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TIIVISTELMA 

Laatukäytävät  ovat kaupunkiseutujen keskeisimmistä, aluerakenteen  pää- 
suuntia palvelevista joukkoliikenteen reiteistä muodostettavia käytäviä. 
Joukkoliikenteen palvelutaso laatukäytävillä  on  korkea niin liikenteen tarjon-
nan kuin matkustusympäristän osalta. 

Laatukäytäviä  toteutetaan lähinnä kaupunkiseuduille. Ne voivat yhdistää 
kuntakeskuksia  tai  kunnan eri osia kuntakeskukseen. Laatukäytäviin voi si-
sältyä eri joukkoliikennemuotoja. 

Laatukäytävien  toteuttaminen luo edellytyksiä joukkoliikenteen kysynnän  yl
-läpitämiselle  ja  lisäämiselle. Laatukäytävien  kehittäminen yhdessä maan- 

käytän suunnittelun kanssa tukee myös kaupunkiseutujen maankäytän  tu
-vistämispyrkimyksiä. 

'Tienpidon linjaukset  2015'  -julkaisun mukaan liikenteen kysyntä lisääntyy 
erityisesti kaupunkiseuduilla  ja  taajamissa, jolloin panostusta tarvitaan eten-
kin kevyen liikenteen  ja  joukkoliikenteen  olosuhteisiin. Eräs tapa priorisoida 
kaupunkiseutujen joukkoliikennehankkeita  on kehittämistoimenpiteiden  kes-
kittäminen laatukäytäville. 

Laatukäytävien kehittämistoimet  liittyvät sekä joukkoliikenteen toimintaympä-
ristön parantamiseen että liikenteen hoidon tehostamiseen. Toimintaympä-
ristöä voidaan parantaa  mm.  lisäämällä joukkoliikenteen sujuvuutta  ja ly

-hentämällä  sen  matka-aikoja, kehittämällä liityntäluikenteen yhteyksiä pysä-
keille, lisäämällä pysäkkien varustelua  ja  palveluja, parantamalla matkus-
tusympäristän viihtyisyyttä sekä lisäämällä matkustajainformaatiota. Liiken-
teen hoitoon liittyvät toimenpiteet koskevat  mm. vuorovälejä  ja  päivittäistä 
liikennöintiaikaa. Tielaitoksen toimenpiteet ovat lähinnä toimintaympäristön 
kehittämistä. 

Laatukäytäviä  ei voi suunnitella  ja  toteuttaa ilman eri osapuolten yhteistyötä 
 ja  sitoutumista.  Tie-  ja  katuverkolle laatukäytäviä  kehitetään yleensä Tielai

-toksen,  kuntien, lääninhallitusten  ja  linja-autoyrittäjien yhteistyönä. Laatu- 
käytävien kehittämisen suunnittelu voi käynnistyä esim. liikennejärjestelmä-
suunnittelun jatkotyänä. 



ESIPUHE 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön joukkoliikennettä  koskevien liikennepoliittis-
ten tavoitteiden (Ehdotus liikenneministeriön  joukkoliikennestrategiaksi,  LM 
18/2000)  mukaan kaukoliikenteessä  ja  kaupunkiseuduilla  pyritään säilyttä-
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vityksessä  on  tarkasteltu, mitä  joukkoliikenteen laatukäytävät  ovat, miksi 
niitä toteutetaan, mitä niiden toteuttamiseen sisältyy, miten niitä pitäisi suun-
nitella  ja  toteuttaa sekä ketkä ovat niiden suunnitteluun  ja  toteuttamiseen 
liittyvät osapuolet. Tarkastelun pääpaino  on  linja-autoliikenteessä.  
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1  MITÄ LAATU KÄYTÄ  VAT  OVAT?  

Laatukäytäviä  muodostetaan kaupunkiseutujen keskeisimmistä, alueraken
-teen pääsuuntia palvelevista joukkoliikenteen reiteistä. Joukkoliikenteen  pal-

velutaso laatukäytävillä  on  korkea niin liikenteen tarjonnan kuin matkus-
tusympäristön osalta. Tavallista  on,  että laatukäytäviksi kehitettävillä reiteillä 

 on  jo  ennestään suuria matkustajavirtoja  ja joukkoliikenteen vuorotarjonta  on 
 hyvä. 

Laatukäytävien  korkea palvelutaso turvataan keskittämällä niille joukkolii-
kenteen helppokäyttöisyyteen, sujuvuuteen  ja  laadun parantamiseen tähtää-
viä kehittämistoimia. Parhaimpaan tulokseen päästään sekä joukkoliikenteen 
hoitoa että  sen  fyysistä toimintaympäristöä kehittämällä. 

Laatukäytäviin  voi sisältyä eri joukkoliikennemuotoja. Myös joukkoliikenne-
muotojen eri liikennetyypit, esim. linja-autoliikenteessä paikallinen, seudulli-
nen  ja pitkämatkainen  liikenne,  on  otettava huomioon. 

Joukkoliikenteen laatukäytäviä  toteutetaan lähinnä kaupunkiseuduilla; kun-
takeskusten välille  tai  yhdistämään kunnan eri osia kuntakeskukseen. Peri-
aatteessa laatukäytävä-ajattelua voidaan soveltaa myös kauempana toisis-
taan sijaitsevien kaupunkien välisillä kaukoliikenteen reiteillä. 

Laatukäytäviä  ei voi toteuttaa ilman eri osapuolten yhteistyötä  ja  sitoutumis-
ta.  Tie-  ja katuverkolle laatukäytäviä  kehitetään yleensä Tielaitoksen, kunti-
en, lääninhallitusten  ja  linja-autoyrittäjien yhteistyönä.  

Kuva  1. 	Joukkoliikenteen laatukäytä  v/en  toteuttamiseen liittyy sekä liikenteen 
hoidon että fyysisen  toimintaympäristön  kehittämistä.  
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Kuva  2. 	Laatukäytäviksi kehitettävät joukkoliikenteen pääre  itit  Tampereen  
seudulla (punaiset keskeisimpiä reittejä, siniset laatukä  yta  vim  sisälty-
viä muita reittejä,). Laatukäytävien pääsuunnat muotoutuivat seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä. Varsinaiset laatukäytä-
väsuunnitelmat  on  tehty liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistumi-
sen jälkeen. 
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Kuva  3. 	Turun seudun  liikennejärjestelmásuunnitelmassa  (2000) on  esitetty. 
että  laatukä  yta  viksi  kehitetään ne  joukkoliikenneakselit.  joilla linja- 
autojen  vuoroväli  suuntaansa  on  pääosin  alle  kymmenen minuuttia.  
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Kuva  4. 	Pääkaupunkiseudulla  on 90-luvun puolessavälissä puhuttu  laatukäy- 
tävien  sijaan  laatuverkosta.  Pääkaupunkiseudun  laatuverkkoon  kuu-
luvat myös  raideliikenteen  yhteydet.  
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Kuva  5. 	Laatukäyta  via  Dublinissa Irlannissa. Punaisella merkityt käytävät ovat 
toiminnassa, sinisellä merkityt ovat suunnitteluasteella. Dublinissa  on 

 määritelty tarkat vuorovälit  millä  joukkoliikenteen  on laatukäytä vi/lä 
ku/jettava.  Myös pysäkkialueile, maksujärjestelmälle, informaatiotar

-jonnalle,  ajoneuvoille  ja  joukkoliikennevälineissä  olevalle henkilökun-
nalle  on  määritelty laatuvaatimuksia. 
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2  LAATUKAYTÄVIEN  KEHITTÄMISEN TAVOITTEET  

Joukkoliikenteen laatukäytävien  toteuttamisella pyritään täyttämään sekä eri 
tahojen strategisia tavoitteita että kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestel

-män  toimivuudelle  ja  ominaisuuksille asetettavia tavoitteita.  

2.1  Strategiset  tavoitteet 

Liikennepolitiikan tavoitteena  on joukkoliikenteen  markkinaosuuden säilyttä-
minen  ja  kasvattaminen kaupunkiseuduilla. Laatukäytävien kehittäminen luo 
edellytyksiä näiden tavoitteiden toteuttamiselle. Kun joukkoliikenne tulee 
laatukäytävillä huomattavasti tehokkaammaksi, nopeammaksi  ja  palveluta-
soltaan paremmaksi, houkuttelee  se  muista liikennemuodoista matkustajia 
joukkoliikenteen käyttäjiksi. 

Laatukäytävien  kehittäminen tukee myös kaupunkiseutujen maankäytön  tu- 
 
- 

vistämispyrkimyksiä.  Hyvät joukkoliikenneyhteydet houkuttelevat maankäyt-
töä sijoittumaan lähelle laatukäytäviä. Tiivis maankäyttö laatukäytävien var-
rella lisää puolestaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. 

Keskustassa laatukäytävän 
tulisi kulkea pitkämatkaisen 
joukkolUkenteen käyttämien 
terminaalien kautta. 

Tiivis maankäyttö laatukäytävien varsilla parantaa joukkolilkenteen 
toimintaedellytyksiä. Hyvät joukkoliikenneyhteydet puolestaan houkut-
televat maankävttöä sUoittumaan lähelle laatukävtäviä.  

Kuva  6. 	Laatukäytäviä  kannattaa kehittää yhdessä maankäytön suunnittelun 
kanssa.  
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Liikenteen kysyntä kaupunkiseuduilla  ja  taajamissa tulee lisääntymään huo-
mattavasti enemmän kuin muilla alueilla. Tielaitoksen Tienpidon linjaukset 

 2015'  -julkaisun mukaan panostusta tarvitaan etenkin kevyen liikenteen  ja 
joukkoliikenteen  olosuhteisiin,  sillä  käytettävissä olevilla resursseilla sekä 

 mm. ympäristösyistä  ei ole mandollista eikä myöskään tavoitteiden mukaista 
toteuttaa henkilöautol iikenteen kapasiteettia parantavia hankkeita. Eräs tapa 
priorisoida kaupunkiseutujen joukkoliikennehankkeita  on kehittämistoimen-
piteiden  keskittäminen laatukäytäville. Tällöin rajalliset kehittämisresurssit 
voidaan suunnata  sinne,  missä niistä saatava hyöty  on  suurin. 

Linja-autoyritykset voivat laatukäytävi  Ile panostaessaan mm.  pienentää lii-
kenteen hoidosta aiheutuvia kustannuksia sekä lisätä matkustajamääriä.  

2.2  Joukkoliikennejärjestelmän  tavoitteet  

Laatukäytävillä joukkoliikennejärjestelmän  kehittämistavoitteet liittyvät sekä 
joukkoliikenteen toimintaympäristön että liikenteen hoidon parantamiseen. 
Tielaitoksen toimenpiteet toteuttavat joukkoliikenteen toimintaympäristöön 
liittyviä tavoitteita. 

Toimintaympäristöön  liittyviä tavoitteita laatukäytävillä ovat: 

joukkoliikenteen sujuvuuden lisääminen 
• joukkoliikenteen  matka-aikojen lyhentäminen 
• joukkoliikenteen  täsmällisyyden  ja aikatauluissa  pysymisen parantaminen 
• 	liityntä-, saatto-  ja noutoliikenteen  yhteyksien kehittäminen 
• pysäkkijärjestelmän  yhtenäistäminen 
• pysäkkien varustetason  lisääminen 
• pysäkkipalvelujen  tason nostaminen 
• matkustusympäristön  viihtyisyyden parantaminen 
• matkustajainformaation  lisääminen  ja sen  laadun parantaminen 
•  liikenneturvallisuuden parantaminen 

Liikenteen hoitoon liittyvät tavoitteet koskevat  mm. vuorovälejä  ja  päivittäistä 
liikennöintiaikaa. 
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3  LAATUKAYTÄVIEN KEHITTAMISKEINOT  

Laatukäytävien kehittämiskeinot  voidaan jakaa joukkoliikenteen toimintaym-
päristön parantamiseen liittyviksi toimenpiteiksi  ja  liikenteen hoidon tehosta-
miseen liittyviksi toimenpiteiksi.  Paras tulos  saavutetaan näitä yhdistelemäl-
lä. 

Laatukäytävien  kehittäminen muodostuu yksittäisistä joukkoliikenteen kehit-
tämistoimenpiteistä, joita keskitetään valituille laatukäytäville.  

3.1  Toimintaympäristön  parantaminen  

Joukkoliikenteen  matka-aikoihin vaikutetaan laatukäytävillä  mm.:  

muuttamalla linja-autoliikenteen reitit etuajo-oikeutetuiksi (koskee lähinnä 
reittejä asuntoalueilla) 

• 	toteuttamalla liittymiin joukkoliikennettä suosivia kaistajärjestelyjä 
(esim.  poikkeukselliset kääntymissuunnat, vapaa oikea liikennevaloissa, 

 T-liittymissä liittymäalueesta erotettu kaista ohittamaan liikennevalot py-
sähtymättä suoraan ajettaessa) 

• 	antamalla joukkoliikenteelle etuisuuksia liikennevaloissa 
• 	rakentamalla joukkoliikenteelle omia kaistoja  tai  kokonaan erillisiä väyliä 
•  huolehtimalla  lumen aurauksesta  ja  liukkauden torjunnasta 
•  vähentämällä pysäkkipysähdysten määrää arvioimalla uudelleen liian 

lähellä toisiaan sijaitsevien pysäkkien sijainnit.  

Kuva  7. 	Vasemmassa kuvassa pitkälle vietyä  laatukäytäväajattelua -  linja- 
autoliikenne käyttää kokonaan muusta liikenteestä erillään olevia 
väyliä.  Nk.  Bus Rapid Transit  (BRT) -järjestelmiä  on  käytössä useissa 
Euroopan  ja  Yhdysvaltain keskikokoisissa kaupungeissa, joissa ei ole 
ollut mandollisuutta toteuttaa  raitiovaunujärjestelmiä  niiden suurten 

 investointikustannusten  takia.  Oikeanpuoleisessa  kuvassa linja-autot 
käyttävät liittymässä liikennevalot  ohittavaa  kaistaa.  
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Kuva  8. 	Ensimmäisiä  Tampereen  seudun  laatukä  yta  vien toteuttamiseen liitty- 
viä toimenpiteitä oli  kaistajärjestelyin  toteutettu  joukkoliikenne-
etuisuus Pispalan va/tat/en  ja  Vaitinaronkadun  (vt  12)  liikenne  valoliit-
tymässä.  Linja-autot saavat käyttää suoraan ajaessaan oikealle 

 kääntyy/en  kaistaa. Koska oikealle  kääntyviä  henkilöautoja  on  vä-
hemmän kuin suoraan ajavia, pääsevät linja-autot sujuvasti ohi suo-
raan aja  ylen  jonon.  
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Joukkoliikenteen  täsmällisyyttä  ja  aikatauluissa  pysymistä sekä liikenteen 
sujuvuutta parannetaan pitkälti samoin keinoin kuin liikennettä  nopeute-
taan.  Sujuvuutta voidaan parantaa myös poistamalla  pysäkkien  käyttöä vai-
keuttava  kadunvarsipysäköinti,  parantamalla  pysäkkien  ja  liittymien  muotoi-
lua linja-autolla ajamisen kannalta sekä toteuttamalla  liittymiin  riittävät 
näkemät.  

Kuva  9. 	Linja-autoliikenteen sujuvuutta parantavia pieniä toimenpiteitä. 
Ylemmässä kuvassa  on pysäkin muotollua  suunniteltu  paran-
nettavaksi  niin, että ajaminen linja-autoilla pysäkille  on  helpom-
paa. Alemmassa kuvassa oikealla olevien autojen pysähtymis-
viiva  on sIIrretty  kauemmas suojatiestä, jotta valokuvaajan 
suunnasta saapuvalla linja-autolla  on  riittävästi tilaa kääntyä oi-
kealle. 
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Jalankulkijoiden  liityntäyhteyksiä pysäkeille parannetaan  mm.  rakentamalla 
puuttuvat yhteydet sekä kiinnittämällä huomiota turvallisiin, oikein sijoitettui

-hin  tien  ja  kadun ylityksiin  tai  alituksiin.  Pyöräilijöiden liityntäyhteyksiä kehi-
tetään lisäämällä pyörien säilytysmandollisuuksia pysäkeillä. Saatto-  ja 
noutomandollisuuksia henkiläautoilla  parannetaan rakentamalla liityntä-
pysäköi ntipaikkoja.  

Kuva  10. 	Esimerkkejä matkustajien olosuhteiden parantamisesta pysä- 
keillä.  Ylimmässä kuvassa  on pysä  kille  suunniteltu korotettu 
odotustila  ja  turvalliset jalankulkuyhteydet. Vasemmanpuolei-
sessa kuvassa alhaalla  on  pysäkillä korotettu odotustila, pyörä- 
tie  ohjattu pysäkin odotustilan takaa, katoksessa läpinäkyvät 
seinät sekä pysäkin tuntumassa saarekkeellinen suojatie.  01-
keanpuoleisessa  kuvassa  on  pyörien pysäköintiä varten jär-
jestetty lukitusmandollisuus valaisinpylvääseen. 
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Laatukäytävillä  olevan  pysäkkijärjestelmän  tulee olla yhtenäinen. Yhtenäi-
syyttä lisätään varustelemalla pysäkit määritellyin periaattein  ja  käyttämällä 
matkustajainformaation jakamisessa samoja periaatteita kaikilla pysäkeillä. 
Yhtenäisyyttä lisää myös saman väriskaalan käyttö. 

Tärkeimpiä varusteita pysäkeillä  on  valaistus, katos,  ja  penkki. Keskeisem
-pien pysäkkien palvelutasoa  voidaan parantaa jopa niin, että linja-

autopysäkki  tai -pysäkkialue  voi toimia pienenä terminaalina. 

Pysäkki palvelujen tasoa voidaan helpoiten nostaa toteuttamalla pysäkit 
kioskien, kauppojen yms. läheisyyteen. 

Matkustusympäristön  viihtyisyyttä voidaan parantaa monin pienin keinoin 
kuten huolehtimalla pysäkkien siisteydestä. Myös joukkoliikennevälineet ovat 

 osa matkustusympäristöä. 

Matkustajainformaatiota  lisätään  mm.: 

•  nimeämällä kaikki pysäkit  ja varustamalla  ne yhtenäisillä pysäkkikylteillä 
• lisäämällä aikataulutiedotusta pysäkeillä sekä perinteisin että telemaatti - 

sin  keinoin 
lisäämällä pysäkeille reittikarttoja.  

Myös tiedotusta joukkoliikennevälineissä voidaan lisätä. Esimerkkinä tästä 
ovat reittikartat sisällä linja-autoissa  ja  tiedotus seuraavasta pysäkistä, jolla 

 auto  pysähtyy. 

Kuva  11. 	Laatukäytävien  toteuttamisessa  on  tyypillistä, että järjestelyissä käy- 
tetään apuna telematiikan keinoja. Telematiikkaa käytetään  mm. 

 joukkollikenteen liikennevaloetuisuuksissa  ja  tosiaikaisen  matkusta - 
fain  formaatin  jakamisessa. 
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3.2  Liikenteen hoidon kehittäminen  

Joukkoliikenteen laatukäytävät  eivät koostu  vain  toimintaympäristön  kehit- 
tämisestä. Kokonaisvaltaisten laatukäytävien toteuttamiseen liittyy myös 
joukkoliikenteen hoidon parantamista. 

Liikenteen hoidon osalta saattaa olla tarve 

• tihentää vuorovälejä 
•  parantaa vuorovälien tasaisuutta (vuorojen välillä sama aika) 
• 	pidentää päivittäistä liikennöintiaikaa 
• 	kehittää lippujärjestelmiä 
•  kehittää syöttöyhteyksiä pysäkeille 
•  kehittää vaihtopysäkkejä järjestelemällä pysäkkejä käyttävien linjojen 

yhteydet  ja  aikataulut toisiinsa sopiviksi 
•  ottaa käyttöön korkealaatuisempia ajoneuvoja kuten matalalattiaisia linja- 

autoja 
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4  LAATUKÄVTÄVIEN  SUUNNITTELU  JA  TOTEUTUS 

 4.1  Suunnittelu 

Eri osapuolten välisellä yhteistyöllä  on  keskeinen merkitys sekä laatukäytä-
vien suunnittelussa että niiden toteutuksessa. Laatukäytävien kehittämistä 
voi koordinoida esim. tiepilri, keskuskaupunki, lääninhallitus  tai  maakunnan 
liitto. Olennaista  on,  että kaupunkiseutujen joukkollikenteen laatukäytävät 
määritellään yhteistyönä Tielaitoksen, kuntien, lääninhallitusten  ja  linja-
autoyrittäjien kesken. 

Laatukäytävien  kehittämisen suunnittelu voi käynnistyä esim. liikennejärjes-
telmäsuunnittelun jatkotyönä  tai  tiepiirin joukkoliikenneselvityksen jatkona. 

Suunnittelussa  on  tärkeää ottaa huomioon kuljettajien  ja  matkustajien näkö-
kulma. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin vaikuttavia asioita tulisi käsi-
tellä myös tien-  ja  kadun suunnittelijoiden, maankäytön suunnittelijoiden se-
kä rakentajien  ja kunnossapitäjien  kanssa.  

Tampereen  seudulla tehdyn laatukäytäväsuunnitelman tapaan laatukäytä-
viksi muodostettavien pääsuuntien  ja  reittien kehittäminen voidaan aloittaa 
inventoimalla (maastossa) reitit  ja pysäkit:  

reittien ominaisuudet  ja ongelmakohdat 
pysäkkien sijainnit,  varustelu, puutteet  ja  ongelmat yms. 

Inventoinnin  tueksi voidaan tehdä haastatteluja  ja  kyselyjä esim. matkusta-
jille, linja-autojen kuljettajille, suuriin työpaikkakeskittymiin  tai  kouluihin. Reit-
tien toimivuutta voidaan tarkastella myös linja-autolla tehtävillä testiajoilla. 

Laatukäytävien tavoitteellisen  laatutason määrittelyn sekä nykytilanteen  ja 
sen  ongelmien, tarpeiden yms. kartoittamisen jälkeen voidaan laatia laatu- 
käytävien kehittämissuunnitelmat.  Tampereen  seudulla jokaisesta laatukäy-
tävän suunnasta muodostui oma, yksityiskohtainen kehittämissuunnitelman

-sa. Kehittämissuunnitelmassa  tulisi arvioida myös toimenpiteiden vaikutuksia 
sekä esittää toimenpiteiden toteuttamisen kustannusarviot  ja  kustannusten 
kohdentuminen eri osapuolille. 

Kehittämissuunnitelmien  pohjalta voidaan laatia ehdotus laatukäytävien  to-
teuttamisohjelmaksi  toimenpiteiden toteuttamisjärjestyksineen  ja aikataului-
neen.  Ehdotus tulisi laatia  sillä  tarkkuudella, että osapuolet voivat ottaa  sen 

 huomioon tehdessään toiminta-  ja taloussuunnitelmiansa. 
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4.2  Toteutus  

Laatukäytävien kehittämistoimenpiteiden  toteuttamisesta voidaan tehdä 
osapuolten välisiä yhteistyösopimuksia. Yhteistyösopimuksissa määritellään 
osapuolille kuuluvat tehtävät, tehtävien ajoitus  ja kyseisille  osapuolille koitu-
vat kustannukset.  Jos  seudulla  on  ajankohtaista liikennejärjestelmäsuunni-
telmaan liittyvän aiesopimuksen laatiminen, voidaan laatukäytävien kehittä-
mistoimenpiteitä sisällyttää siihen.  

Osa laatukäytävien  kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä saattaa olla myös 
sellaisia, joihin voidaan käyttää yksityisrahoitusta. Tästä  on  esimerkkinä py-
säkkikatosten rakentaminen, hoito  ja  kunnossapito. 

Laatukäytävien  toteuttamisen seuranta  on  tärkeää. Seurannasta voi vastata 
sama osapuoli, joka  on  koordinoinut  suunnittelua.  Sen  voi hoitaa myös seu-
dulla toimiva joukkoliikennetyöryhmä tms. Seurannasta  ja seurantamenette-
lyistä  tulisi sopia yhteistyösopim uksissa. 

Seuranta tulisi olla vuosittaista  ja  siitä tulisi laatia katsaus eri osapuolten 
käyttöön. Seurantaan kuuluu  mm.  selvitys siitä miten toimenpiteet  on  sisäl-
lytetty eri osapuolten toiminta-  ja taloussuunnitelmiin,  miten toimenpiteiden 
käytännön toteutus  on  edennyt sekä onko toimintaympäristössä aiheutuneet 
muutokset luoneet tarpeita uusille kehittämistoimenpiteille. 
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