Tarvittaessa katoksen läheisyyteen  on  järjestettävä 
 polkupyöräteline. 

- Pikavuoropysäkki  on  erotettava omaksi  pysäkkityypikseen  ja  sille  on 
 suunniteltava oma, selkeästi tavallisesta  pysäkkimerkistä  erottuva,  pysä

-kin  nimellä varustettu  pikavuoropysäkkimerkki.  Missä  pikavuoroliiken-
nettä liikennöidään  edes osittain kandella autolla tulee  pikavuoropysäkki 
mitoittaa  kandelle  teliautolle. Pysäkkialuetta  tulee myös levittää nykyi-
sestään noin kandella metrillä  ja  yli  60  km/h:n nopeusrajoitusalueella py

-säkkiä tulee jatkaa  kiihdytyskaistalla  tai  ainakin leveällä  pientareella. 

-  Kun  pikavuoropysäkki  rakennetaan  eritasoliittymään  on  suunnittelussa 
otettava huomioon, että  pysäkin  välittämään läheisyyteen pääsee  hen

-kilöautolla.  Suunnittelussa  on  otettava myös huomioon, että  henkilöau-
tolla  on  voitava lähestyä  ja  poistua  pysäkiltä  turvallisesti kaikkiin suuntiin 
koska kääntyminen seuraavassa liittymässä koetaan  varsin  harmilliseksi. 

- Tieosuuksilla,  joilla ei ole linja-autopysäkkejä  on  niitä rakennettava har-
kiten.  Haja-asutusalueilla, joilla matkustajia  on  vähän  on  parempaa pal-
velua matkustajan ottaminen kyytiin kiinteistön kohdalla kuin että mat-
kustaja  velvoitetaan  kävelemään  merkitylle pysäkille  kapean tien  pienta-
retta  pitkin. Luonnollisesti  pysäkkien  rakentamista  harkittaessa  on  otetta-
va huomioon  liikenneturvallisuusnäkökohdat. 
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- Erityiskohteena  Kehä  111:n  vaihtopysäkki  tulee rakentaa vaihtoterminaa-
liksi, jossa vaihtamiselle  on  tilaa  ja  se  voi tapahtua katetussa ympäns-
tössä. 

Kokonaisuudessaan linja-autoliikenteen toimintaedellytysten parantamises-
sa tulee kiinnittää erityistä huomiota linja-autoliikenteen imagotekijäiden pa-
rantamiseen,  sillä  huono fyysinen ympäristö antaa muiden kulkutapojen 
käyttäjille epäedullisen kuvan  koko  linja-autoliikenteestä. Koska varsinkin 
pysäkkikatokset ovat usein ilkivallan kohteina  on  linja-autoliikenteen imagon 
kannalta parempi,  jos  määrärahat kohdistetaan mieluummin harvempiln 
katoksiin  ja  parempaan laatuun kuin suureen katosmäärään laatu unohta-
en. 
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