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ESIPUHE

Selvitys on osa Elsa -hankekokonaisuutta, joka on liikenne- ja viestintäministeriön poikki-
hallinnollinen esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelma.

Elsan tavoitteena on turvata esteettömät julkisen liikenteen palvelut ja liikenneinfrastruk-
tuuri. Selvityksessä on tarkasteltu joukkoliikenteen laatukäytäviä ja esteettömyyttä tavoit-
teena. Tavoitteena on ollut arvioida laajentaako laatukäytävän esteettömyys avoimen jouk-
koliikenteen käyttömahdollisuutta ja miten esteettömyys laatukäytävässä toteutetaan.

Hanketta ovat rahoittaneet liikenne- ja viestintäministeriö Elsa-tutkimusohjelman puit-
teissa, Kouvolan seudun kuntayhtymän Maankäytön osasto, Tampereen kaupungin Yhdys-
kuntapalvelut, Tampereen kaupungin liikennelaitos sekä Hämeen ja Kaakkois-Suomen tie-
piirit.

Työtä on ohjannut ohjausryhmä:

Hannu Koverola Kouvolan seudun kuntayhtymä
Kari Halme Kaakkois-Suomen tiepiiri
Keijo Viljakainen Kaakkois-Suomen tiepiiri
Risto Pennanen Etelä-Suomen lääninhallitus
Jukka Kyrölä Tampereen kaupunki
Mika Periviita Tampereen kaupungin liikennelaitos
Tero Haarajärvi Hämeen tiepiiri
Seija Siitonen Länsi-Suomen lääninhallitus

Työn etenemistä on seurannut ja kommentoinut Irja Vesanen-Nikitin Liikenne- ja viestintä-
ministeriöstä.

Konsultteina työhön ovat osallistuneet Heimo Rintamäki, JP Transplan Oy:stä sekä Hanna-
Kaisa Lahtisalmi ja Heljä Aarnikko Tieliikelaitoksesta.

Helsingissä 17.6.2005

Irja Vesanen-Nikitin
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1 JOHDANTO

Liikenne- ja viestintäministeriön pitkän aikavälin liikennepolitiikan tavoitteeksi on asetettu
älykäs ja kestävä liikkuminen, jossa tärkeänä osana on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
tavoite. Tämä tavoite painottaa kaikkien ihmisten oikeutta ja mahdollisuutta liikkua. Es-
teettömyyden parantamisella parannetaan ihmisten tasavertaisia osallistumis- ja toiminta-
mahdollisuuksia. Liikennejärjestelmä voi sisältää neljän tyyppisiä esteitä 1) fyysiset esteet
2) informaation puute 3) kustannukset 4) luottamuksen puute. Liikenne ja viestintäministe-
riön linjauksiin on erikseen kirjattu, että julkisen liikenteen esteettömyyttä tulee parantaa.

Joukkoliikenteen laatukäytävien kehittämisellä tuetaan sekä maankäytöllisiä että liikenne-
poliittisia tavoitteita. Toimivassa yhdyskuntarakenteessa toimintoja keskitetään maankäy-
tön painopisteakseleille. Maankäytölliset akselit tarvitsevat kilpailukykyiset liikennejärjes-
telyt, joista joukkoliikenteen laatukäytäväkonsepti on yksi merkittävimmistä. Toisinpäin
katsottuna riittävän kokoiset maankäytön akselit antavat mahdollisuuden ylläpitää kilpailu-
kyistä joukkoliikennetarjontaa.

Liikennepolitiikassa tavoitellaan joukkoliikenteen markkinaosuuden säilyttämistä ja kau-
punkiseuduilla sen kasvattamista. Laatukäytäväkonseptin toteuttamisessa on tavoiteltu jouk-
koliikenteen helppokäyttöisyyttä, sujuvuutta sekä laadukkaita matkustajapalveluja. Tehdyt
laatukäytäväsuunnitelmat ovat arvokkaita ensimmäisen kierrokset suunnitelmia, joissa on
määritelty laatukäytävien rajaukset ja laadittu reittien ja pysäkkien teknisiä ratkaisuja kos-
kevia parantamissuunnitelmia.  Suunnittelussa ovat osapuolina useimmiten olleet alueen
kunnat, Tiehallinto, lääninhallinto ja bussiyrittäjät. Esteettömyys on tarkasteluissa ollut
mukana erityisesti saavutettavuuden (pysäkkien käytettävyys, pysäkkipalvelut) ja matkan
aikaisen informaation osalta. Laatukäytävien esteettömyyden laaja-alainen käsittely on tar-
peen, jotta tunnistetaan konkreettisemmin joukkoliikenteen käytölle esteeksi koetut asiat
ja tarkastelu laajennetaan myös heikkojen ryhmien näkökulmalla. Analyysien pohjalta mää-
ritellään kehittämistyön avuksi hyväksi todettuja toimintatapoja laatukäytävien toteutuk-
sen edistämiseksi.

Työssä arvioitiin miten hyvin laatukäytävähankkeissa on otettu huomioon esteettömyyden
eri ulottuvuudet. Ratkaisujen esteettömyyttä arvioitiin ja tehtiin esitys siitä, miten vastaa-
vissa hankkeissa kannattaa edetä ja miten esteettömyys kannattaa ottaa huomioon jo hank-
keiden suunnittelussa. Työn aikana syvennettiin toimintatapoja pilottikohteissa ja arvioitiin
erilaisten toteuttamista edistävien menetelmien tehokkuutta. Työssä laadittiin konkreettisia
kuvauksia siitä miten esteettömyys tulee ottaa huomioon hankkeiden suunnittelussa ja pää-
töksenteossa.
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2 LAATUKÄYTÄVÄN SUUNNITTELU

2.1 Mikä on laatukäytävä?

Joukkoliikenteen laatukäytävällä tarkoitetaan korkeatasoista yhteyttä, joka palvelee kau-
punkiseudun aluerakenteen pääsuuntaa. Laatukäytävällä joukkoliikenteen palvelutaso on
selvästi korkeampi kuin alueen muilla yhteysväleillä. Sen merkitystä korostetaan keskit-
tämällä joukkoliikennettä kehittävät toimenpiteet ensisijaisesti sille.

Laatukäytävälle on ominaista mm.

• runsas vuorotarjonta
• korkeatasoinen matkustusympäristö (pysäkit, autot, asemat, yhteydet

pysäkeille, kunnossapito, yhteinen ulkoasu)
• korkeatasoinen matkustajainformaatio
• sujuvat ajoreitit.

Joukkoliikenteen laatu koostuu useasta osatekijästä. Tavoitteellinen laatutaso suhteutetaan
joukkoliikennereitin merkittävyyden mukaan. Maankäytön pääsuunnissa laadun tulisi olla
niin hyvä, että joukkoliikenteen käyttö koetaan tasavertaiseksi mm. henkilöauton käytön
kanssa. Yleisesti käytetty laatukäytävän näkökulma on tarjontalähtöinen: laatukäytävällä
on runsaampi vuorotarjonta, fyysisesti ja informaatioltaan laadukkaasti toteutettu. Kysyn-
nän ajatellaan muodostuvan reitin varrella olevista riittävistä maankäytön massoista.

2.2 Liikennejärjestelmä

Liikennepolitiikka on kannanotto eri kulkumuotojen roolista ja tehtävästä tulevaisuuden
liikennejärjestelmässä. Liikennepolitiikka kertoo, kuinka haluttu liikennemuoto joukkolii-
kenne on ja liikennejärjestelmä kuvaa konkreettisesti, miten joukkoliikenne kytkeytyy alue-
rakenteen kehitykseen. Liikennepolitiikalla otetaan kantaa myös siihen, miten asukkaiden
erilaiset liikkumistarpeet huomioidaan. Yksi liikkumistarpeita kuvaavista näkökulmista on
esteettömyys - kuinka tärkeäksi päättäjät arvostavat ikääntyneiden, toimimisesteisten ja
lasten tarpeet? Liikennejärjestelmä on työkalu, joka toteuttaa kaupunkiseudulle asetettuja
liikennepoliittisia tavoitteita. Liikennejärjestelmässä kuvaa aluerakenteesta vastaavien maan-
käytön ja liikenteen toimijoiden yhteiset näkemykset kaupunkiseudun kehittämisestä.

Liikennejärjestelmän suunnittelussa pyritään avoimuuteen, osallistumiseen ja vuorovaikut-
teisuuteen. Vuorovaikutteisuus vähentää ennakkoluuloja ja lisää tietoisuutta ongelmista ja
niiden ratkaisumahdollisuuksista.

Liikennejärjestelmän muodostavat liikenneinfrastruktuuri ja sitä käyttävät henkilö- ja tava-
raliikenne. Liikennejärjestelmässä on perinteisesti joukkoliikenteen laatukäytävien avulla
kuvattu niitä maankäytön kehityssuuntia, joiden suunnittelussa joukkoliikenteen edellytyk-
set erityisesti huomioidaan.
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Liikennejärjestelmän¹ suunnittelussa voidaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä paran-
taa mm.

1. joukkoliikennekaistoilla
2. joukkoliikennekaduilla
3. joukkoliikenne-etuisuuksilla liikennevaloissa
4. etuajo-oikeudella pysäkiltä lähdettäessä
5. liittymien kaistajärjestelyillä.

Liikennejärjestelmä on työkalu, joka toteuttaa kaupunkiseudulle asetettuja liikennepo-
liittisia tavoitteita. Liikennejärjestelmässä kuvataan joukkoliikenteen rooli ja esitetään
keskeiset kehittämistavoitteet.

Esimerkkejä esteettömyyden huomioimisesta liikennejärjestelmissä:

Kuopion seudun liikennejärjestelmä - Kuopion seudulla liikennejärjestelmän suunnitte-
lussa yhtenä keskeisenä pitkän aikavälin tavoitteena on ollut kaikille soveltuva liikennejär-
jestelmä. Liikennejärjestelmän esteettömän suunnittelun ja toteutuksen tavoitteeksi on
mainittu tarkoitus laajentaa niiden ihmisten joukkoa, joille liikennejärjestelmä tarjoaa mah-
dollisuuden itsenäiseen liikkumiseen. Lyhyellä aikavälillä tavoitteena on reittien ja matka-
ketjujen parantaminen esteettömiksi suurimmat epäkohdat poistaen. Matkaketjujen lisäksi
liikennejärjestelmässä on tarkasteltu liikkumisen tarvetta ja syytä.

Salon seudun liikennejärjestelmä - Liikennejärjestelmän vaikutusten arvioinnissa on ar-
vioitu suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia esteettömyyteen. Esteettömyyttä paranta-
via tekijöitä ovat esimerkiksi matalalattiabussien pysäkit, esteettömät jatkoreitit pysäkeiltä,
talvihoito, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja lähipalvelujen tukeminen. Esimerkkinä on
tarkasteltu linjaa Salo-Halikko esteettömyyden näkökulmasta. Linja-auton reitti tukee pal-
velujen saavutettavuutta (sairaala, Salon keskustan kautta Halikkoon), linjalla ovat käytös-
sä matalalattiabussit ja pysäkkiympäristön esteettömään saavutettavuuteen on kiinnitetty
huomiota. Joukkoliikenteen ja matkaketjujen esteettömyyteen vaikuttavina keinoina Salon
seudun liikennejärjestelmässä on huomioitu: palveluliikenne, informaation saanti ja tiedon-
kulku, henkilökohtainen palvelu ja fyysinen esteettömyys. Joukkoliikenteen laatukäytäväl-
lä esteettömyyttä tukevina keinoina on esitetty

- linja-autopysäkkien kehittäminen
- yhteisliput
- yhdistelmäaikataulut
- aikatauluinformaation esittäminen internetissä
- pysäkkiaikataulujen toteuttaminen
- joukkoliikenteen laatukäytävän kehittäminen

Liikennejärjestelmä on työkalu, joka toteuttaa kaupunkiseudulle asetettuja liikennepoliitti-
sia tavoitteita. Esteetön liikennejärjestelmä laajentaa itsenäisiä liikkumismahdollisuuksia.
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2.3 Joukkoliikenteen toimijat

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on hallinnonalansa ylimpänä viranomaisena
ohjata liikennepolitiikkaa. Ministeriön keinoina ovat säädösten kehittäminen, budjettipoli-
tiikka, toimiluvat sekä alaistensa virastojen ja laitosten ohjaaminen. Ministeriön tehtävänä
on yhteen sovittaa eri liikennemuotojen palveluita ja edistää joukkoliikenteen käyttömah-
dollisuuksia parantavaa liikennesuunnittelua ja -tutkimusta. Ministeriö myöntää lääninhal-
lituksille joukkoliikenneavustuksia, joista säädetään asetuksella.

Vuodesta 1994 on joukkoliikennelupien myöntäminen kuulunut lääninhallituksille. Lää-
ninhallitukset toimivat joukkoliikenteen lupaviranomaisena kuntarajat ylittävässä liikenteessä
sekä kunnan sisäisessä liikenteessä, mikäli kunnalla ei ole lupatoimivaltaa. Läänissä koordi-
noidaan kuntatason suunnittelua, ohjataan kuntien yhteistyötä ja suunnitellaan kuntien vä-
listä liikennettä.

Henkilöliikennelain mukaan kunnan tehtävänä on määritellä alueensa joukkoliikenteen pal-
velutaso tarvittavilta osin. Kuntien tulee toimia yhteistyössä toistensa kanssa ja ottaa huo-
mioon eri väestöryhmien tarpeet. Suurimpia kaupunkeja lukuun ottamatta (mm. Tampere)
kunnat eivät itse hoida liikennöintiä, vaan niissä harjoitetaan yhteistyötä liikenneyritysten ja
kunnan kesken. Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään myös yhdessä. Tehtä-
vä voidaan antaa jonkin kunnan tai kuntayhtymän hoidettavaksi.

Liikenteenharjoittajilla suunnittelun painopiste on liikenteenhoidon suunnittelussa. Oman
linjaston ja aikataulun suunnittelu on lähtökohtana liikennelupahakemuksille ja edelleen
liikennöinnin suunnittelulle. Liikennöinnin suunnittelu kattaa henkilöstön ja kaluston käy-
tön suunnittelun.

Joukkoliikennepalvelujen maksujen määräytymisperiaatteiden ja -ehtojen yhteisnimitys on
tariffi. Sopivan maksu- ja rahastusjärjestelmän valinta kaupunkimaiseen joukkoliikenteeseen
vaatii harkintaa ja kompromisseja. Joukkoliikenteen kilpailutilanteella muiden kulkumuoto-
jen kanssa ja pyrkimyksellä sosiaaliseen tasa-arvoon on merkitys tariffinmäärityksessä.¹

Joukkoliikenteen edellytysten parantaminen liikennesuunnittelussa koskee paitsi kaupunki-
en ja kuntien teknistä tointa myös tiepiirejä. Tiehallinnon strategiassa "Tienpidon linjaukset
2015" määritellään tienpidon tavoitteiksi mm. edistää joukkoliikennettä etenkin suurilla
kaupunkiseuduilla ja turvata henkilöliikenteen toimintaedellytykset eri väestöryhmille kau-
pungeissa, taajamissa ja haja-asutusalueilla.

Huhtikuussa 2000 hyväksyttiin Tiehallinnon joukkoliikenteen erityistarpeita koskeva toi-
mintalinja " Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen".
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Tiehallinnon tehtäviä joukkoliikenteeseen liittyen yleisten teiden osalta ovat mm.

• joukkoliikenteen tarpeiden huomioon ottaminen teiden ja liittymien suunnittelussa
ja rakentamisessa

• joukkoliikenteen käyttämien väylien hoito ja kunnossapito
• pysäkkien rakentaminen, hoito ja kunnossapito
• matkustajien odotustilan rakentaminen ja harkinnan mukaan sadekatoksen rakenta-

minen, hoito ja kunnossapito
• pysäkkien liityntä- ja saattoliikennejärjestelyjen sekä

liityntäpysäköintimahdollisuuksien rakentaminen, hoito ja kunnossapito
• liikenteenohjaus
• joukkoliikenne-etuuksien toteuttaminen.



10

3 ESTEETTÖMYYS JOUKKOLIIKENTEESSÄ

Ihmisillä on jokapäiväinen tarve ja oikeus liikkua. Joukkoliikenne mielletään yleisesti yh-
teiskunnan peruspalveluksi, jonka tulisi olla kohtuuhintaan kaikkien saatavilla. Pitkälle-
kään autoistuneessa yhteiskunnassa eivät kaikki voi itse ajaa autoa. Joukkoliikenne on vält-
tämätön mm. nuorten, vanhusten ja toimimisesteisten liikkumismahdollisuuksien turvaami-
seksi. Palvelutasomäärittelyt lähtevät oletuksesta, että joukkoliikenne on kaikkien tavoitet-
tavissa. Kuitenkaan henkilöauton kanssa kilpailukykyiset matka-ajat tai ajallisesti osuvat
liityntäyhteydet kaukoliikenteen tärkeimmille yhteyksille eivät auta yksilöitä, jotka syystä
tai toisesta eivät pysty käyttämään joukkoliikennettä. Väestön ikääntymisen myötä yhteis-
kunnan korvaamien kuljetusten kustannukset ovat olleet jatkuvassa nousussa. Omatoimi-
nen liikkuminen paitsi säästää yhteiskunnan kustannuksia, edesauttaa ikääntyvän väestön
hyvinvointia. Sosiaalinen tasa-arvo merkitsee joukkoliikenteen mahdollisuutta olla kaikki-
en ryhmien käytettävissä olevasta varallisuudesta, kunnosta ja iästä riippumatta. Tässä hank-
keessa selvitettiin, millä edellytyksillä laatukäytävä on mahdollisimman esteetön ja kenen
tulee kantaa vastuu näiden edellytysten toteutumisesta.

Joukkoliikenne mielletään yleisesti yhteiskunnan peruspalveluksi, jonka tulisi olla koh-
tuuhintaan kaikkien saatavilla. Kun vielä muutama vuosikymmen sitten ajateltiin, että
joukkoliikennettä tarvitaan täydentämään henkilöautoiluun perustuvaa liikennejärjestel-
mää, on ajattelutapa nykyisin päinvastainen. Katsotaan, että joukkoliikenne on yhdys-
kunnan perusliikennejärjestelmä, vaikka sen liikennesuoriteosuus olisikin
vähäisempi.(Teknillistieteelliset akatemiat 2000)

3.1 Esteettömyys käsitteenä

Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiassa² määritellään liikennejärjestelmän
sisältämät liikkumisen esteet

• fyysiset esteet, kuten jalankulkuympäristön tasoerot tai kulkuvälineeseen pääsy
• informaation puute, kuten riittämättömät tai vaikeaselkoiset tiedot joukkoliikenne-

palveluista
• kustannukset, kuten matkan tai kulkuvälineen hinta
• luottamuksen puute, kuten epätietoisuus koko edestakaisen matkan onnistumisesta

tai tarvittavan avun saamisesta.

Liikkumisesteet vaikuttavat kaikkiin, mutta rajoittavat erityisen voimakkaasti liikkumis- ja
toimimisesteisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksia.

Liikkumisesteet vaikuttavat kaikkiin, mutta rajoittavat erityisen voimakkaasti liikkumis- ja
toimimisesteisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksia. Esteettömyydessä tarkastellaan
joukkoliikennejärjestelmän käytettävyyttä kokonaisuudessaan.

Fyysiset esteet joukkoliikenteessä liittyy kalustoon, rakenteisiin, laitteisiin ja kulkureittei-
hin. Suunnittelussa, toteuttamisessa ja kunnossapidossa lähtökohtana ovat kaikkien liikku-
jaryhmien tarpeet. Esimerkkinä voidaan mainita pysäkeille johtavat esteettömät kulkureitit,
korokkeelliset pysäkit helpottamassa linja-autoon nousemista ja matalalattiabussit. Esteet-
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tömät matkaketjut puolestaan muodostuvat matkanteon sujuvuudesta, kulkuneuvojen hy-
västä saavutettavuudesta ja aikataulujen yhteensopivuudesta.

Asuinympäristön esteettömyyteen vaikuttaa palvelujen määrää, monipuolisuutta ja niiden
sijaintia ja saavutettavuutta . Kaavoituksessa luodaan edellytykset tarjottaville palveluille ja
niiden saavutettavuudelle eri kulkumuodoilla. Riittävän suuri asukasmäärä on edellytys sekä
joukkoliikenteen että palvelujen tarjonnalle. Yhteiskunnan tarjoamat julkiset palvelut tulisi
olla kaikkien kansalaisten saavutettavissa. Julkisten ja yksityisten palvelujen sijoittaminen
joukkoliikenteen laatukäytävän läheisyyteen parantaa liikkumisen sosiaalista tasa-arvoa.

Esteettömyys merkitsee avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta asukkaiden kanssa liikennejär-
jestelmää suunniteltaessa. Liikkumisen alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo takaa kaikille
väestöryhmille liikkumismahdollisuuden henkilön ominaisuuksista tai asuinpaikasta riippu-
matta. Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo liikennejärjestelmässä tukee autottomien liikku-
misedellytyksiä tarjoamalla henkilöautolle vaihtoehtoisia kulkumuotoja. Joukkoliikenteen
sosiaalista tasa-arvoa tarkasteltaessa on huomioitava etenkin ikääntyneiden, liikkumis- ja
toimimisesteisten sekä lasten tarpeet. Joukkoliikenteessä perittävä matkan hinnan kohtuul-
lisuus kuuluu sosiaaliseen tasa-arvoon.

Liikkumisen alueellinen tasa-arvo asettaa keskenään samankaltaiset alueet samanarvoiseen
asemaan. Liikkumisen tasa-arvo ei siis tarkoita haja-asutusalueella kasvukeskuksen palve-
luja tai joukkoliikennetarjontaa. Sen sijaan yhdyskuntarakenteeltaan samanlaisilla alueilla
tulisi siis olla tasavertaiset liikkumismahdollisuudet. Joukkoliikenteen laatukäytävien pal-
velutasokaan ei siten ole kaikilla alueilla samanlainen vaan palvelutasoon vaikuttaa yhdys-
kuntarakenne, jossa laatukäytävä sijaitsee. Kehittämällä kaikille avointa joukkoliikennettä
ikääntyneille soveltuvaksi, tuetaan heidän osallistumismahdollisuuksiaan ja kotona asumis-
taan.

3.2 Maankäytön suunnittelu

Maankäyttöä ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisilla kaavoilla – maakuntakaa-
voilla, yleiskaavoilla ja asemakaavoilla. Kaikilla kaavatasoilla on vaikutusta joukkoliiken-
teen toimintaedellytyksiin ja esteettömyyteen.

Maakuntakaavan laatimisessa on mukana lukuisia tahoja, mutta laatimisen päävastuu on
maakuntien liitoilla. Joukkoliikenteen kannalta muita tärkeitä osapuolia ovat liikenne- ja
viestintäministeriö, ympäristöministeriö, lääninhallitukset, ratahallintokeskus, Tiehallinto,
VR Osakeyhtiö, Linja-autoliitto ry, Oy Matkahuolto Ab ja yksittäiset liikennöitsijät.

Maakuntakaava pitää sisällään aluevaraukset valtakunnallisille ja seudullisille liikennehank-
keille. Uusien alueiden käyttöönotto yhdessä olemassa olevan maankäytön kanssa määrit-
tää seudullisten liikennevirtojen suuruuden. Maakuntakaava vaikuttaa keskeisten taajami-
en ja muiden asunto- ja työpaikka-alueiden sijaintiin suhteessa liikenneväyliin. Maakunta-
kaavalla pystytään luomaan edellytykset voimakkaille joukkoliikennekäytäville.
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Esimerkkejä esteettömyyden tai joukkoliikenteen laatukäytävän ilmaisemisesta maa-
kuntakaavoissa:

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan valmisteltavana olevassa maakuntakaavassa on kehittämisperiaatemer-
kintä "Kaupunkirakenteen laatukäytävä". Oulun seudun kaupunkirakenteen laatukäy-
tävä.  Kaupunkirakenteen laatukäytävää koskevalla merkinnällä osoitetaan Oulun lento-
aseman, kaupungin keskustan, Oulun yliopiston ja muiden Oulun kaupunkiseudun suurten
työpaikka- ja palvelualueiden välistä, kaupunkimaisesti rakennettavaa tie- ja yritysympäris-
tön vyöhykettä. Kaupunkirakenteen laatukäytävää koskevan maakuntakaavaluonnoksessa
esitetyn suunnittelumääräyksen mukaan alueelle tulee pyrkiä kuntien yhteistyöllä luomaan
sellaisia yhtenäisiä suunnittelu-periaatteita, joilla turvataan vyöhykkeen kehittämisedelly-
tykset yritystoiminnan, kaupallisten palvelujen ja vapaa-aikapalvelujen alueena. Joukkolii-
kenteen edistämiseen on vyöhykkeellä kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaupunkira-
kenteen laatukäytävän perustana on eri liikkumismuotojen väylät. Niiden varaan rakentuu
paikkojen ja reittien monimuotoinen, kerroksellinen verkosto ja siihen kytkeytyvä maan-
käyttö.

Kuopion seudun maakuntakaava

(Luonnos 1.4.2005)

Maakuntakaavassa on aluevarausmerkinnällä osoitettu kaupunkiseudun aluerakenteen pää-
suuntaa palveleva tehokkaan joukkoliikenteen varaan kehitettävä alue. Joukkoliikennevyö-
hyke merkintä pitää sisällään siten myös joukkoliikenteen palvelutasotavoitteen. Joukkolii-
kennevyöhyke merkinnän tavoitteena on tukea joukkoliikenteen kehittymistä kilpailuky-
kyiseksi vaihtoehdoksi henkilöautolle niin työ- kuin asiointiliikenteessä. Joukkoliikenne-
vyöhykkeen osoittaminen omalla merkinnällään ottaa samalla kantaan siihen, mihin jouk-
koliikenteen kehittämistoimenpiteet suunnataan. Vyöhykkeen osoittaminen kertoo myös
sen, minne korkeatasoista joukkoliikennettä ei voida osoittaa.

Maakuntakaavassa todetaan, että joukkoliikenteen yhteysvälin kehittämisessä kiinnitetään
vuorotarjonnan ohella erityistä huomioita pysäkkien esteettömyyteen, turvallisuuteen, py-
säkkipalveluiden laatuun ja liikenteen sujuvuuteen. Maankäytön suunnittelussa huo-
mioidaan joukkoliikennekaupungin suunnitteluperiaatteet.
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Kuva 1. Kuopion seudun maakuntakaavan luonnos.

Lähde Kuopion seudun maakuntakaava http://pohjois-savo.ip-finland.com/assets/pdf/
ksmk1405.pdf

Maakuntakaavassa ilmaistaan joukkoliikenteen kehittämisperiaatteet. Maankäytölliset pai-
nopistealueet, joille joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteet suunnataan, voidaan kuva-
ta osoittamalla kaupunkirakenteen kehittämisvyöhyke tai joukkoliikennevyöhyke. Mer-
kintään voidaan liittää esteettömyys tavoitteena, jolloin esteettömyys toteutuu kaikkien
toimintojen suunnittelussa ja palvelujen saavutettavuudessa.

Yleiskaavan laativat kunnat ja kaupungit. Joukkoliikenteen kannalta on tärkeätä, että laa-
timisessa tehdään yhteistyötä kunnan joukkoliikenneasiantuntijoiden ja liikennöitsijöiden
kanssa.
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Yleiskaava sisältää periaatteet alueen käyttämisestä eri tarkoituksiin. Aluevarausten toteu-
tuminen ratkaisee liikennevirtojen määrän sekä suuntautumisen kaupunkirakenteessa ja
vaikuttaa keskeisesti joukkoliikenteen järjestämismahdollisuuksiin. Yleiskaavassa määri-
tellään miltä osin pyritään kilpailutasoiseen ja korkean laatuluokan omaavaan joukkoliiken-
teeseen. Yleiskaavatasolla voidaan keskittää paljon henkilöliikennettä aiheuttava maankäyttö
alueille, joilla on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Tiivis rakentaminen ja pysäkit suunnitel-
laan toistensa lähelle. Yleiskaavassa tehdään myös tarvittavat varaukset joukkoliikenneka-
duille, pysäköintialueille ja kevyen liikenteen väylille. Yleiskaavatasolla tarkistetaan, että
alueiden käyttöönotto tapahtuu siten, että joukkoliikenteen järjestämismahdollisuudet ovat
koko ajan hyvät.

Yleiskaava on joukkoliikenteen kannalta merkittävä kaava. Yleiskaavaan tulisi aina liit-
tyä joukkoliikennesuunnitelma – kokonaisselvitys siitä, miten joukkoliikenne on ajateltu
hoidettavan. Yleiskaavoituksessa tulee tarkastella uuden maankäytön sijoittelua sen mu-
kaan, miten sen joukkoliikenne on hoidettavissa ja miettiä etenkin asunto- ja työpaikko-
jen sekä  julkisten palveluiden välisiä joukkoliikenneyhteyksiä.

Asema- ja rakennuskaavan laativat kunnat ja kaupungit. Joukkoliikenteen osalta yhteis-
työtä tehdään kunnan joukkoliikenneasiantuntijoiden ja liikennöitsijöiden kanssa.

Asema- ja rakennuskaavat tehdään alueiden yksityiskohtaista järjestämistä ja rakentamista
varten. Laki antaa mahdollisuuden määrittää alueita mm. katuja ja muita yleisiä liikenne-
väyliä, rautateitä, raitioteitä, linja-autoasemia, ajoneuvojen pysäköimispaikkoja ja muita
erityisiä liikennetarkoituksia varten. Tällä kaavatasolla suunnitellaan kävely-yhteydet pysä-
keille ympäröiviltä alueilta mahdollisimman lyhyiksi, sujuviksi ja turvallisiksi sekä varataan
joukkoliikenteelle sen tarvitsemat kääntöpaikat ja pysäkit ja otetaan huomioon niiden liitty-
minen paikalliseen maankäyttöön. Asema- ja rakennuskaavoituksessa suunnitellaan termi-
naalien lähiympäristö niin, että joukkoliikenteen järjestäminen on helppoa ja matkustajien
kannalta toimivaa sekä porrastetaan pysäköintipaikkavaatimuksia niin, että hyvien joukko-
liikennepalvelujen alueella paikkoja tarvitaan vähemmän.

Asemakaavan mukaan rakennetaan, joten se on ratkaisuiltaan lopullista. Kaduilla, joille on
linja-autoliikennettä, tulee olla katualuetta riittävää ajorataa, hyviä jalkakäytäviä ja pysäk-
kitiloja varten. Asemakaavassa tulee harkita pysäkkien sijainti ja matkustajan jatkoyhteydet
jalankulkuverkkoon. Etenkin kevyen liikenteen eritasoratkaisut ovat pysäkkien sijoittelun
kannalta ongelmallisia. (Saarlo etc 1995)

Asemakaavassa estettävät rakentamisen yksityiskohdat vaikuttavat etenkin joukkoliiken-
teen fyysiseen saavutettavuuteen ja esteettömien kulkureittien muodostumiseen.

3.3 Laatukäytävän palvelutaso

Joukkoliikenteen peruspalvelutaso lähtökohtana

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut mietinnön "Julkisen liikenteen peruspalveluta-
so", jossa tavoitteellista peruspalvelutasoa on tarkasteltu valtakunnallisesti. Julkisen liiken-
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teen peruspalvelutaso on luokiteltu kolmeen tasoon: minimitaso, peruspalvelutaso ja tavoi-
tetaso. Liikenne- ja viestintäministeriön aiemmin asettama työryhmä (18.9.2001) totesi,
että eri liikennemuotojen palvelutasoa ei tule tarkastella erikseen vaan koko liikennejärjes-
telmän kattavana kokonaisuutena.

Joukkoliikenteeseen tarvitaan lisää matkustajia myös maaseudulla, jotta peruspalvelutaso
pystytään säilyttämään. Uusia matkustajia on tavoitteena saada yhteiskunnan maksamista
erilliskuljetuksista kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen. Peruspalvelutasoisen julkisen lii-
kenteen tarvitsijoita ovat koululaiset, opiskelijat, autottomat, ikääntyneet sekä liikkumis- ja
toimimisesteiset. Tarvitsijat asuvat tyypillisesti haja-asutusalueella, taajamien reuna-alueil-
la sekä pienissä taajamissa. Peruspalvelutaso koskee ensisijaisesti maaseudun sekä maaseu-
dun ja kaupunkien välistä liikennettä. Peruspalvelutason tavoitteena on kuvata, mitä perus-
palvelutasoinen joukkoliikenne on ja mikä sen mukainen palvelutaso vähintään tulee olla.
Kaupunkiseuduilla peruspalvelutaso toteutuu kaupunkimaisessa paikallisliikenteessä.

Laatukäytävien tavoitteena on tarjota korkeatasoisia joukkoliikenteen yhteyksiä kaupunki-
seudulla. Tästä näkökulmasta laatukäytävän palvelutason tulisi täyttää tavoitteellisen julki-
sen liikenteen peruspalvelutason vaatimukset. Laatukäytävät sijaitsevat hyvin erityyppisis-
sä yhdyskuntarakenteissa kulkien myös maaseutumaisilla alueilla.

Myös kaupunkiseuduilla ikääntyneen väestön ja toimintaesteisten erilliskuljetusten tarve ja
kustannukset ovat kasvaneet. Lisäksi joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat olleet laskussa
yhä useamman siirtyessä henkilöauton käyttäjäksi. Kaupunkiseutujen maankäytöllinen laa-
jentuminen, julkisten palvelujen keskittyminen ja lähipalvelujen katoaminen lisäävät kaikki-
en liikkumistarvetta.

Kuntien lakisääteiset velvoitteet

Kunnat ovat henkilöliikennelain mukaan velvollisia määrittämään joukkoliikenteen palve-
lutason tarvittavin osin. Kuntien kuljetusten järjestämistä koskevat velvoitteet liittyvät vain
erityislainsäädännössä mainittuihin kuljetuksiin, joita ovat koululaiskuljetukset ja vaikea-
vammaisten kuljetuspalvelut. Lisäksi kunnat ovat velvollisia järjestämään kehitysvammais-
ten erityishuollon saamiseksi edellyttämät kuljetukset tai korvaamaan kuljetusten kustan-
nukset. Kansaneläkelaitos on puolestaan velvollinen korvaamaan sairausvakuutuslain ja
kuntoutuslain mukaisia matkoja sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoi-
den koulumatkoja. Lakisääteisten velvoitteiden mukainen joukkoliikenne edustaa perus-
palvelutason minimiä.

Palveluliikenne on julkista liikennettä

Laatukäytävien yhteydessä on perinteisesti tarkasteltu vakiovuoroliikennettä. Julkiseen lii-
kenteeseen sisältyy vakiovuoroliikennettä laajempi joukkoliikenteen tarjonta.  Palvelulii-
kenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka toimii joko joustavina reitteinä tai kut-
suohjattuna liikenteenä. Palveluliikenteellä voidaan hoitaa yhteiskunnan kustantamia kulje-
tuksia (esimerkiksi sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset) kustannus-
tehokkaasti. Yksilökuljetuksiin nähden edullisempi palveluliikenne mahdollistaa kuljetus-
mahdollisuudet laajemmalle joukolle etenkin vanhusten ja vammaisten osalta. Pitkällä aika-
välillä palveluliikenne vähentää esimerkiksi kotipalvelun asiointikäyntejä ja tukee ikäänty-
neiden omatoimista selviytymistä.
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Matkojenyhdistelykonseptin tavoitteena on yhdistellä erilaisia kuljetuspalvelutarpeita ket-
juttamalla ja ohjaamalla matkustajia erilaisiin kuljetusmuotoihin. Matkojenyhdistely paran-
taa itsekannattavan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja tukee liikennepalveluiden säi-
lyttämistä erityisesti haja-asutusalueilla.

Tavoitteellisen peruspalvelutaso ja laatukäytävä

Tavoitteellisen peruspalvelutason turvaavissa toimenpiteissä on tarkasteltu myös joukkolii-
kenteen esteettömyyttä. Joukkoliikenteen esteettömyyden kehittäminen nähdään välttämät-
tömäksi, jotta uusia matkustajia olisi mahdollista saada erilliskuljetuksista kaikille avoi-
meen joukkoliikenteeseen. Esteettömyyteen liittyvät tavoitteet peruspalvelutason määrit-
telyssä soveltuvat myös laatukäytävien esteettömyyden arviointiin.

"Turvataan kattava alueellinen julkisen liikenteen verkko"

"Kehitetään kuntien sisäistä liikennettä"

Tavoitteen mukaan julkisen liikenneverkon pitäisi kattaa kaikki kuntien kuntakeskukset tai
merkittävät taajamat ja niiden väliset yhteydet. Myös laatukäytävän nykyisen määritelmän
mukaisena tavoitteena on tukea kuntien välistä työssäkäyntiliikennettä. Aikataulun mukai-
nen säännöllinen runkoliikenne parantaa autottomien, ei erilliskuljetuksiin oikeutettujen liik-
kumismahdollisuuksia (liikkumisen sosiaalista tasa-arvoa).  Jotta alueellista julkisen liiken-
teen verkkoa voidaan hyödyntää erilliskuljetuksissa, on esteettömyyteen kiinnitettävä huo-
miota. Tämä tarkoittaa kaikkia käyttäjäryhmiä palvelevien yhteyksien kehittämistä. Eri liik-
kujaryhmien tarpeet pitäisi huomioida kalustossa ja asiointi- ja liityntäyhteyksien järjestä-
misessä. Reittien suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, mihin palveluihin erilliskulje-
tuksia nykyisin järjestetään.

"Luodaan sujuvia julkisen liikenteen matkaketjuja"

Mikäli laatukäytävä liittyy valtakunnalliseen verkkoon, on liityntäyhteyksissä huomioitava
esteettömyys.

"Varmistetaan, että yksikään joukkoliikenteen matka ei jää tekemättä tiedon puutteen vuoksi."

Laatukäytävän määritelmään sisältyy korkeatasoisen informaation tarjonta.

"Suunnitteluyhteistyön kehittäminen"

Asukkaiden mahdollisuus osallistumismahdollisuus joukkoliikennepalveluihin palvelutason
suunnitteluvaiheessa, ostoliikenteestä päätettäessä ja joukkoliikenteen vuoroja lakkautet-
taessa tukee sosiaalista esteettömyyttä. Lisäksi vuorovaikutus lisää tietämystä joukkolii-
kennepalvelujen vaikutuksista ja tarpeista eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.

"Liikennepalveluihin osoitettu julkinen rahoitus käytetään mahdollisimman tehokkaasti"

Jos kaikille avoimen joukkoliikenteen käytettävyyttä voidaan laajentaa, parantaa se nykyi-
sin erilliskuljetusten varassa olevien liikkumismahdollisuuksia. Erilliskuljetusten määrä kuu-
kausitasolla on rajoitettu, avoimen joukkoliikenteen käyttö on rajoittamatonta.



17

Palvelutason arviointi

Palvelutasomäärittely lähtee ajatuksesta, että eri alueilla ja erilaisissa olosuhteissa palvelutaso
ja sen tavoitteet jakautuvat selvästi eri tavoin. Palvelutasot on jaoteltu kolmeen luokkaan:
minimipalvelutaso, peruspalvelutaso ja tavoitetaso. Minimipalvelutasolla tarjotaan julkisen
vallan velvollisuuksina olevien henkilöliikennekuljetusten hoitamista kaikkialla ja kaikkina
ajankohtina. Peruspalvelutaso turvaa ihmisten jokapäiväiset liikkumistarpeet kuten

• koulumatkat tarpeen mukaan
• työmatkat keskustaan työn alkaessa ja päättyessä
• asiointiyhteydet keskustaan päivittäin (1-2 edestakaista vuoroa)
• liityntäyhteydet kaukoliikenteen tärkeimmille yhteyksille

Tavoitetasossa pyrkimyksenä on tarjota muihin kulkumuotoihin nähden kilpailukykyinen
julkinen liikenne. Tavoitteena on houkutella joukkoliikenteelle uusia käyttäjiä.

Palvelutason arvioinnissa painottuvat joukkoliikenteen tarjonta, informaation saanti, käve-
lyetäisyydet pysäkeille, ja matka-ajat. Muita joukkoliikenteen palvelutasoon vaikuttavia
tekijöitä ovat pysäkkien varustelu, hinta, kalusto ja palvelu.

1) Informaation saanti

Joukkoliikenteestä tarjottavan informaatio vaikuttaa keskeisesti siihen, kuinka mahdollise-
na joukkoliikenteen käyttöä pidetään. Informaatio on tärkeää sekä joukkoliikenteen käyt-
täjille että potentiaalisille käyttäjille. Joukkoliikenteen ei-käyttäjille lisäinformaation tarve
ja tietous joukkoliikennejärjestelmästä on erityisen tärkeää. Huolellisesti suunnitellut py-
säkki- ja vaunukilvet, kartat, aikataulut ja muut järjestelmästä tiedottavat välineet helpotta-
vat kaikkien matkustajaryhmien tiedonsaantia.

Informaatiota on tarjottava matkan suunnittelutilanteeseen, pysäkillä tai terminaalissa, kul-
kuvälineessä, vaihtojen suunnittelua varten ja määränpäässä. Informaatioon kuuluu mah-
dollisuus antaa palautetta. Tämä merkitsee sitä, että informaatiota tulee saada ennen mat-
kaa ja matkan aikana. Ennen matkaa saatavan informaation (esim aikataulukirjat) perus-
teella matkustaja voi suunnitella matkansa ja tarvittavat vaihdot. Aikatauluinformaation
tulee olla yhdenmukaista muun joukkoliikenneinformaation kanssa. Aikataulussa olevat
määräpaikkanimet tulee löytyä linjakartalta, pysäkkikylteistä ja vaunuista.

Aikataulut voidaan jakaa kahteen päätyyppiin eli taskuaikatauluihin ja pysäkkiaikataului-
hin. Molemmilla aikataulutyypeillä on oma funktionsa, eikä toinen niistä korvaa toista.
Aikataulu- ja reitti-informaatioon pitäisi sisältyä tietoa kaikille käyttäjille soveltuvista kul-
kureiteistä (esteettömät kulkureitit) esimerkiksi pysäkkien ja terminaalien osalta.

Esimerkiksi kohokarttojen käytön on todettu lisäävän sokeiden ja heikkonäköisten henki-
löiden mahdollisuuksia liikkua itsenäisesti. Junaliikenteessä VR:n aikatauluhaku parantaa
näkövammaisten informaation saantia. Junavuorot kuitenkin luetellaan tauottomana listana
ja lisäinformaatiota kaivattiin raidetietojen osalta. Yksi merkittävimmistä informaation
muodoista näkövammaisten kannalta on liikennevälineessä saatavat pysäkkikuulutuksia.3
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Informaatiojärjestelmässä tulee huomioida eri käyttäjäryhmien tarpeet ja sen  tulee olla
yhdenmukainen ja helppokäyttöinen. Koko järjestelmässä tulisi käyttää yhdenmukaista esi-
tystapaa, tunnuksia, värejä ja nimiä. Reaaliaikaista informaatiota voidaan antaa matkusta-
jille pysäkeillä, terminaaleissa, kotona, liiketiloissa tai joukkoliikennevälineissä.

Kirjoitetun informaation luettavuus on erittäin tärkeää. Tekstin luettavuus edellyttää sopi-
van tekstikoon, -tyypin, ja kontrastin lisäksi oikeanlaista valaistusta. Lukuvalon tarve kas-
vaa iän myötä. Heijastukset vähentävät heikkonäköisten lukukykyä merkittävästi.

2) Kävelyetäisyys pysäkille/pysäkiltä tulee olla suhteessa kaupungin kokoon. Ohjeelliset
maksimiarvot ovat yli 50 000 asukkaan kaupunkiseuduilla kerrostaloalueella 400m, pienta-
loalueella 600 m ja haja-asutusalueella 1000 m.4

On mahdotonta esittää kaikille käyttäjäryhmille soveltuvia ohjeellisia kävelyetäisyyden ar-
voja. Esimerkiksi rollaattorilla liikkuvalle kilometrin kävelymatka talvella on liian pitkä.
Lyhytkin kävelymatka voi olla este joukkoliikenteen käyttämiselle, jos kävelijällä on vaik-
kapa kauppakassi kannettavanaan. Kilometrin kävelyetäisyys on liikkumis- ja toimimises-
teisille sekä useimmille ikääntyneille liian pitkä. Kävelyetäisyyden pituudeksi on kaavailtu
jopa 180 metriä (esteetön etäisyys). Kävelyetäisyyden lisäksi pysäkin saavutettavuuteen
vaikuttaa jalankulkureitin ominaisuudet. Saavutettavuutta heikentäviä tekijöitä ovat mm
kulkureitin mäkisyys, erillisen jalankulkuyhteyden puuttuminen, pintamateriaalin epätasai-
suus, puutteellinen talvihoito ja valaistuksen puuttuminen. Toisaalta pysäkkien saavutetta-
vuutta parantaa polkupyöräpysäköinnin mahdollisuus.

3) Matka-ajat

Tavoitetason joukkoliikenteessä, jossa tavoitteena on kilpailukykyisyys henkilöauton kans-
sa, matka-ajalla on merkitystä uusien käyttäjien houkuttelemiseksi. Ikääntyneiden, liikku-
mis- ja toimimisesteisten kannalta matka-ajan lisäksi painottuu joukkoliikenteen käytettä-
vyys.

4) Joukkoliikenteen tarjonta

Vuoroväli vastaa ohjearvoja, jos se on yli 50 000 asukkaan kaupunkiseudulla kerrostalo-
alueella 10-30 minuuttia ja pientaloalueella 20-60 minuuttia. Yli 100 000 asukkaan kau-
punkiseuduilla ohjearvot ovat muuten samat, mutta kerrostaloalueella vuorovälin ei tule
ylittää 20 minuuttia.

Erilliskuljetuksiin oikeutettujen matkustamistarpeita arvioidaan lain perusteella – kuljetuk-
sia myönnetään tietty määrä kuukaudessa. Mikäli kaikille avointa joukkoliikennettä olisi
mahdollisuus käyttää, tarjonnan ylittäessä kuukausittaisen  erilliskuljetusten lakisääteisen
määrän, parantuvat erilliskuljetusten varassa olevien liikkumismahdollisuudet.
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Muut palvelutasotekijät

Pysäkkejä on palvelutason yhteydessä tarkasteltu lähinnä vaikutusalueen, sijoittelun, py-
säkkivälien ja kävelyetäisyyksien näkökulmasta. Pysäkkien varustelu vaikuttaa joukkolii-
kenteen houkuttelevuuteen lähinnä viihtyisyystekijänä. Joukkoliikenteen esteettömyyden
kannalta pysäkkien varustelu vaikuttaa viihtyisyyden lisäksi joukkoliikenteen käyttömah-
dollisuuteen.

Esteettömästä bussipysäkin ominaisuuksista on saatavilla malliratkaisuja esimerkiksi Pai-
kallisliikenneliiton sivuilta http://www.paikallisliikenneliitto.com/liitteet/kortti_13.pdf ja
SuRaKu-korteista http://www.hel.fi/helsinkikaikille/ohjekortit.html. Keskeisiä esteettömän
bussipysäkin ominaisuuksia ovat: katos ja sen riittävä varustelu, korotettu odotustila, in-
formaatio ja jalankulkuyhteydet. Malliratkaisuissa on em. ominaisuuksille määritelty tar-
kempia esteettömyyden "ihannearvoja".

Esteettömän bussipysäkin katos on riittävän suuri, jos myös apuvälineitä käyttävät saavat
tarvittaessa suojan tuulta ja sadetta vastaan. Katoksen varustelu on riittävä ja näköesteisel-
le helposti kepillä erotettavissa (penkit, valaisimet, opasteet, roskakori). Esteettömän bus-
sipysäkin katoksessa ei ole kynnyksiä tai tasoeroja.

Kuva 2. Esteettömän bussipysäkin ominaisuuksia (Paikallisliikenneliitto).

Esteettömän bussipysäkin odotustila korotetaan ajo-
rataa korkeammalle, jotta pääsy kulkuneuvoon ja
siitä poistuminen voi tapahtua sujuvasti myös apu-
välineitä käyttäviltä tai lastenvaunuja työntäviltä.
Odotustila mitoitetaan väljästi, mikä mahdollistaa
pyörätuolien kohtaamisen ja kääntymisen, turvalli-
sen siirtymisen autoon tai poistumisen autosta sekä
koneellisen talvihoidon. Odotustila ja kulkuväylä
tehdään eri pintamateriaaleista.

Kuva 3. Esteettömän bussipysäkin ominaisuuksia
(Paikallisliikenneneliitto).
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Kuva 4. Esimerkki pysäkkiympäristöstä (Paikallisliikenneliitto).

Esteettömällä bussipysäkillä on informaatiota monipuolisesti, oikein sijoitettuna, riittävällä
tekstikoolla ja kontrastilla ilmaistuna. Esimerkiksi linjakartat, aikataulut

Kuva 5. Esteettömän bussipysäkin pysäkkikyltti (Paikallisliikenneliitto).

Kuljettajapalvelu, joka koostuu asiakaspalvelusta ja ajotavasta, on ajomatkan laatuun
vaikuttava tekijä. Kuljettajien ajotaitoa ja palveluhalukkuutta arvostetaan. (Ojala&Pursula
1994)

Julkisen liikenteen peruspalvelutason määrittelyssä painotetaan matkaketjujen esteettö-
myyttä. Esteettömyys laajentaa vakiovuoroliikenteen käyttömahdollisuutta vähentäen eril-
liskuljetusten tarvetta.
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4 LAATUKÄYTÄVIEN TARKASTELU

Työssä arvioidaan kahta erilaista laatukäytävähanketta Kouvolassa ja Tampereella. Arvi-
oinnissa tarkastellaan laatukäytävän maankäyttöä, pysäkkien saavutettavuutta, pysäkkiym-
päristöjä ja joukkoliikenteen tarjontaa.  Esteettömyyttä arvioitiin jo tehtyjä suunnitelmia
tarkastelemalla (Tampere), maastokäynneillä ja vuorovaikutuksessa esteettömyysryhmien
kanssa.

4.1 Arviointimenetelmät

Suunnitelmat, kartoitukset

Esteettömyysryhmät arvioivat laatukäytävien nykytilaa ja kehittämistarpeita. Ryhmään kut-
suttiin liikunta- ja toimimisesteisten sekä ikääntyneiden edustajia. Sopivia henkilöitä tavoi-
tettiin vammais- ja vanhusneuvostojen kautta sekä asukasfoorumien välityksellä. Tampe-
reella ryhmään kutsuttiin myös laatukäytävän varrella sijaitsevista suurista työpaikoista
edustajia, mutta asia ei herättänyt kiinnostusta. Esteettömyysryhmä havainnoi nykytilaa
pitämällä nk esteettömyyspäiväkirjaa (liite 1). Päiväkirjan tavoitteena oli auttaa havainto-
jen jäsentämisessä ja säännöllisten havaintojen tekemisessä, jotta olennaisimmat esteettö-
myyspuutteet tunnistettaisiin. Havainnointi ei rajoittunut fyysisen ympäristön tarkkailuun
vaan tavoitteena oli saada tietoa esimerkiksi informaation ja toimintojen sijainnin vaikutuk-
sista esteettömyyteen. Esimerkkipaikkakunnilla järjestettiin ryhmille esteettömyystyöpaja,
jossa arvioitiin nykytilaa ja kehittämistarpeita. Päiväkirjan ja työpajan tuloksista on tarkem-
min kerrottu kappaleessa 5.3.
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5 KOUVOLA

5.1 Laatukäytävän esittely

Kouvolan seudulla matkatuotos on noin 0,05 joukkoliikennematkaa vuorokaudessa, kun
saman kokoluokan kaupunkiseuduilla Suomessa tehdään keskimäärin 0,1-0,2 joukkolii-
kennematkaa vuorokaudessa. Keskimääräistä vähäisempi joukkoliikenteen kysyntä on osit-
tain nähtävissä seurauksena korkeasta autoistumisasteesta. Kouvolan seudulla joukkolii-
kenteen käytön kannalta on myös olennaista, että pyöräilyetäisyyden ulkopuolella olevien
lähiöiden määrä on vähäinen. Merkittävä osa väestöstä asuu kävely- tai pyöräilyetäisyydel-
lä työpaikasta ja keskustan palveluista. Työmatkoista noin puolet on pituudeltaan alle 2
km, mistä johtuen kävely ja pyöräily ovat yleisimmät kulkumuodot.

Joukkoliikenteen ongelma Kouvolan seudulla on  perustarjonnan takaaminen autottomille
asukkaille. Kuntayhtymän kotitalouksista 33% on autottomia.  Väestön ikääntyminen tulee
kasvattamaan tätä ryhmää lähivuosina.

Kouvolan seudulla joukkoliikenteen saavutettavuus on todellinen ongelma suurten taaja-
mien ulkopuolella. Tiiviissä kaupunkirakenteessa pidetään yleisesti hyväksyttävänä kävely-
etäisyytenä pysäkille 500 metriä. Harvempaan asutulla alueella yleensä hyväksytään 750
metrin kävelymatka. Joukkoliikenteen perustarjonnan takaaminen joukkoliikennekäytävi-
en ulkopuolelle on alueella haaste. Yli kilometrin kävelyetäisyydellä joukkoliikennepalve-
luista asuu noin 14 000 henkilöä eli 14% alueen väestöstä. Näistä henkilöistä 8% asuu yli 2
km:n etäisyydellä joukkoliikenneyhteydestä ja 6% yli 3 km:n etäisyydellä. Vähintään perus-
tasoisen joukkoliikenteen piirissä on 70% alueen asukkaista. Vähintään tavoitetasoinen jouk-
koliikenne palvelee 53 % alueen asukkaista.

Pendelöinti

Kouvolan seudulla asuu yli 40 000 työssäkäyvää henkilöä. Heistä hieman yli 36 000 on
työssä Kouvolan seudulla. Kymmenen prosenttia Kouvolan seudun työllisistä käy siis työs-
sä seutukunnan ulkopuolella.

Kouvolan seudun voimakkaimpia pendelöintisuuntia ovat Kotkan-Haminan seutu, Lahden
seutu ja pääkaupunkiseutu. Näille seutukunnille suuntautuu Kouvolan seudulta enemmän
työssäkäyntiä kuin niiltä vastaavasti käydään työssä Kouvolan seudulla. Kouvolan seudulta
käydään eniten työssä pääkaupunkiseudulla (1 041 henkilöä) ja lähes yhtä paljon Kotkan-
Haminan seudulla (946 henkilöä). Kouvolan seudulle tullaan eniten työhön Kotkan-Hami-
nan seudulta (724 henkilöä).

Seudun sisäinen pendelöinti on voimakkainta Kouvolan ja Kuusankosken välillä. Yleisesti
Kouvolaan tullaan enemmän töihin kuin mitä Kouvolasta käydään työssä seudun muissa
kunnissa.
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Taulukko 1. Työssäkäynnin suuntautuminen Kouvolan seudulla (Kymenlaakson liitto).

Kouvola on Kouvolan seudun työpaikkakeskittymä. Työssäkäyntivirrat muista Kouvolan
seudun ja lähialueiden kunnista ovat selvästi suuremmat Kouvolaan päin kuin Kouvolasta
muualla työssä käyvien määrät. Seudun sisäisistä pendelöintivirroista merkittävimmät suun-
tautuvat Kuusankoskelta, Valkealasta, Elimäeltä ja Anjalankoskelta Kouvolaan sekä Kou-
volasta Kuusankoskelle ja Valkealaan.

Kouvolan seudulta kohdistuu merkittävintä työssäkäyntiä pääkaupunkiseudulle, Kotkan-
Haminan seudulle ja Lahden seudulle. Kouvolan seudulle tullaan eniten töihin Kotkan-
Haminan seudulta ja Lahden seudulta.



24

Kuva 6. Kouvola on Kouvolan seudun työpaikkakeskittymä.

Joukkoliikenteen kannalta edullisiksi maankäytön kehittämisalueiksi on esitetty tavoiteta-
soisen joukkoliikenteen (kuva 7) piirissä olevat kaupunkialueet Kouvola-Kuusankoski-Koria-
Valkeala sekä Anjalankoskelta Inkeroinen, Myllykoski ja Anjala. Palvelutasomäärittely teh-
tiin "Joukkoliikenne maankäytössä" oppaan mukaisesti vuonna 1996.

Kuva 7. Tavoitetason joukkoliikenne Kouvolan seudulla.
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Pilottikohteeksi Kouvolan seudulta valittiin joukkoliikenteen laatukäytävä Kuusankoskelta
Kouvolan kautta Anjalankoskelle. (Kuva 8)

Kuva 8. Pilottikäytävä Kuusankoskelta Kouvolan kautta Anjalankoskelle.

Laatukäytävällä Anjalankoski – Kouvola  – Kuusankoski on pääosin perustasoinen jouk-
koliikenteen tarjonta. Laatukäytävän alueella on runsaasti kuntien välistä pendelöintiä, mikä
maankäytön kehittämisen rinnalla tukee laatukäytävän edellytyksiä.

Väestö Kouvolan seudulla (16,9%) on hieman iäkkäämpää kuin koko Suomessa (15,9%).
Anjalankoskella ja Kuusankoskella yli 65 vuotiaiden osuus on suurempi kuin Kouvolassa
(18-19%). Väkimäärän Kouvolan seudulla on arvioitu vähenevän väestöennusteiden mu-
kaan.

5.2 Maankäyttö laatukäytävän varrella

Laatukäytävän varrella on kolme selkeää tiivistä, taajamamaista aluetta: Kuusankoski, An-
jalankoski ja Kouvola. Kouvola ja Kuusankoski ovat miltei kasvaneet yhdyskuntaraken-
teellisesti toisiinsa kiinni. Sen sijaan Kouvolasta Anjalankoskelle laatukäytävän varrella on
maaseutumaisia, lähes asumattomia alueita.
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Kuva 9. Asukasluku 300m säteellä laatukäytävän pysäkeistä.
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5.3 Esteettömyysryhmän näkemykset

Näkemyksiä joukkoliikenteen esteettömyydestä kartoitettiin kyselyllä, joka postitettiin vam-
mais- ja eläkeläisneuvoston sekä asukasyhdistysten edustajille laatukäytävän varrella. Ky-
selyyn vastasi seitsemän henkilöä (14 kartoitettua matkaa).

Kouvolassa vastaajissa oli ikääntyneiden lisäksi (>60v) työikäisiä; yhtä lukuun ottamatta
kaikilla vastaajilla oli jokin liikkumis- tai toimimiseste. Liikkuessaan he käyttävät erilaisia
apuvälineitä. Pääsääntöisesti vastaajat liikkuivat muilla kulkumuodoilla kuin linja-autolla,
mutta vain yksi (pyörätuolilla liikkuva) vastaaja ilmoitti, ettei koskaan käytä linja-autoa.
Joukkoliikenteen helppokäyttöisyyteen vaikuttavina tekijöinä mainittiin:

• joustavuus
• aikataulujen yhteensopivuus
• kulkureitti pysäkille
• linja-autoon sisälle pääseminen: kuljettajan apu tai matalalattiabussi
• saavutettavuus

Suurimpina joukkoliikenteen käyttämättömyyteen vaikuttavina tekijöinä mainittiin:

• aikataulut
• sää, talvihoito
• pysäkkien saavutettavuus
• lipun hinta

Tyytymättömimpiä vastaajat olivat aikatauluihin, vuorotiheyteen ja tiedonsaantiin aikatau-
luista ja reiteistä. Lipun hinnalla ei ollut yhtä suurta merkitystä.  Linja-autojen osalta heik-
kona pidettiin kulkureittiä pysäkille ja sen turvallisuutta, turvallisuutta pysäkillä ja pysäkin
varustelua. Itse matkustamista linja-autolla pidettiin turvallisena ja palvelua hyvänä. Rauta-
tieaseman sijaintia ja kulkureittiä asemalle pidettiin hyvänä. Tyytymättömiä vastaajat olivat
asemalta junalle johtavaan kulkureittiin, sen talvihoitoon ja turvallisuuteen. Rappuja ja luis-
kaa pidetään liian jyrkkänä. Rautatieaseman varustelua ja turvallisuutta pidettiin parempa-
na kuin linja-autopysäkkien. Sen sijaan rautatieaseman kuulutukset eivät kaikuvassa ase-
mahallissa erotu riittävästi.

Esteettömyyden työpajaan kutsuttiin samat tahot, joille kysely oli postitettu. Työpajaan
osallistui 10 asiasta kiinnostunutta henkilöä, jotka edustivat asukasyhdistyksiä, vammais-
järjestöjä ja ikääntyneitä Anjalankoskelta, Kouvolasta ja Kuusankoskelta. Mukana oli myös
liikennöitsijän edustaja, Etelä-Suomen linjaliikenne Oy:stä. Tilaisuus oli luonteeltaan kes-
kusteleva, jossa Kouvolan seudun vammaisjärjestöjen puheenjohtaja, Keijo Kaskiaho piti
lyhyen alustuksen esteettömyyden nykytilasta Kouvolan seudulla. Kaskiaho toi puheen-
vuorossaan esille sen, että Kouvolaa koskien on vuoden 2005 aikana valmistumassa esteet-
tömyysselvitys. Hän painotti myös sitä näkökulmaa, että Kaakkois-Suomen väestö vanhe-
nee muuta Suomea voimakkaammin. Liikkumisen esteettömyyttä parantavina tekijöinä hän
mainitsi matalalattiabussit, terminaalien ja pysäkkien toimivuuden, tukipalveluista esim saat-
tajapalvelu sekä palvelu- ja taksiliikenne. Kaskiaho piti riittämättömänä yhteiskunnan tuke-
mien vammaiskuljetusten määrää, 9 kertaa / kuukausi. Nk normaali-ihminen tekee kuukau-
dessa Kaskiahon mukaan 60-90 matkaa. Raideliikenteen esteettömyyden merkittävin on-
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gelma on liian matala laituri (korotus, 35 cm, puuttuu) sekä puuttuvat hissit välilaitureille.
Nykyistä kulkuyhteyttä tasoylikäytävien kautta pidettiin pitkänä ja talvisin turvattomana.

Joukkoliikenteen esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä arvioitiin kahdessa ryhmässä tar-
kastelemalla kyselylomakkeessa esitettyjä väittämiä ja keskustelemalla sen perusteella. Seu-
raavassa on ryhmitelty teemoittain esitettyjä mielipiteitä linja-autolla matkustamisesta:

1. Hinta, tarjonta ja informaatio
Hintaa pidettiin melko kalliina - tosin vammaislipulla matkustettaessa kohtuullisena.
Vuorotiheys Anjalankoski-Kouvola välillä on liian harva, etenkin kesällä, jolloin
koululaisvuorot eivät kulje (1krt/tunti). Linja-autovuoroja on Kouvolan seudulla
karsittu kannattamattomina illoista ja pyhäaamuista vähäisestä kysynnästä johtuen.

Osallistujat eivät myöskään tienneet, ettei aikataulukirjaa enää jaeta joka kotiin. Tätä
pidettiin heikennyksenä informaation saatavuuteen. Osallistujat toivoivat tietoa siitä,
missä ja milloin matalalattiabussit liikkuvat. Aikataulukirjaan toivottiin selkokielistä
informaatiota - osallistujat arvioivat ikääntyneillä olevan ongelmia tekstin
ymmärryksessä.

Kouvolan seudulla, Kuusankoskella ja Anjalankoskella on asuinalueita, joilta ei ole
toimivaa joukkoliikenteen reittiä ja nykyisille reiteille on liian pitkä matka. Esimerkki-
nä mainittiin Kuusankoskella sijaitseva Voikkaan alue. Liian harvoin linja-autoja
osallistujien mielestä kulkee Sairaalanmäelle (Anjalankosken sairaalalle).

2. Kulkureitit pysäkeille
Pysäkin sijaintia pitäisi osallistujien mukaan arvioida suhteessa asuinpaikkaan. Kulku-
reittien tason koettiin vaihtelevan hyvin paljon esimerkiksi joissain paikoissa pysäkille
pääseminen rollaattorilla on mahdottomuus. Linja-autopysäkkien talvihoidossa suurin
puute on pysäkkien auraamattomuus - lumivallit pysäkkikatoksissa tai pysäkkien
kohdalla heikentävät niiden käytettävyyttä.

3. Pysäkin ja linja-auton varustelu
Pysäkin vähimmäisvarusteluna pidettiin koroketta linja-autoon nousemisen helpotta-
miseksi. Merkittävinä tekijöinä pidettiin myös katosta, penkkiä ja aikatauluinfoa.
Etenkin Kuusankosken keskustan pysäkeille toivottiin korotusta pysäkeille.
Pysäkki-informaation ylläpitäminen koettiin ongelmaksi, koska aikataulut vaihtuvat
jopa 3 kertaa vuodessa. Kouvolan kaupunki on paikkakunnista ainoa, joka ylläpitää
aikatauluja pysäkeillä.

Yleensä ottaen pysäkin varustelun lähtökohtana pitäisi olla ympäristö, jossa se sijait-
see. Pysäkkien ulkonäössä voisi toteuttaa paikallista omaleimaisuutta ja kannustaa
esim kyläyhdistyksiä pysäkkien rakentamiseen. Pysäkkien nykyistä varustelua pidettiin
heikkona ja huonona tavoitetilaan nähden.

Matalalattiakalustoa pidettiin hyvänä ja tärkeänä tekijänä liikkumisen esteettömyyden
näkökulmasta. Linja-autojen käytävätilojakin pidettiin toisinaan ahtaina.
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4. Matkustamisen turvallisuus ja mukavuus
Keskusta-alueilla liikkumisen turvallisuutta haittaavaksi tekijäksi koetaan "laitapuolen
kulkijat". Esimerkiksi rautatieaseman ympäristö koetaan viikonloppuiltaisin sosiaalises-
ti uhkaavaksi ympäristöksi.

Itse matkustustapahtumaa linja-autossa pidetään turvallisena sen jälkeen, kun on pääs-
syt penkille istumaan. Kuljettajan huomaavaisuudesta on kiinni, ehtiikö penkille istu-
maan ennen linja-auton liikkeelle lähtöä vai ei.

Junalta-bussiin vaihdossa tulee kiire / myöhästyy, mikäli juna on myöhässä. Aikataulut
on sovitettu niin tiukasti yhteensopiviksi, että pelivara puuttuu. Tiedottaminen linja-
auton ja junan kesken myöhästymisistä ei vaikuta toimivan.

Merkittävinä kohteina, jotka linja-autolla pitäisi saavuttaa pidettiin julkisia ja kaupallisia
palveluja ja rautatieasemaa. Ikääntyneiden näkökulmasta merkittäviä kohteita ovat myös
esim hautausmaa, palvelukoti ja vanhainkoti.

Raideliikennettä tarkasteltiin erillisenä kokonaisuutena. Raideliikenteestä osallistujat esitti-
vät seuraavia näkemyksiä:

1. Hinta, tarjonta ja informaatio
Mielipiteet lipun hinnasta vaihtelivat. Aikatauluissa toivottiin parempaa yhteen sopi-
vuutta linja-autoliikenteen kanssa. Esimerkiksi Kouvolan asemalla myöhästyessään
jatkoyhteydestä (linja-autosta) joutuu useimmiten odottamaan tunnin seuraavaa
vuoroa. Informaation tarjonta internetissä on junaliikenteen osalta riittävää.

2. Kulkureitit matkakeskukseen ja laitureille
Matkakeskuksen sijaintia pidettiin hyvänä, osallistujat pitivät positiivisena asiana myös
linja-autojen ja junan sijainnin "saman katon alla". Kulkureitti asemalle ja laitureille
sen sijaan on hankala. Myös kulkureittien talvihoidossa koettiin olevan parantamisen
varaa. Puutteista johtuen ei kulkureittiä pidetty erityisen turvallisenakaan.

3. Matkakeskuksen ja junan varustelu
Varustelultaan matkakeskusta pidettiin kohtuullisena - lattian pintamateriaalin todet-
tiin talvella olevan liukas. Mielikuvat matkakeskuksen ympäristöstä ovat negatiivisia,
mikä aiheuttaa etenkin ilta-aikaan koettua turvattomuuden tunnetta.

4. Matkustamisen turvallisuus ja mukavuus
Itse matkustamistapahtumaa junassa pidettiin mukavana, kunhan on löytänyt oikean
vaunun. Nykyisissä IC- junissa käytettävät näyttönumerot vaunujen ulkopuolella ovat
heikkonäköisten kannalta ongelmallisia. Pelkotiloja ja turvattomuuden tunnetta liittyy
junan vaihtamiseen - ehdinkö ajoissa.
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Yhteenvetoa Kouvolan esteettömyysryhmän näkemyksistä, mitä on esteettömyys jouk-
koliikenteen laatukäytävässä:

• Olisi edes pysäkki!
• Kulkureittien ja pysäkkien talvihoito niin linja-autoon kuin junaan pääsemiseksi

tärkeää.
• Lisää matalalattiabusseja!
• Joukkoliikenne ei saavuta kaikkia, vuorotiheys ja verkko ei ole riittävä
• Aikatauluinformaatiota ei ole riittävästi saatavilla

5.4 Pysäkkiympäristön nykytila

Yhteysvälillä Kuusankoskelta Kouvolaan pysäkit ovat fyysisesti kohtuullisen esteettö-
miä. Kaikilla pysäkeillä on katos, mikä on merkittävä esteettömyyteen vaikuttava tekijä
(Kuva 10).

Kuva 10. Tyypillinen pysäkki Kuusankosken ja Kouvolan välillä. Kuusaantie, Katsastusaseman
kohta. Odotustila on korotettu, katos tarjoaa suojan ja levähdysmahdollisuuden, pysäkille on
järjestetty yhteys, linja-autoilla ei ole ongelmia pysähtyä odotustilan viereen. Informaatio on puut-
teellista.

Toinen tärkeä tekijä on pysäkkikoroke, joka madaltaa askelmaa pysäkiltä linja-autoon. 20%:lta
tämän yhteysvälin pysäkeistä puutuu koroke!(Kuva 11) Merkittävää on myös pysäkin muo-
toilu liikennöivän linja-auton kannalta. Jos linja-autoa ei pystytä ajamaan suoraan pysäkin
suuntaisesti kuihtuu etu matalalattiabussin matalammasta askelmasta. (Kuva 12)
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Kuva 11. Pysäkki, jolla katos ja kevyen-
liikenteen yhteys, mutta jolta puuttuu
pysäkkikoroke ja matkustajainformaatio,  Kuu-
saantie, Nevakujan ja Isomäen tien välillä.

 Kuva 12. Bussin ajokulman vaikutus
askelmaan.

Noin 20%:lle pysäkeistä johtaa kevyen liikenteen yhteys, jolla on suuret korkeuserot (Kuva
13).

Kuva 13. Pysäkki, jolle johtavalla kevyen liikenteen väylällä suuret korkeuserot,  Hämeentien
liittymä, Kouvola. Heikosti liikkuvilla on suuria vaikeuksia päästä pysäkille ja liukkaalla yhteys
on vaarallinen.
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Muutamilla pysäkeillä on havaittavissa korjausta vaativia kulumia ja rikkoutumia (Kuva
14). Tällaiset yksityiskohdat voivat katkaista liikuntarajoitteisilta kokonaan pääsyn pysäkille,
joka muutoin olisi esteettömästi saavutettavissa.

Kuva 14. Pysäkki, jolle johtavalla kevyen liikenteen yhteydellä pahoin vaurioitunut päällyste,
Sairaalantien liittymä, Kuusankoski.

Miltään yhteysvälin pysäkeistä ei löydy informaatiota pysäkkiä palvelevista linjoista tai ai-
katauluista.

Kouvolan matkakeskuksen linja-autoterminaalissa on linja-autoliikenteen esteettömyys
hyvä verrattuna muuhun seutuun sekä junaliikenteen esteettömyyteen matkakeskuksella.

Ajantasainen informaatio (Kuva 15) parantaa tiedonkulkua, pienentää odotusaikoja ja lisää
luottamusta joukkoliikennejärjestelmään.

Matkakeskuksen linja-autopysäkit ovat mitoitukseltaan esteettömiä ja niiden varusteluun
kuuluu roskakorit, kartat ja penkit.

Junaliikenteen esteettömyys ei matkakeskuksessa ole yhtä hyvissä kantimissa. Pääsy laitu-
reille on jyrkkien ramppien kautta liikuntaesteisille erittäin vaativa ja edellyttää taitavaa
auttajaa. (Kuva 16)
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Kuva 15. Ajantasaista informaatiota Kouvolan matkakeskuksella.

Kuva 16. Liikuntaesteisille osoitettu liian jyrkkä  kulkureitti laitureille matkakeskuksella.

Yhteysvälillä Kouvolasta Myllykoskelle pysäkit ovat pääsääntöisesti pelkkiä tolppia ja
levennyksiä tien varressa. (kuva 17)
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Kuva17. Tyypillinen pysäkki Jokisillantiellä Myllykoskelle päin.

Erityisesti eteläsuunnan pysäkeiltä puuttuvat pääsääntöisesti kevyen liikenteen yhteydet
kokonaan. Pysäkeillä ei ole katosta, koroketta eikä minkään laista informaatiota. Pohjois-
suunnan pysäkeille on paikoitellen paremmat kevyen liikenteen yhteydet ja pysäkkikorok-
keet (Kuva 18). Kevyen liikenteen yhteyksissä esiintyy paikoitellen vakavia puutteita, ku-
ten Kuvassa 19.

Kuva 18. Pysäkki Jokisillantiellä Kouvolaan päin. Kevyen liikenteen väylältä tasoero korok-
keelle on luiskattu, mikä helpottaa lastenvaunujen kanssa liikkuvaa.
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Kuva 19. Pysäkki Myllykoskentiellä. Pysäkille ei johda jalankulku yhteyttä takaa kulkevalta
kevyen liikenteen väylältä.

Myllykoskella pysäkeille on jonkinlaiset yhteydet kevyen liikenteen väyliltä ja pysäkeillä on
vanhat katokset, joissa penkit. Pysäkeillä on hyvä koroke madaltamassa askelmaan bussiin
noustaessa ja siitä poistuttaessa.(Kuva 20)

Kuva 20. Pysäkki Myllykoskella. Pysäkki on  muutoin toimiva, paitsi linja.-autoa on erittäin
vaikea pysäyttää korokkeen suuntaisesti.
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Vt 15:n kautta kulkevalla reitillä tien var-
ressa on pysäkeillä ainoastaan tolpat ja pie-
net pysäkkilevennykset.

Yhteysvälillä Myllykoskelta Inkeroisiin
pysäkeiltä puuttuu 70 prosenttisesti korok-
keet. Myllykosken lähistölle on rakennettu
korokkeita, joille pääsy on apuvälineiden
käyttäjille vaikeaa. (kuva 21)

Kuva 21. Pysäkki Myllykosken ja
Inkeroisten väliltä. Murske vaikeuttaa pääsyä
pysäkkikorokkeelle, jolle johtaa kapea luiska.

Inkeroisten terminaalilla pysäkkien taso on hiukan seudun muita osuuksia korkeampi.
Pysäkeillä on korokkeet ja osalla pysäkeistä vanhat katokset. Katoksettoman kaukoliiken-
teen pysäkin kilpi on jäänyt kasvillisuuden sekaan. (Kuva 22)

Kuva 22. Kaukoliikenteen pysäkki Inkeroisten terminaalilla.
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Terminaalialueen suojateistä osa on madallet-
tu reunakivettömiksi kuten kuvassa 23. Tämä
ratkaisu helpottaa apuvälineiden kanssa kul-
kevia, mutta vaikeuttaa vastaavasti näkövam-
maisten kulkemista. Esteettömällä pysäkkialu-
eella suositellaan käytettäväksi matalaa reu-
nakiveä.

Kuva 23. Suojatie ilman reunakiveä, jolloin
näköesteiset eivät hahmota suojatien
alkamiskohtaa.

Inkeroisten terminaalin pysäkkikatokset ovat
vanhat ja ränsistyneet eikä niistä löydy mitään
aikataulutietoja. Liikennöintisuunnat löytyvät
pysäkeiltä, mutta liikennöiviä linjoja ei. Ter-
minaalialue vaikuttaa pysäkkikatosten kunnon
johdosta epäsiistiltä (Kuva 24). Se ei herätä
luottamausta joukkoliikennejärjestelmän toi-
mivuuteen eikä lisää turvallisuuden tunnetta
autoa odottaessa.

Kuva 24. Pysäkkikatokset Inkeroisissa.

Yhteysvälillä Inkeroisista  Anjalaan pysäkeis-
tä noin 50%lla on pysäkkikoroke, mutta ei ka-
tosta. Toiselta 50%:lta puuttuu sekä katos, että
pysäkkikoroke.

Kuva 25. Pysäkki Inkeroisten sillan vierestä
Anjalaan päin. Ei katosta, ei informaatiota, mut-
ta kevyen liikenteen yhteys pysäkille ja koroke.
Tosin koroke on epätasainen ja kalteva sekä
mitoitukseltaan liian lyhyt.
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Kouvolan seudun kuntayhtymässä selvitettiin samanaikaisesti laatukäytävän pysäkkien lä-
hiympäristöä, lähiympäristön palvelujen ja työpaikkojen sijoittumista sekä asukasmäärää.
Tietokannan pohjana olivat Kaakkois-Suomen tiepiirin linja-autopysäkkien pisteytys ja
kuntien rekisterit, joita täydennettiin Maankäytön omalla kartoituksella. Selvityksen yhtey-
dessä pysäkit myös nimettiin ja numeroitiin. Jatkossa rekisteriä voi hyödyntää aikataulujen
laadinnassa sekä pysäkkien esteettömyyden kehittämisessä ( Liite 1 Pysäkkirekisterin ra-
kenne).

5.5 Yhteenveto laatukäytävästä

Kuva 26. Pilottikäytävän jako osiin pysäkkien nykyisen  palvelutason mukaan.

Saavutettavuus

Laatukäytävä on sijoitettu pääosin olemassa olevaan rakenteeseen. Laatukäytävällä on taa-
jamien kohdalla tiivistä asutusta ja palveluja laatukäytävän läheisyydessä. Uutta maankäyt-
töä on täydennyskaavoituksen yhteydessä kohdistettu laatukäytävän varteen. Yhdyskunta-
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rakenteen tiiviys laatukäytävän varrella vaihtelee huomattavasti, Kouvolan ja Anjalankos-
ken välillä on maaseutumainen jakso.

Joukkoliikenteen tarjonta

Kouvolan seudulle ollaan perustamassa MPK:ta eli matkapalvelukeskusta, ainakin Kuu-
sankoskella on erillisiä palvelureittejä ajavia vuoroja.

Junaliikenteestä on saatavilla hyvin informaatiota. Linja-autoliikenteestä on laadittu yhdis-
telmäaikataulu, jota ei kuitenkaan enää jaeta koteihin.

Kuljettajien asiakaspalveluosaamiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomioita. Kuljettajan
käyttäytyminen ja esiintyminen niin kuljettajana kuin asiakkaiden palvelijana vaikuttaa voi-
makkaasti matkustajien arvioihin joukkoliikenteen miellyttävyydestä, sujuvuudesta ja käyt-
tömahdollisuuksista.

Pysäkkiympäristöt

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteysvälillä Kouvolasta Kuusankoskelle (numero 1
kuvassa 26) pysäkkien nykytaso on parempi kuin yhteysvälillä Kouvolasta Anjalankoskelle
(numero 2 kuvassa 26).

Tarkastelun kohteena olevalla laatukäytävällä pysäkkien ja niiden lähiympäristön laatutaso
vaihtelee voimakkaasti. Onkin syytä määritellä, mikä on realistinen tavoitetaso Kouvolan
seudun joukkoliikenteen laatukäytävien varren pysäkeille.
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6 TAMPERE

6.1 Laatukäytävä

Tampereen pilotin tarkastelukohteena on joukkoliikenteen laatukäytävä Tampereen Kes-
kustorilta Nokialle. Tampereen länsipuolisten alueiden täydennysrakentamista rajoittaa osal-
taan liikenteen välityskykyongelmat Pispalan kannaksella. Joukkoliikenteellä on keskeinen
merkitys Tampereen keskustan saavutettavuuden turvaamisessa lännestä. Välillä liikennöi
lukuisia Tampereen kaupungin liikennelaitoksen vuoroja sekä Paunun vuoroja Nokialle ja
Länsilinjojen vuoroja Ylöjärvelle. Pispalan valtatiellä on tehty mittavia joukkoliikennejär-
jestelyjä ja laatukorridorin siirtämisestä Paasikiventielle on keskusteltu.

Kuva 27. Nokian suunnan laatukäytävä Tampereen seudulla.

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa on määritelty maankäytön painopistesuuntiin joukkolii-
kenteen laatukäytävät. Laatukäytävämäärittelyllä on haluttu ohjata kehittämisen resursseja
laatukäytäville. Joukkoliikenteen laatukäytävien määrittely ja sijoittuminen liikennejärjes-
telmässä perustuvat seudun työssäkäynnin tukemiseen. Nokian ja Tampereen välillä on run-
saasti säännöllistä työssäkäyntiliikennettä (ks Tilastokeskuksen lukema). Laatukäytävän
fyysisellä sijoittelulla on pyritty tukemaan sujuvaa joukkoliikennettä ja kilpailukykyisiä matka-
aikoja henkilöauton kanssa.

Henkilöautotiheyden kasvaessa joukkoliikenteen osuus matkoista ja liikennesuoritteesta
on vähentynyt. Usein viitataan joukkoliikenteen noidankehään, jossa palvelutason heikke-
neminen aiheuttaa matkustajamäärien vähenemistä, liikenteen kannattavuuden alenemista
ja henkilöautoistumisen edistymistä, jotka edelleen vaikuttavat heikentävästi joukkoliiken-
teen palvelutasoon.

Käynnissä olevassa koko kaupunkiseutua koskevassa liikennepoliittisessa ohjelmassa jouk-
koliikenteen runkoyhteyksien kehittäminen on yksi keskeisistä teemoista erityisesti jouk-
koliikenteen nopeuttamiseksi.
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Tampereella joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus matkaryhmittäin on esitetty taulukossa
2.

Taulukko 2. Joukkoliikennematkojen osuudet kulkumuotojakaumasta. (Liikennejärjestelmän muu-
tosten sekä asumisen, työssäkäynnin ja palvelujen sijoittumisen vaikutukset matkustus-
käyttäytymiseen, Kalenoja, Murto 2000)

6.2 Laatukäytävän vaikutukset maankäyttöön

Joukkoliikenteen huomioiminen yleiskaavoituksessa on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen
vuosikymmenen aikana. Joukkoliikennekäytävien varrelle pyritään osoittamaan yleiskaa-
voituksessa riittävä väestöpohja.

Tampereen kantakaupungin yleiskaava on valmistunut vuonna 1998. Nokian suunnan jouk-
koliikenteen laatukäytävä ei ehtinyt kantakaupungin yleiskaavaan mukaan. Yleiskaavan luon-
ne oli kuitenkin voimakkaasti kantakaupunkia tiivistävä, mikä on joukkoliikenteen kannal-
ta hyvä vaihtoehto. Kaavassa määriteltiin 140 täydennysaluetta kantakaupungin alueelle.
Nokian suunnan laatukäytävän vaikutusalueelle näistä osuu jokunen. Laatukäytävän vaiku-
tusalue on niin tiiviisti rakennettua, että sitä ei yleiskaavassa kovin merkittävästi pystytty
tiivistämään. Täydennysalueet laatukäytävän vaikutusalueella sijoittuivat lähelle Nokian rajaa.
Tämän kantakaupungin yleiskaavan jälkeen ei laatukäytävän vaikutusalueelle ole valmistu-
nut osayleiskaavoja.

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa on määritelty maankäytön painopistesuuntiin joukkolii-
kenteen laatukäytävät. Laatukäytävämäärittelyllä on haluttu ohjata kehittämisen resursseja
laatukäytäville. Laatukäytävistä on laadittu pieniä kehittämistoimenpiteitä koskevat toteut-
tamissuunnitelmat. Toteutuksen hallinta on ollut puutteellista ja monet asiat ovat isännättö-
minä jääneet toteutumatta.

Joukkoliikenteen etuisuuksien toteuttaminen laatukäytävillä on edennyt Tampereen ruuh-
kaisella Pispalan kannaksella on toteutettu joukkoliikennetuisuudet Pispalan valtatiellä.
Keskusteluja käydään Tampereen itäisen sisääntulotien (Kekkosen-Paasikiventie) joukko-
liikenne-etuisuuksista.

Käynnissäolevassa koko kaupunkiseutua koskevassa liikennepoliittisessa ohjelmassa jouk-
koliikenteen runkoyhteyksien kehittäminen on yksi keskeisistä teemoista erityisesti jouk-
koliikenteen nopeuttamisen lähtökohdista.

matkaryhmä osuus havaintoaineistossa

kotiperäiset työmatkat 20%

kotiperäiset koulumatkat 33%

kotiperäiset ostos- ja asiointimatkat 13%

muut kotiperäiset matkat 15%

ei-kotiperäiset matkat 9%



42

6.3 Esteettömyysryhmän näkemykset

Näkemyksiä joukkoliikenteen esteettömyydestä kartoitettiin kyselyllä, joka postitettiin vam-
mais- ja eläkeläisneuvoston sekä asukasyhdistysten edustajille laatukäytävän varrella. Tam-
pereella kyselyyn vastasi seitsemän henkilöä (41 kartoitettua matkaa). Tampereella kahta
lukuun ottamatta kaikilla vastaajilla oli jokin liikkumis- tai toimimiseste. Ainoastaan yksi
vastaaja oli antanut palautetta joukkoliikenteestä (kuljetuspäällikölle). Useimpien vastaaji-
en mielestä palautteenantomahdollisuuksia olisi parannettava. Vastaajille esitettiin joukko
ominaisuuksia, joiden toteutumista heidän piti arvioida (hyvin / huonosti / en osaa sanoa -
asteikolla) lomake liitenro. Vastaajat olivat tyytyväisiä vuorotiheyteen, pysäkin sijaintiin ja
kulkureitteihin pysäkeille, turvallisuus koettiin hyväksi niin pysäkillä kuin linja-autossakin.
Parannettavaa nähtiin lipun hinnassa, aikatauluissa ja kulkureittien talvihoidossa.

Matkapäiväkirjavastauksissa merkittävin syy joukkoliikenteen käyttämättömyyteen oli se,
että reittiä määränpäähän ei ollut, se oli epämukava tai matkaan olisi sisältynyt monta vaih-
toa. Pispalan valtatien ruuhkaisuus tai runsas väkimäärä linja-autossa mainittiin usein mat-
kalla havaittuna ongelmana. Kuljettajan käyttäytyminen (palvelu) vaikutti merkittävästi
matkustajien kokemaan matkan onnistumiseen. Kuljettajan töykeys sai huonolle tuulelle -
kohteliaisuus ja iloisuus tarttuivat: "Onnistunut aamu, kuljettaja sanoi hyvää huomenta",
totesi eräs vastaaja. Matkapäiväkirjan pitäjät mainitsivat erillisenä havaintona sen, jos kul-
jettaja ei pysäytysmerkistä huolimatta ottanut matkustajaa kyytiin.

Tampereella Pispalan valtatien laatukäytävässä perusasiat olivat vastaajien mielestä yleises-
ti ottaen kunnossa. Joukkoliikenteen tarjontaa pidettiin riittävänä, aikatauluissa, lipun hin-
nassa ja kulkureittien talvihoidossa sen sijaan nähtiin parantamisen varaa. Päiväkirjavasta-
usten perusteella kuljettajan käyttäytymistä tarkkaillaan ja sillä on huomattava vaikutus
matkustajien viihtyisyyteen.

Esteettömyyden työpajaan kutsuttiin samat tahot, joille kysely oli postitettu. Työpajaan
osallistui 7 asiasta kiinnostunutta henkilöä, vammaisneuvostosta,  Invalidiliitosta ja asukas-
yhdistyksistä Tampereelta. Mukana oli liikennöitsijöiden edustajista TKL ja Väinö Paunu
Oy. Tilaisuus oli luonteeltaan keskusteleva, jossa konsultti piti lyhyen alustuksen selvityk-
sen tarkoituksesta ja esteettömyyteen vaikuttavista tekijöistä.

Keskustelua käytiin vilkkaasti ja osallistujat esittivät useita parannusehdotuksia, jotka on
ryhmitelty teemoittain:

1. Kulkureitti pysäkille

Pysäkille johtaviin kulkureitteihin pitäisi kiinnittää huomiota pysäkkejä sijoitettaessa.
Ikääntyneet eivät jaksa kiivetä korkealle mäelle. Pysäkille johtavat suojatiet pitäisi
olla turvallisia, esimerkiksi liikenteenjakajan sijoittaminen siten, ettei se muodosta
näkyvyysestettä.

2. Pysäkin ja linja-auton varustelu

Katos, aikataulut ja roskikset koettiin pysäkin viihtyisyyttä parantavina tekijöinä. Py-
säkeillä olevat mainokset eivät saa peittää näkyvyyttä linja-auton saapumissuuntaan.
"Korkean" pysäkkivarustelua tarvitsevina kohteina mainittiin keskusta-alueen pysäkit
ja terveysaseman kohta.
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Pysäkki pitäisi olla korokkeellinen, jotta matalalattiabussi voisi toimia tarkoituksen-
mukaisesti.

Linja-auton varustelun osalta toivottiin eri korkeuksilla olevia istuimia ja kädensijoja,
joista voi ottaa tukea. Istuimien materiaalin todettiin olevan useimmiten liian "liu-
kas", mikä aiheuttaa koetun turvattomuuden tunnetta. Matkustajat pelkäävät liuku-
vansa liukkaalta penkiltä käytävälle.

Linja-autoissa lisävarusteena olevien pyörätuoliluiskien käyttömahdollisuuksista ja
niihin liittyvistä hankaluuksista keskusteltiin. Nykyisellään pyörätuoliluiskien käyttö
on pientä. Syynä tähän voi olla huoltamisen puute tai kuljettajan osaamattomuus
käyttää luiskaa. Luiskan käyttämistä vaikeuttaa myös se, että kuljettaja ei voi poistua
paikaltaan ja tulla auttamaan. Osallistujat toivoivat, että esim vammaisjärjestöille tie-
dotettaisiin luiskien käyttöön liittyvistä ongelmista. Tiedottamattomuus johtaa käsi-
tykseen kuljettajan palveluhaluttomuudesta.

3. Informaatio

Osallistujat eivät tienneet, että kaikilla on mahdollisuus käyttää palvelulinjoja. Palve-
lulinjojen reiteistäkään ei ollut käsitystä eikä tietoa, missä reiteistä tiedotetaan. Tilai-
suudessa todettiin, että asiasta pitäisi tiedottaa vielä enemmän. Ajatuksena esitettiin
myös, että palvelulinjojen aikataulut esitettäisiin aikataulukirjassa. Aikataulukirjassa
pitäisi olla linja-autojen aikataulut mahdollisimman laajasti.

Tampereen kaupungin liikennelaitoksen internet-sivuilla oleva informaatio ja reitti-
palvelut olivat osallistujille tuntemattomia. Useimmat heistä eivät aio niitä jatkossa-
kaan käyttää - joko heillä ei ole internet-yhteyksiä käytössä tai esittämistapaa pidet-
tiin vieraana.

Aikatauluihin toivottiin tiedottamista matalalattiabussien kulkureiteistä.

Tampereella käytössä olevia reaaliaikaisia näyttötauluja pysäkeillä pidettiin hyvinä.
Parantamisehdotuksena esitettiin, että näyttö toimisi molempiin suuntiin (nyt näyttö
vain toiseen suuntaan). Lisäksi pidettiin tarpeellisena, että rautatieaseman sisätiloissa
olisi reaaliaikainen näyttötaulu.

Tärkeänä informaatiomuotona pidettiin myös pysäkkikohtaista kuulutuspalvelua lin-
ja-autoissa. Kuulutuspalvelu parantaisi etenkin näkövammaisten matkustamisen es-
teettömyyttä.

4. Kuljettaja palvelualan työntekijänä

Kuljettajan hyvällä asenteella ja palvelualttiudella voidaan korjata monta epäkohtaa.

5. Liikenteen sujuvuus

Pispalan valtatien liikenneruuhkat koettiin matkustusmukavuutta heikentävinä teki-
jöinä - myös ruuhkaisuus linja-autossa koettiin matkustusmukavuutta ja matkustami-
sen turvallisuutta heikentäväksi tekijäksi.

Vuorotiheyttä pidettiin pääosin riittävänä, sen sijaan bussien "peräkkäin ajaminen"
koettiin erityisen ärsyttäväksi. Joitakin parannusehdotuksia esitettiin myös linja-au-
tojen reitteihin.
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Reittiyhteyksistä keskusteltaessa osallistujat toivoivat yhteyttä esim asuinalueilta Lie-
lahteen, missä sijaitsee huomattava määrä kaupallisia palveluja. matkan hintaa ei niin-
kään pidetty liikkumisen esteenä. Osallistujat toivoivat pidennyksiä eläkeläislippujen
voimassa oloaikoihin. Seutulippu on onnistunut palvelu ja maksukorttia pidettiin kä-
teistä parempana maksuvälineenä.

Osallistujien taholta pidettiin Tampereen kaupungin liikennelaitoksella käyttöön otettua
osallistuvan suunnittelun kulttuuria hyvänä. Toimintatapaa, jossa erityisryhmien nä-
kemykset otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa, koettiin hyväksi käytännöksi.

Yhteenvetoa Tampereen esteettömyysryhmän näkemyksistä, mitä on esteettömyys
joukkoliikenteen laatukäytävässä:

• Pysäkkikoroke ja matalalattiabussi - bussiin pääseminen.
• Lisää informaatiota palvelulinjojen käyttömahdollisuuksista.
• Kuljettajan palveluhalukkuudella merkittävä vaikutus
• Vaihtaminen vähentää linja-auton käyttäjiä
• Osallistuva suunnittelu tukee esteettömyyttä

6.4 Laatukäytävälle esitetyt toimenpiteet

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa laatukäytävämäärittelyllä on haluttu ohjata kehittämisen
resursseja laatukäytäville. Laatukäytävistä on laadittu pieniä kehittämistoimenpiteitä kos-
kevat toteuttamissuunnitelmat. Toteutuksen hallinta on ollut puutteellista ja monet asiat
ovat isännättöminä jääneet toteutumatta.

Joukkoliikenteen etuisuuksien toteuttaminen laatukäytävillä on edennyt Tampereen ruuh-
kaisella Pispalan kannaksella on toteutettu joukkoliikennetuisuudet Pispalan valtatiellä.
Keskusteluja käydään Tampereen itäisen sisääntulotien (Kekkosen-Paasikiventie) joukko-
liikenne-etuisuuksista.

Elokuussa 1999 julkaistussa Nokian ja Ylöjärven laatukäytävät, Toimenpide-esityksessä
on nimetty 52 toimenpidettä tässä työssä tarkasteltavalle laatukäytävälle. Niiden jakautu-
minen toimenpideryhmiin on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Laatukäytävän toimenpiteiden jakautuminen.
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Nopeuttamistoimenpiteet eivät vaikuta joukkoliikenteen esteettömyyteen merkittävästi,
mutta ne voivat madaltaa työikäisen väestön estettä käyttää joukkoliikennettä, koska mat-
ka-ajasta tulee kilpailukykyisempi henkilöautoilun kanssa. Sujuvoittamistoimenpiteet vai-
kuttavat niin ikään linja-autojen nopeuteen. Ne edesauttavat ikääntyneiden ja toimintara-
joitteisten linja-autoon nousua, koska ne takaavat linja-auton pysähtymisen lähelle reunaki-
veä oikeassa kulmassa.

Matkustajainformaatiota parantavia toimenpiteitä ovat mm. karttojen ja seutuliikenteen ai-
kataulujen lisääminen pysäkeille sekä pysäkkien nimeäminen yhdenmukaisesti. Pysäkkipal-
velua parantavia toimenpiteitä ovat mm. uudet katokset ja odotustilan leventämiset.

Kevyen liikenteen järjestelyihin on sisällytetty katosten siirtoja ja pyörätien ohjaamista py-
säkkien takaa sekä jalankulkuyhteyksien parantamisia pysäkeille ja kokonaan uusia erillisiä
kevyen liikenteen väyliä.

Muissa toimenpiteissä on viitattu lähinnä tiedossa oleviin muutoksiin, jotka välillisesti kos-
kevat myös joukkoliikenteen olosuhteita.

Taulukossa 4 on tiivistelmä toimenpideselvityksessä mainituista toimenpiteistä ja kommentti
niiden toteutuksesta. Yhteenvetona voi todeta, että ehdotetuista toimenpiteistä on viiden
vuoden aikana toteutettu noin 30%. Tampereen puolella toteutumisprosentti on parempi
kuin Nokialla, missä parannuksia on tehty ainoastaan Pirkkalaistorilla.

Paikoin erittäin laadukkaalta laatukäytävältä löytyy myös luokattomia paikkoja, jotka on
jääneet korjaamatta suunnitelmista huolimatta. Esim. Likolammen pysäkille ei edelleen-
kään ole kevyen liikenteen yhteyttä, koroketta tai katosta (kuva 28).

Kuva 28. Likolammen pysäkin puuttuvat kevyen liikenteen yhteydet. Kevyen liikenteen väylä
kulkee toisella puolella katua, mutta suojatie puuttuu.
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Nokialla saneeratuilta Pirkkalaistorin pysäkeiltä puuttuvat edelleen suunnitelmissa maini-
tut reittikartat sekä pysäkkien nimet ja tiedottavat kyltit. Aikataulutiedotkin ovat vajavai-
sia.

Taulukko 4. Linjana2- raportissa, ( 1999), mainittujen parantamistoimenpiteiden toteutuminen
laatukäytävällä.
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Tampereen kaupungin liikennelaitoksen ja Tampereen kaupungin teettämässä TKL:n lin-
jaston pienet kehittämistoimet, Toimenpideohjelma vuosille 2001- 2003 on nimetty kolme
kohdetta tarkasteltavalle laatukäytävälle. Kaikki toimenpiteet liittyvät linja-autoliikenteen
nopeuttamiseen. Joukkoliikenteen esteettömyyteen ne vaikuttavat matka-ajan lyhentymi-
senä.

6.5 Pysäkkiympäristön nykytila

Tampereen  Keskustori paikallisen linja-autoliikenteen terminaalialue, joka on hiljattain
saneerattu. Saneerauksen yhteydessä toteutetut ratkaisut paransivat pysäkkikatosten va-
rustelutasoa (Kuva 30). Viisi ensimmäistä pysäkkiä Keskustorilta länteen (Tuulensuu, Met-
so, Pyynikintori ja Ammattikoulu) ovat nykyaikaisia toimivia pysäkkejä, joilta löytyy aika-
tauluinformaatiota, toimivat odotustilat jne. Kuvassa 29 a on ajantasaista pysäkki-infor-
maatiota Tampereen Pyynikintorilta.

Osuudella Ammattikoululta Nokian rajalle 67%:lla Nokian suunnan pysäkeistä ei ole
katettua odotustilaa (esim. Kuva 29 b). Kaikilla Tampereen kaupungin alueella sijaitsevilla
pysäkeillä on kuitenkin selkeästi kerrottu pysäkkiä palvelevien linjojen numerot ja määrä-
päät. Tampereen suunnan pysäkeillä on pääsääntöisesti katetut odotustilat. Winterin alueen
pysäkiltä puuttuu katos tilan puutteen vuoksi (Kuva 29 b). Ensimmäiset pysäkit Nokian
rajan jälkeen Tampereelle päin ovat niin ikään katoksettomia pienien nousijamäärien vuok-
si.

Kuva 29. a) Ajantasaista pysäkki-informaatiota Pyynikintorilla ja b) Winterin alueen pysäkki,
jolle ei suurten korkeuserojen vuoksi mahdu pysäkkikatosta.
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Pääosalta Nokian suunnan laatukäytävän pysäkeistä löytyy linjakartta ja pysäkkikohtainen
aikataulu sekä tietoa lippujärjestelmästä (kuva 31). Katokset ovat nykyaikaisia läpinäkyvi-
ne seinineen ja istuimineen.

Kuva 31. Tyyppikatos Kaarilassa.Kuva 30. Keskustorin uudet
pysäkkikatokset.

Kuva 32. Nokian suunnan pysäkki, Vanha Kirkkotie.
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Esteettömyyden ongelmat liittyvät
tällä yhteysvälillä enemmän pysäkil-
le pääsemiseen. Pispalan seudulla on
suuria korkeuseroja, jotka vaikeut-
tavat mm. liikuntaesteisten kulkua
pysäkille. Kuvassa 33 on esimerkki
tästä Jurvalankadun pysäkkiä vasta-
päätä. Vastaavia paikkoja löytyy Pis-
palasta useita.

Kuva 33. Portaat asuinalueelta
Jurvalankadun pysäkille johtavalla kul-
kureitillä.

Nokian puolella pysäkkien laatuta-
so romahtaa Tampereeseen verrat-
tuna. Pysäkeillä on pääsääntöisesti
vain tolppa merkkinä pysäkistä. Py-
säkeiltä ei löydy tietoa liikennöivis-
tä linjoista tai aikatauluja. Kuvassa
34 on tyypillinen pysäkki Nokian
puolella. Esteettömyyttä parantaa
pysäkkikoroke, syvennys ja kevyen
liikenteen väylän kulku pysäkin ta-
kaa.

Kuva 34. Tyyppipysäkki Nokian
puolelta heti Tampereen rajan takaa.
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Pirkkalaistori Nokian terminaalina muodostaa poikkeuksen nokialaisten pysäkkien jou-
kossa. Pirkkalaistorilla on modernit läpinäkyvät katokset istuimineen ja kevyt liikenne on
ohjattu odotustilojen takaa (kuva 35).

Pirkkalaistorin pysäkeillä on aikataulutietoa, mutta ei riittävästi ja erittäin pienellä kirjasin-
koolla. Linjakarttoja ei ole nähtävissä. Heti pysäkkien takaa nousee jyrkät portaat ostos-
keskukselle, eikä liikuntarajoitteisille ole lähellä parempaa kulkureittiä (kuva 36). Pysäkki-
katokset ovat niin lähellä reunakiveä, että apuvälineiden tai lastenvaunujen kanssa on vai-
kea ellei mahdoton päästä katokseen sateen suojaan odottelemaan linja-auton saapumista.

Kuva 35. Pirkkalaistorin pysäkkikatos Nokialta.

Kuva 36. Pirkkalaistorin pysäkin tausta.
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6.6 Yhteenveto laatukäytävästä

Saavutettavuus

Maankäytön tai bussipysäkkien sijoittaminen suhteessa palveluihin ja asutukseen ei aina ole
optimaalisesti mahdollista esimerkiksi maastollisten olosuhteiden vuoksi. Laatukäytävä on
sijoitettu pääosin olemassa olevaan rakenteeseen. Yhdyskuntarakenteen tiiviys laatukäytävän
varrella vaihtelee huomattavasti - Tampereen tiivis ydinkeskustasta väljään pientaloalueeseen.

Laatukäytävän vaikutus palvelujen sijoittamiseen on vaikea arvioida. Uutta maankäyttöä
on täydennyskaavoituksen yhteydessä kohdistettu laatukäytävän varteen.

Joukkoliikenteen tarjonta

Laatukäytävän joukkoliikennetarjontaa täydentävät Tampereen alueella palvelulinjat, mikä
tukee liikkumisen sosiaalista tasa-arvoa. Laatukäytävällä vakiovuoroisen joukkoliikenteen
tarjonta on 1- jaksolla ja osin myös jaksolla 2 tavoitetasoista.

Joukkoliikenteestä on hyvin saatavilla ennakkoinformaatiota sekä aikataulukirjana että in-
ternetistä. Seutuliikenteen aikataulujen esittämistapa kaipaa selkiinnyttämistä.

Kalustosta merkittävä osa on matalalattiabusseja. Kalustotietoja ei ole sisällytetty aikatau-
lutietoihin. Käytettävälle kalustolle ei ole esitetty laatuvaatimuksia laatukäytävän kehittä-
missuunnitelmissa.

Kuljettajien asiakaspalveluosaamiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomioita. Kuljettajan
käyttäytyminen ja esiintyminen niin kuljettajana kuin asiakkaiden palvelijana vaikuttaa voi-
makkaasti matkustajien arvioihin joukkoliikenteen miellyttävyydestä, sujuvuudesta ja käyt-
tömahdollisuuksista.

Pysäkkiympäristöt

Terminaaleissa (esitetty kuvassa 37 ympyrällä) ja Tampereen keskusta-alueella pysäkit ovat
hyvin varusteltuja ja kohtuullisen hyvin saavutettavissa. Pispalan valtatiellä (jakso1) pysäk-
kien varustelu ei ole tasapainossa joukkoliikenteen tarjontaan nähden. Laatukäytävällä
maasto-olosuhteet ovat paikoitellen hankalat - jaksolla 1 on voimakkaita korkeuseroja,
jolloin kulkureitit pysäkeille ovat hankalia. Pysäkkien varustelutaso on selkeästi puutteelli-
sempi jaksolla 2.

Kuva 37. Tampereen seudun laatukäytävän  jaksottelu  pysäkkien palvelutason mukaan.
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 7 LAATUKÄYTÄVIEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

7.1 Laatukäytävien kehittämisperiaatteet

Laatukäytävien kehittämisen perustana on palvelutasotavoitteen asettaminen. Tavoitteen
asettamisessa arvioidaan, mille alueelle ja mille asiakaskunnalle joukkoliikenteen tarjonta
kohdistuu. Joukkoliikenteen tarjontaa arvioidaan kokonaisuutena eri liikennemuodot huo-
mioiden. Tarkastelun tuloksena saadaan itsekannattavan joukkoliikenteen vaikutusalue, jonka
lisäksi on arvioitava tarvittavat täydentävät toimenpiteet kuten ostoliikenteen tarve. Laatu-
käytävillä joukkoliikenteen saavutettavuutta voidaan laajentaa esteettömyyttä parantamal-
la. Ohessa on esitetty esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä ja kehittämisvastuulliset ta-
hot.

Esimerkkinä tarkastellut kaksi laatukäytävää kuvastavat, kuinka erilaisissa yhdyskuntara-
kenteissa laatukäytävät voivat sijaita ja miten erilaisia laatukäytävät ovat luonteeltaan. Tam-
pereen seudulla saattaa yhden tunnin aikana liikennöidä sama määrä autoja kuin Kouvolan
seudulla vuorokaudessa. Joukkoliikenteen vuorotiheyden perusteella Kouvolan seudulla
on tarjonnaltaan lähinnä peruspalvelutasoista (laatukäytävällä). Laatukäytävän pysäkkien
varustelutasossa on merkittävästi parannettavaa etenkin Kouvolan seudulla.

Informaatio

Tampereen seudulla informaation tarjonta on monipuolista: aikataulukirja, internet ja py-
säkki-informaatio käsittäen aikataulut ja reaaliaikaiset näyttötaulut. Kouvolan seudulla lin-
ja-autoliikenteen aikataulukirja on julkaistu vuosittain, mutta sitä ei enää jaeta joka talou-
teen. Liikennepalvelujen informaatiota tarjoavissa oppaissa kerrotaan kanavat, joista infor-
maatiota nykyisin saa, mitä yhteyksiä on käytettävissä, mitä palveluja on saatavilla ja miten
eri tilanteissa voi toimia. Olennaista on, että oppaat päivitetään jatkuvasti. Joukkoliikenne-
matkojen esteettömyystiedot sisällytetään aikataulujulkaisuihin ja muuhun aikatauluinfor-
maatioon. Internetissä informaatiota on tarjolla useassa eri paikassa, joista pitäisi tiedottaa
laajemmin. Internetissä julkaistavan tiedon tulee olla helppokäyttöistä ja huomioida mm
näköesteisten tarpeet. Pysäkki-informaation tarjonnassa on usein puutteita: joko sitä ei ole
tai se on toteutettu puutteellisesti.

Vastuutahot: Liikenne- ja viestintäministeriö avustaa ensimmäisten oppaiden tekoa. Lii-
kenteen harjoittajat ja tilaajat, RHK, lääninhallitus.

Hinta

Suuremmilla kaupunkiseuduilla on mahdollisuus kertamaksu-pohjaiseen hintaan, joka on
edullisempi kilometripohjaiseen hinnoitteluun verrattuna. Merkittävästi edullisempi hinta
on yli kymmenen kilometrin matkoilla. Lyhyillä matkoilla kiinteähintainen kertamaksu voi
hieman vähentää käyttäjämääriä. Hinnoittelua tulisi kaupunkiseuduittain kehittää siten, että
hinta ei ole este joukkoliikenteen käyttämiselle.

Vastuutahoina kunnat.
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Potentiaalinen asiakaspohja

Laatukäytävän vaikutusalueella olevaa potentiaalista asiakaspohjaa arvioidaan tarkastele-
malla asukkaiden määrää. Kuvassa X sivulla 36 on esitetty asukasmäärätiedot laatukäytä-
vän läheisyydessä (300 metrin etäisyydellä). Jaottelemalla asukkaat ikäryhmiin, voidaan
tarkemmin arvioida parantamistarpeita. Jos ikääntyneiden määrä on suuri, korostuvat es-
teettömien kävely-yhteyksien ja pysäkkiympäristöjen tarve.

Vastuutahoina Kunnat, Tiehallinto, lääninhallitus.

Laatukäytävän jaksottelu

Laatukäytävä ei ole "tasalaatuinen" putki vaan laatutaso myötäilee yhdyskuntarakennetta,
jossa reitti kulkee. Tiiviin asutuksen vyöhykkeillä pysäkkien varusteluun ja saavutettavuu-
teen kiinnitetään erityistä huomiota.

Pysäkkien priorisointi

Kaakkois-Suomen tiepiiri on laatinut yleisten teiden varsilla olevista pysäkeistä merkittä-
vyysarvioinnin. Merkittävyyden arvioinnissa on huomioitu mm pysäkkien vuoroliikenne,
asiakasvolyymi, koulut, yhdyskuntarakenne. Pysäkkien parantamistarpeen arvioinneissa tulisi
huomioida ikääntyneiden, liikkumis- ja toimimisesteisten kannalta merkittävät palvelut eten-
kin alueilla, joissa joukkoliikenteen vuoroja uhkaa lopettaminen. Merkittävyysarviointeja
tulisi täydentää siten, että pisteytys ei perustu ainoastaan massaan vaan käyttäjien ja palve-
lujen "laatuun / luonteeseen".

Pysäkkiympäristön esteettömyyden parantaminen

Pysäkin varustelutason vähimmäistavoitteena on varustaminen vähintään korokkeella ja
linja-merkillä sekä turvallisella jalankulkureitillä. Suunnitelma näiden toteuttamisesta tär-
keysjärjestyksen mukaisesti eli esimerkiksi terveyskeskusten, sairaaloiden, palvelutalojen,
hautausmaiden, joiden läheisyydessä sijaitsevat ovat ikääntyneiden ja liikkumis- ja toimimi-
sesteisten kannalta tärkeitä.

Pysäkeille pitäisi johtaa turvalliset jalankulkureitit. Kulkureitin ei tarvitse välttämättä olla
erillinen kevyen liikenteen väylä, koska sitä ei ole mahdollista kaikkialle toteuttaa. Linja-
autoliikenteen reitit on usein huomioitu talvihoitoluokissa luokitusta nostavana tekijänä.
Ajattelutapa ei kuitenkaan aina pidä sisällään linja-autopysäkille johtavien jalankulkureit-
tien talvihoidon merkittävyyttä. Jalankulkijoiden turvallisuuteen vaikuttaa pientareiden
kohdalla pinnan tasaisuus ja talvihoito eli pientareiden auraaminen auki.

Pysäkit jaetaan tavoitetason mukaan kolmeen luokkaan, peruspysäkkiin, katokselliseen
peruspysäkkiin ja laadukkaasti varusteltuun pysäkkiin. Perustasonkin pysäkeillä esteettö-
myyden näkökulmasta kriittisimpien tekijöiden pitäisi toteutua. Peruspysäkeillä pysäkki-
alue on esteettömän pysäkin ohjeiden mukaan rakennettu sisältäen odotustilan (korotettu
tai tasossa), yhteydet pysäkille,  pysäkkimerkin, linjanumerot ja linja-autojen pysähtymis-
alueen (ajorata / syvennys). Katoksellisessa peruspysäkissä on peruskatos, jossa  penkki,
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roskakori ja aikataulukaappi, korotettu odotustila ja valaistus. Laadukkaasti varusteltu
pysäkki on varusteltu lisäksi laadukkaalla katoksella ja pysäkillä on tilat saattoliikenteelle
(pp-pysäköinti, lähistöllä paikka henkilöautolla tapahtuvaan saattoliikenteeseen).

Mallikuvat liitteissä 4, 5 ja 6.

Pysäkkiympäristön parantamisen vastuutahoina ovat kunnat, Tiehallinto.

7.2 Toimenpide-ehdotukset Kouvolassa ja Tampereella

Kouvolan seudun laatukäytävä

Kouvolan seudulla tulisi liikennejärjestelmässä ottaa selkeästi kantaa siihen, kuinka laajalle
kaikille avoimen joukkoliikenteen palveluja on mahdollista tarjota esimerkiksi kuvaamalla
joukkoliikenteen vyöhykkeet. Joukkoliikenteen parantamiseksi esitettävät toimenpiteet
keskitetään joukkoliikenteen vyöhykkeelle. Toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena on po-
tentiaalisten asiakkaiden houkutteleminen joukkoliikenteen käyttäjiksi. Potentiaalinen asi-
akasryhmä on nykyisin erilliskuljetuksin hoidettavat asiakkaat, joiden tavoitteleminen avoi-
men joukkoliikenteen asiakkaiksi edellyttää esteettömyyden huomioimista kehittämistoi-
menpiteissä.

Kouvolan seudun laatukäytävän kehittämiseksi esitetään laatukäytävän jaksottelua ja py-
säkkien priorisointia. Jaksoille määritellään ympäröivä maankäyttö ja käyttäjämäärät huo-
mioiden erityyppisiä mallipysäkkejä, joilla on huomioitu keskeisesti esteettömyyttä paran-
tavia tekijöitä. Jaksottelu tukee parantamistoimenpiteiden realistisia toteuttamismahdolli-
suuksia.

Kouvolan seudun kuntayhtymän keräämän pysäkkirekisteriaineiston perusteella on arvioi-
tu fyysisten parantamistoimenpiteiden suuruusluokkaa. Koroke puuttuu lähes puolelta py-
säkeistä ja vain kolmasosa pysäkeistä on varusteltu katoksella.  Erillinen jalankulkuyhteys
pysäkille on 66 %. pysäkeistä. Korokkeen, katoksen tai  jalankulkuyhteyden olemassaolo
ei vielä ole tae esteettömästä toteuttamisesta, joten myös näiden "varusteltujen" pysäkkien
kohdalla voi olla parantamistarpeita. Jalankulkuyhteyden puuttumiset sijoittuvat tiiviiden
taajamien ulkopuolelle haja-asutusalueelle.
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Kuva 38. Pysäkkikorokkeet.
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Kouvolan seudun laatukäytävälle ehdotettavat tavoitetasot

• yhteysvälille 1
• yhteysvälille 2
• Kuusankosken keskustan ja Inkeroisten terminaalin alueille, jotka on merkitty

sinisellä ympyrällä kuvaan 39
• Kouvolan matkakeskukselle, joka on merkitty punaisella ympyrällä kuvaan 39.

Jaksoilla kehitetään pysäkkiympäristöjä jaksottelun ja merkittävyysarvioinnin perusteella.
Pysäkkiympäristöissä on merkittävästi parannettavaa Kouvolan seudulla. Jaksottelun avul-
la on haettu pysäkkiympäristön kehittämisen suuruusluokkaa. Pysäkkiympäristöjen paran-
tamisen suuruusluokkaa on arvioitu siten, että terminaaleissa (keskusta-alueen merkittävin
/ merkittävimmät pysäkit) Kuusankoskella, Inkeroisissa ja Kouvolan matkakeskuksella on
toteutettu laadukkaat katokselliset ja varustellut pysäkkiratkaisut (mallipysäkki 3, liite 6).
Jaksolla 1 Kuusankosken ja Kouvolan välillä oleville pysäkeille on esitetty katokselliset
pysäkit tavoitteeksi (mallipysäkki 2, liite 5). Jaksolle 2 Kouvolan ja Inkeroisten välille olisi
toteutettava vähintään korokkeellinen pysäkkiratkaisu (mallipysäkki 1, liite 4).

Kuva 39. Kouvolan seudun laatukäytävän  jaksottelu  pysäkkien palvelutason mukaan.
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Kouvolan keskusta-alueella ja terminaaleissa parempilaatuiset pysäkit, 35000 euroa, jak-
son 1 kehittämiseen noin 25 000 euroa ja jakson 2 kehittämiseen noin 400 000 euroa.
Jaksolla 2 on pääsääntöisesti ehdotettu pysäkin varustetasoksi koroketta ja linjamerkkiä.
Lisäksi pysäkeille johtavissa jalankulkuyhteyksissä on puutteita. Parantamiskustannusten
suuruusluokka "perustasoisenkin" esteettömyyden saavuttamiseksi on merkittävä. Toimen-
piteiden kiireellisyyttä ja kohdentamista arvioitaessa on tarpeen tarkastella parantamisen
vaikuttavuutta laajemmin.

Informaation kehittäminen

Aikataulutietojen päivittäminen esteettömän informaation periaatteiden mukaisesti. Nykyi-
sin informaatiota on sekalaisesti netissä useassa eri paikassa tarjolla. Informaation sijainnis-
ta tulisi tiedottaa laajemmin ja informaation sisältöä olisi selkeytettävä. Aikataulukirjan ja-
kaminen joka talouteen on etenkin ikääntyneille tärkeää.

Suunnitteluyhteistyön kehittäminen

Joukkoliikenteen esteettömyyden kehittämiseksi tarvitaan paikallistason yhteistyötä van-
hus- ja vammaisneuvostojen sekä eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Vuorovaikutuk-
sessa saadaan konkreettista tietoa joukkoliikenteen saavutettavuuden parantamiseksi. Yh-
teistyö eri hallinnonalojen välillä on tarpeellista esteettömyyden parantamistoimenpiteitä
suunniteltaessa. Yhteistyössä hallinnonalojen kanssa voidaan tarkastella, onko alueita, jois-
sa esteettömyyttä parantamalla voidaan laajentaa säännöllisen joukkoliikenteen käyttömah-
dollisuutta ja vähentää erilliskuljetusten tarvetta.

Lippujärjestelmien kehittäminen

Kouvolan seudulla on otettu käyttöön seutulippu, jonka vaikutuksia tulisi jatkossa seurata.
Lyhyiden, kaupunkiseudun sisäisten matkojen hinnoitteluperusteita olisi kehitettävä.

Tampere- Pispalan valtatien laatukäytävä

Tampereen seudun kaltaisella tiiviillä kaupunkiseudulla joukkoliikenteen saavutettavuus ei
sinällään ole ongelma. Joukkoliikenteen käyttämättömyydelle ei monessakaan tapauksessa
ole syynä pitkä kävelymatka pysäkille, kuten Kouvolan seudulla. Ikääntyneiden ja toimin-
tarajoitteisten esteet ovat monesti fyysisiä kävelymatkan, pysäkin tai linja-auton ominai-
suuksia, tavallisten työikäisten esteet liittyvät tyypillisesti tiedonpuutteeseen tai joukkolii-
kenteen imagoon.

Joukkoliikenteen käyttäjämäärien vähentymisen pysäyttämiseksi asiakkaita voidaan tavoi-
tella myös erilliskuljetusten käyttäjistä. Tampereella toimii palveluliikenteen linjasto laatu-
käytävän alueella kattavasti. "Normaalia" joukkoliikennettä ja palveluliikennettä tulisi tar-
kastella samanaikaisesti.
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Pysäkkien laatutasotavoitteen osalta ehdotetaan jaksottelua - Tampereen puolella maan-
käyttö on melko tiivistä ja vuorotarjonta vilkasta. Pysäkkien tasonkin voisi siten ajatella
olevan laadukasta. Nokian puolella asutus laatukäytävän varrella harvenee ja vuorotarjonta
on vähäisempää. Pysäkkien toteuttamisessa tavoitteena voisi olla katoksellinen peruspy-
säkki - muutamalla "hyvin hiljaisella" pysäkillä peruspysäkin toteutus voi olla perusteltua.

Kuva 40. Tampereen seudun laatukäytävälle ehdotettavat tavoitetasot.

Tampereen seudun laatukäytävälle ehdotettavat tavoitetasot

• Keskustori - Pyynikintori, keskusta-alue
• Ammattikoulu - Vanha Kirkkotie, vilkas vuorotarjonta
• Villilä - Maatiala, hiljaisempi jakso
• Nokian Kirkko - Pirkkalaistori, keskusta-alue

Jaksoilla kehitetään pysäkkiympäristöjä jaksottelun ja merkittävyysarvioinnin perusteella.
Jaksottelulla on haettu perustason määrittelyä laatukäytävälle asutuksen tiiviyden ja vuoro-
tarjonnan perusteella. Pysäkkiympäristöjen parantamisen suuruusluokkaa on arvioitu siten,
että terminaaleissa (Keskustori, Pyynikintori ja Pirkkalaistori) on toteutettu laadukkaat
katokselliset ja varustellut pysäkkiratkaisut. Tampereen keskusta-alueella laadukkaat py-
säkit (olemassa oleva tilanne) ja Nokian keskustan alueella katokselliset ratkaisut. Joukko-
liikenteen tarjonnan osalta "vilkkaalla" välillä Ammatikoululta Vanhalle Kirkkotielle esite-
tään toteutettavaksi katokselliset pysäkkiratkaisut. Villilästä Maatialaan on vuorotarjonnan
ja asutuksen tiiviyden osalta hiljaisempi jakso, jonne on esitetty korokkeellista pysäkkiä
perusinformaatiolla varustettuna. Kustannusten suuruusluokka on noin 110 000 euroa, jos-
ta pääosa kohdistuu välille Ammattikoulu - Vanha Kirkkotie. Kustannuksissa on arvioitu
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pelkästään pysäkkien varustelutason kustannuksia. Lisäkustannuksia syntyy jalankulkuyh-
teyksien parantamistarpeesta.

Informaatio

Aikataulutietojen päivittäminen esteettömän informaation periaatteiden mukaisesti. Yleen-
sä ottaen aikatauluinformaatiota TKL:n tarjonnasta on kattavasti. Seutuliikenteen aikatau-
lujen esittämistapaa tulisi kehittää helppolukuisemmaksi. Palvelulinjojen tarjonnasta ja "käyt-
töoikeudesta" pitäisi tiedottaa laajemmin esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostojen väli-
tyksellä.

Suunnitteluyhteistyö

Suunnitteluyhteistyötä on jonkin verran toteutettu eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen kanssa.
Asiakkaiden määrän lisäämiseksi suunnitteluyhteistyötä tulisi entisestään tiivistää. Esteet-
tömyyttä parantavien toimenpiteiden vaikuttavuuden varmistamiseksi jopa asuinaluekoh-
tainen yhteistyö olisi tarkoituksenmukaista.
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8 LAATUKÄYTÄVIEN ESTEETTÖMYYS

Pilottikohteiden tarkastelujen kautta on noussut esiin seuraavat päähavainnot:

- joukkoliikenteen laatukäytävät ovat eri seuduilla hyvin erilaisessa roolissa ja
kehitysvaiheissa

- joukkoliikenteen laatukäytävä hoitaa maankäytön pääakselien runkoliikennettä,
jonka pääfunktio on työ- ja koululaisliikenteen hoito

- joukkoliikenteen laatukäytävän palvelualue on varsin suppea väestöryhmälle,
jolla liikkuminen on rajoittunutta

- joukkoliikenteen laatukäytävän kehittäminen on organisoitu teknisen toimen  ja
kautta yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa liikennelupapolitiikan kautta, mutta
muut julkisen liikenteen palveluja hoidetaan muuta kautta palveluja kilpailut-
tamalla.

Havaintojen perusteella ehdotamme seuraavia kehittämispainotuksia laatukäytävien
esteettömyyden edistämiseksi:

- Esteettömän liikkumisen kannalta pelkkä laatukäytävän tarkastelu ei ole riittävä
toimenpide, vaan on tarkasteltava laatukäytävän toimintoja täydentäviä palvelu-
muotoja (palvelulinjat, kutsuliikenne jne) , niiden kytkeytymistä, palvelun
kohdistumista ja kokonaisuuden kustannustehokkuutta

- Laatukäytävien toteutusta ja laadun parantamista on jatkettava nostamalla
laatukäytävien kehittäminen yhdeksi painotusalueeksi seutu- ja kunta-
strategiassa.  Ongelmana on ollut päätöksenteon monimutkaisuus hankkeiden
pienipiirteisyyden ja vastuualueiden epävarmuuden vuoksi ja pelkät yksityiskoh-
taiset suunnitelmien toteutus on jäänyt keskeneräiseksi.

- Esteettömyyden näkökulmaa on laajennettava koskemaan myös palvelujen
saavutettavuutta. Tämäkin edellyttää aiheen nostamista strategiaprosessiin.

8.1 Joukkoliikennejärjestelmän suunnittelu

Liikennejärjestelmä on yhteiskunnan toimintojen tukijärjestelmä (luuranko). Liikennejär-
jestelmän palvelutason tulee olla riittävä toimintojen liikennetarpeiden tyydyttämiseksi.
Toisaalta liikennejärjestelmän palvelutason nostaminen tarvetason yläpuolelle ei tuo suurta
lisäarvoa seudun vetovoimaisuudelle. Liikennejärjestelmän rakenne muokkaa pitkällä aika-
jänteellä aluerakenteen kehitystä.   Tavoiteltavaa on mahdollisimman monimuotoisten lii-
kennepalvelujen aikaansaaminen.

Joukkoliikenteen esteettömyyteen vaikututetaan jo suunnitteluvaiheessa. Esteettömyydes-
sä painotetaan kulkureittien katkeamattomuutta, tietoisuutta ja varmuutta tietyn laatutason
säilymisestä koko reitin varrella. Liikennelupia myönnettäessä, ostoliikenteen tarvetta arvi-
oitaessa ja tilattaessa tehdään valintoja joukkoliikenteen esteettömyydestä. Toimintatapo-
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jen kehittämistä pohdittiin niin maankäytön suunnittelun, liikennesuunnittelun, kunnossapi-
don suunnittelun kuin liikennöinnin suunnittelun näkökulmasta.

Kuva 41. Kaupunkiseudun kehittämistavoitteet ja joukkoliikenteen suunnitteluprosessi. Lähde
Joukkoliikenne eurooppalaisissa kaupungeissa. Juha-Pekka Häyrynen. TTY / Liikenne- ja kuljetus-
tekniikan laitos, tutkimusraportti 58.

Liikennejärjestelmä ja kaupungin tavoitetila

Joukkoliikenteen suunnittelun osalta on poliittisessa päätöksenteossa tehtävä tietoinen va-
linta siitä, kuinka esteetöntä joukkoliikennettä kuntalaisille halutaan tarjota? Kuinka vahva
tavoite kunnassa liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo on?

Joukkoliikenteen vai kaupunkirakenteen laatukäytävä?

Kaupunkirakenteen laatukäytävän tavoitteena on kehittää samanaikaisesti toimintojen si-
joittelua ja saavutettavuutta. Joukkoliikenteen laatukäytävä on kaupunkirakenteen kehittä-
misajatukseen verrattuna irrallisempi elementti, jota lähdetään kehittämään omana koko-
naisuutenaan, irti kaupunkirakenteesta. Kaupunkirakenteen laatukäytävä sisältää näkemyksen
työpaikka- ja palveluvaltaisen alueen sijoittamisesta vyöhykkeellä, mikä parantaa myös jouk-
koliikenteen suunnittelua. Kaupunkirakenteen laatukäytävässä esteettömyys pitäisi olla
kaikessa suunnittelussa automaattisesti huomioitava lähtökohta. Joukkoliikenteen pysäkeille
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johtavien kävelyreittien esteettömyys ei siten vaatisi erillistä tarkastelua vaan olisi osa ko-
konaisvaltaista suunnittelua. Kaupunkirakenteen laatukäytävässä joukkoliikennekadut ym
joukkoliikenne-etuisuudet ovat osa suunnittelutapaa.

Joukkoliikennevyöhyke

Laatukäytävien sijaan tai niiden rinnalla joukkoliikennevyöhykkeiden tarkastelu voisi olla
suositeltavaa pienemmillä ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla, joilla säännöllisen vuorolii-
kenteen tarjonta koko seudun kattavasti ei ole realistisesti mahdollista. Joukkoliikennevyö-
hykkeen määrittely kuvaa, mihin joukkoliikenteen esteettömyyttä parantavat toimenpiteet
tulisi kohdistaa asiakaskunnan laajentamiseksi ja missä on tukeuduttava tulevaisuudessakin
erilliskuljetuksiin.

8.2 Laatukäytävien esteettömyys ja asiakkaat

Joukkoliikenteen kilpailukyky  ja esteettömyys

Suurilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen laatukäytävän tavoitteena on tukea palveluta-
soltaan kilpailutasoisen joukkoliikenteen tarjontaa. Kilpailutasoiseen joukkoliikenteeseen
liittyviä määreitä ovat mm. nopeus, sujuvuus, runsas vuorotarjonta. Esteettömyys ja sen
tavoitteet eivät voi olla ristiriidassa joukkoliikenteen kilpailutasoisen palvelutasotavoitteen
kanssa. Esteettömyyden tavoitteena on parantaa kaikkien kansalaisten tasavertaisia liikku-
mismahdollisuuksia ja mahdollisuutta selviytyä omatoimisesti jokapäiväisistä liikkumistar-
peistaan. Kriittisinä ryhminä esteettömyyden näkökulmasta on tarkasteltu ikääntyneitä, liik-
kumis- ja toimimisesteisiä sekä lapsia. Vaarantaako esteettömyyden näkökulmasta toteu-
tettu joukkoliikenteen laatukäytävä joukkoliikenteen kilpailukyvyn?

Esteettömyys laatukäytävässä näkyy kaikille käyttäjille mm. linja-autoon nousun helpottu-
misena, informaation tarjonnan parantumisena, pysäkille johtavien kulkureittien turvalli-
suuden parantumisena. Pysäkkiympäristön selkiytyminen ja sitä kautta turvallisuuden tun-
teen parantuminen ei voi olla joukkoliikenteen imagoa heikentävä tekijä.

Laatukäytävän sijoittuminen ja vaikutusalue

Joukkoliikenteen laatukäytävän tavoite - tiivis maankäyttö laatukäytävän varrella ei välttä-
mättä tarjoa mahdollisuuksia nopeaan joukkoliikennereittiin, mutta riittävästi asiakaspo-
tentiaalia. Toisaalta laatukäytävät näissä esimerkkitapauksissa kulkevat sujuvaa ja lyhintä
väylää kuntien välisellä osuudella - eivät siellä, missä kaupungin sisällä suurimmat asukas-
massat ovat. Laatukäytävien keskeinen funktio on palvella seudullisen työssäkäyntiliiken-
teen tarpeita, jolloin matka-aika on melko olennainen tekijä houkuttelevan ja kilpailukykyi-
sen vaihtoehdon tarjoamiseksi. Tämä ohjaa laatukäytävien sijoittumista sujuviin liikenne-
väyliin osittain tiiviin asutuksen reuna-alueille tai ulkopuolelle. Laatukäytävä palvelee pää-
keskuksien välillä, jolloin aluekeskukset jäävät osin ulkopuolelle.
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Esteetön laatukäytävä  laajentaa eri käyttäjäryhmien mahdollisuuksia käyttää kaikille avointa
joukkoliikennettä. Esteettömyyden erityisryhmien kannalta tarkasteltuna laatukäytävän fyy-
sinen vaikutusalue on kuitenkin aina suppeampi kuin "normaalin" liikkumiskyvyn omaavan
henkilön. Esteettömästikään toteutettu laatukäytävä ei auta ikääntynyttä kantamaan ruo-
kakassiaan pidemmälle kuin fyysiset edellytykset antavat myöden. Joukkoliikenteen laatu-
käytävän säännöllinen vuoroliikenne ei ratkaise koko  vaan tarvitaan myös palveluliiken-
nettä.

Kuva 42.

Kuva 43.
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Joukkoliikenteen potentiaalinen asiakaskunta

Joukkoliikenteen käyttäjämäärien lisääminen on keskeinen tavoite niin suurilla kuin pienillä
kaupunkiseuduilla. Suurilla kaupunkiseuduilla asiakasmäärien vähentymisen pysäyttämi-
nen on edellytys tarjonnan tason säilyttämiseksi kilpailukykyisenä tai laadun parantamiseksi
houkuttelevuuden lisäämiseksi. Pienemmillä kaupunkiseuduilla asiakkaiden lisääminen on
ainoa mahdollisuus joukkoliikennetarjonnan säilymiselle tai lakkauttamisen ehkäisemisek-
si. Kuntien erilliskuljetuksin hoidetut asiakasryhmät ovat yksi potentiaalinen mahdollisuus
avoimen joukkoliikenteen käyttäjinä. Erilliskuljetuksien hoidettavien asiakkaiden sijainti ja
kuljetusten suuntautuminen laatukäytävän vaikutusalueella tulisi selvittää. Potentiaalisia
asiakkaita tarkasteltaessa on toisaalta huomioitava myös, ketkä tulevaisuudessa todennä-
köisesti ovat potentiaalisia erilliskuljetusten tarvitsijoita. Tietoja hyödynnetään konkreet-
tisten toimenpiteiden suunnittelussa joukkoliikenteen käytettävyyden parantamiseksi alu-
eilla, joissa käyttäjäkuntaa on mahdollista laajentaa. Joukkoliikenteen soveltuvuus erillis-
kuljetuksien asiakkaille edellyttää paitsi kaikille soveltuvia kulkureittejä ja pysäkkiympäris-
töä myös käyttäjille soveltuvaa kalustoa. Toinen tarkasteltava osa-alue on, palveleeko laa-
tukäytävän suuntautuminen niitä reittitarpeita, joita hoidetaan erilliskuljetuksin.

Kuva 44.

Joukkoliikennetarjonnan kokonaisvaltainen tarkastelu

Liikennemuotojen palvelutasoa ei tule tarkastella erikseen vaan koko liikennejärjestelmän
kattavana kokonaisuutena. Joukkoliikenteen osalta säännöllisen vakiovuoroliikenteen li-
säksi tarkastelussa huomioidaan lakisääteisten kuljetuksen ja niiden järjestämisen tarve ja
kustannukset. Näkökulma tuo esille koko joukkoliikenteen kysynnän ja tarpeet  kokonais-
valtaisesti, jolloin voidaan arvioida vakiovuoroisen joukkoliikenteen lakkauttamisen vaiku-
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tuksia  kokonaiskustannuksiin. Maankäytön suunnittelussa pyritään tarjoamaan riittävä asu-
kasmäärä joukkoliikenteen mahdollistamiseksi. Olemassa olevan rakenteen osalta tulisi ar-
vioida esimerkiksi ikärakenteen kehittymistä asuinalueittain ja sen vaikutuksia joukkolii-
kenteen järjestämiseen.

Tavoitteena on, että koululaiskuljetukset hoidetaan ensisijaisesti kaikille avoimena joukko-
liikenteenä linja-autoilla, pikku-busseilla tai tilatakseilla. Pikkubusseissa ja tilatakseissa va-
rataan muutama paikka muille kuin koululaisille. Järjestely luo joukkoliikenteen käyttö-
mahdollisuuden alueilla, joilla ei ole muita julkisen liikenteen palveluja. Suurilla kaupunki-
seuduilla puolestaan koululaiskuljetukset hoidetaan  osana säännöllistä vakiovuoroliiken-
nettä. Tyypillisesti koululaiskuljetusten "ruuhka-aika" aamuisin on sijoittunut samaan ajan-
kohtaan vilkkaan työmatkaliikenteen kanssa aamuisin aiheuttaen lisävuorojen tarvetta.
Koulujen alkamisajankohtaa porrastamalla on voitu vaikuttaa normaalivuorojen riittävyy-
teen ja jakaa kuormitusta hiljaisemmalle vuorolle.

Kuva 45. Palveluliikenteen tarjonta.

Laatukäytävien yhteydessä on perinteisesti tarkasteltu vakiovuoroliikennettä. Julkisen liiken-
teen käsitteeseen sisältyy vakiovuoroliikennettä laajempi joukkoliikenteen tarjonta.  Palvelu-
liikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka toimii joko joustavina reitteinä tai kut-
suohjattuna liikenteenä. Pitkällä aikavälillä palveluliikenne vähentää esimerkiksi kotipalvelun
asiointikäyntejä ja tukee ikääntyneiden omatoimista selviytymistä.  Tampereen esimerkki-
hankkeen kohdalla todettiin, että jo nykyinen joukkoliikenteen suunnittelu perustuu nk nor-
maalin joukkoliikenteen tarjontaan ja sitä täydentävään palveluliikenteen verkostoon.

Laatukäytävän suunnittelu on perinteisesti kohdentunut kilpailukykyisen joukkoliikenteen
laatuputken kehittämisedellytysten tukemiseen. Pitäisikö laatukäytävän määrittämistä tar-
kentaa siten, että se pitää sisällään myös muun kuin vakiovuoroisen liikenteen tarjonnan?
Tällöin tavoitteena ei olisi ainoastaan kilpailukykyisen joukkoliikenteen tarjonta tietyille
alueille vaan esteettömien joukkoliikennepalvelujen tarjoaminen laajemmalle alueelle.
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8.3 Keinoja laatukäytävien esteettömyyden edistämiseksi

Laatukäytävän toteutumisen edistämien on ensimmäinen tavoite kulkumuodon arvostuk-
sen ja houkuttelevuuden lisäämiseksi.

• suunnitteluyhteistyön kehittäminen eri hallinnonalojen välillä joukkoliikenne
palvelujen kokonaistarpeen ja -kustannusten arvioimiseksi

• laatukäytävien jaksottelu yhdyskuntarakenteen mukaan. Haja-asutusalueella tai
vähäisten käyttäjämäärien alueilla ei ole tarpeellista tarjota samaa laatutaso kuin
muualla.

• pysäkkiympäristöjen ja kulkureittien kehittäminen esteettömiksi. Arvioidaan esi-
merkiksi ikärakenteen ja palvelun mukaan merkittävät pysäkkialueet. Asuinalueilla,
joilla on paljon ikääntyneitä vaihtoehtokustannuksena esimerkiksi erilliskuljetusten
tai palvelulinjan järjestäminen tulevaisuudessa. Pysäkkiympäristöjen kehittämisessä
huomioidaan myös kunnossapito - talvihoidossa tulee huomioida linja-autojen
lisäksi käyttäjien tarpeet.

• lääninhallitukset vaativat joukkoliikenteen ostoissaan esteettömyyden huomioimista
kalustossa ja reiteillä. Tarkastellaan seudullisesti, mitkä ovat reittejä, joilla esteet-
tömyyttä kehittämällä voidaan laajentaa säännöllisen joukkoliikenteen käyttömah-
dollisuutta ja vähentää erilliskuljetusten tarvetta.

• informaation kehittäminen. Ikääntyneistä merkittävällä osalla ei edelleenkään ole
internet- yhteyksiä eikä valmiuksia käyttää verkkopalveluita. Lisäksi haja-asutus-
alueilla on vielä puutteita laajakaistapalveluiden kattavuudessa. Ikääntyneitä palve-
lee parhaiten paperinen, helppolukuinen ja selkeä aikataulukirja, jossa kaikki
seudulliset yhteydet näkyvät. Lisäinformaatiota aikatauluihin kaivataan matala-
lattiabussien osalta. Matkustettaessa kuulutukset linja-autossa parantavat turvalli-
suuden tunnetta. Kuulutusten järjestäminen on teknisesti mahdollista, kyse on
enemmänkin palvelukulttuurin muuttamisesta.

8.4 Johtopäätökset

Työn tavoitteena oli tarkastella paitsi tapoja esteettömyyden kehittämiseksi joukkoliiken-
teen laatukäytävissä myös vaikutuksia, joita sillä on. Laatukäytävien esteettömyyden kehit-
tämisessä ja sen vaikutuksissa päädyttiin kolmeen keskeiseen johtopäätökseen:

- Joukkoliikenteen laatukäytäviä tarvitaan ja käyttäjäkunta löytyy sen lähialueelta.
- Laatukäytävien lisäksi tarvitaan myös muita joukkoliikenteen palveluja.
- Joukkoliikennepalvelujen tarjontaa tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti

Laatukäytävien esteettömyyden parantaminen palvelee laatukäytävän lähialueella asuvien
ikääntyneiden, liikkumis- ja toimimisesteisten käyttömahdollisuuksia. Laatukäytävän funk-
tiosta - seudullisen työssäkäyntiliikenteen tukeminen - johtuen se suuntautuu ainakin osit-
tain eri tavoin kuin erilliskuljetukset
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