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Esipuhe  

Työn tarkoitus on parantaa linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä Espoon katu- ja tieverkolla tur-
vaamalla linja-autojen mahdollisimman sujuva kulku reiteillä. Työssä on keskitytty pieniin nopeasti 
toteutettavissa oleviin toimenpiteisiin. Linja-autoliikenteen sujuva kulku parantaa liikenteen luotetta-
vuutta ja vähentää liikennöintikustannuksia. Lisäksi matka-aikojen hajonnan pieneneminen mahdol-
listaa aikataulujen kustannustehokkaamman suunnittelun. Matkustajille nopeampi matka-aika tuo 
aikasäästöjä. Parempi luotettavuus kohottaa koko joukkoliikennejärjestelmän arvoa matkustajien 
silmissä. Parannustoimenpiteiden toteuttamisen myötä myös kuljettajien työolosuhteet paranevat. 
 
HSL on parhaillaan laatimassa koko Helsingin seudun joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämis-
ohjelmaa. Espoon linja-autoliikenteen luotettavuuden kehittäminen on osa kyseistä ohjelmaa. Vas-
taavanlainen selvitys on laadittu Helsingissä vuosina 2009 ja 2011 ja Vantaalla selvitys on tarkoitus 
käynnistää kevään 2012 aikana.   
 
Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet: 
 
Kerkko Vanhanen HSL (pj.) 
Ville Lehmuskoski  HSL (31.12.2011 saakka) 
Marko Suni HSL 
Sami Aherva HSL 
Sinikka Ahtiainen Espoon kaupunki 
Lennart Långström Kauniaisten kaupunki 
Heli Siimes Uudenmaan ELY-keskus 
Juhani Bäckström Trafix Oy  
Mikko Suhonen Trafix Oy (siht.) 
 
Käytännön työstä on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Marko Suni (HSL), Kari Lehtonen 
(HSL), Kari Tyrylahti (Espoon kaupunki), Mikko Suhonen (Trafix) ja Juhani Bäckström (Trafix). Mui-
ta työhön osallistuneita henkilöitä ovat Nora Kumpulainen (Trafix), Jouni Ikäheimo (Trafix) ja Riku 
Nevala (Trafix).  
 
Työn aikana pidettiin viisi haastattelupäivää kuljettajille varikoilla ja haastateltiin liikennöitsijöiden 
työnjohtoa. Lisäksi järjestettiin Espoon  ja Kauniaisten kaupunkien edustajille bussiajelu, jonka 
aikana tutustuttiin havaittuihin ongelmakohteisiin.  
 
Työ alkoi kesäkuussa 2011 ja päättyi helmikuussa 2012. 
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Abstract: 
HSL is developing a program to improve the reliability of public transport in the Helsinki region. Improving the 
reliability of bus services in Espoo through infrastructure measures is part of the program. A similar study will 
be conducted on bus services in Vantaa during 2012. In Helsinki, studies on the trouble spots have been 
conducted earlier in 2009 and 2011 on the basis of different background materials. 
  
About half of public transport passengers in the Helsinki region travel on buses. Smooth flow of bus services 
improves the reliability of transport services and reduces operating costs. Moreover, decreased variation in 
travel times enables more cost-effective planning of timetables. For passengers, shorter travel times mean 
time savings. Also drivers' working conditions improve as the improvement measures are implemented. Im-
proved reliability of bus services increases the value of the public transport system as a whole in the eyes of 
passengers. Small cost-effective measures have a major role in this. 
  
Trouble spots for bus transport in road and street network have been pinpointed by interviewing drivers and 
work supervisors of the operators. A total of 451 feedback responses were received from drivers regarding 
205 trouble spots. A web-based map feedback software developed by Mattersoft was used as a new tool in 
the work. Two thirds of the feedback was obtained via the software, the rest were received on paper forms. 
Nearly 60% of the feedback was obtained during interaction days for drivers at depots. These days were of 
utmost importance for the success of the work. The feedback was divided into 11 categories. Three problems 
related to infrastructure that were criticized the most were lack of space (20 % of the feedback), stops (17%), 
and traffic conditions at intersections (13%). A great deal of feedback was given also about maintenance 
(15%). 
 
Actual development measures were divided into four categories on the basis of their feasibility and effective-
ness. Category 1 comprises 13 highly useful measures that are easy to implement and deliver significant 
benefits. Category 2 (easy to implement, small benefits) includes 55 measures, while category 3 (challenging 
to implement, large benefits) includes 13 measures. Category 4 consists of measures that are already includ-
ed in planning decisions or whose implementation was not deemed possible within the limits of this work. 
  
The proposals for measures (205) are presented in the form of measure cards. The cards outline the problem, 
feedback received about it and possible solution. A cost estimate, cost savings, responsibility for the imple-
mentation and preliminary schedule for each measure are also presented in the cards. Also other impacts of 
the measures have been assessed, such as decrease in the variation of travel times, impacts on the drivers’ 
work and traffic safety as well as impacts on other modes of transport. Preliminary plans have been drawn for 
some of the trouble spots. The costs of the measures vary from EUR 1,000 to EUR 100,000 with repayment 
periods of a few months to five years. A key result of the study was that the measures to improve the reliability 
of bus services are highly effective in terms of cost/benefit and pay for themselves quickly. 
 
In order to promote the implementation of the measures, it is suggested that HSL would meet every spring 
with the Technical and Environment Services of Espoo to discuss the budget needs in coming years. A similar 
meeting should be held with the Uusimaa Centre for Economic Development, Transport and the Environment. 
HSL and the city of Espoo must have designated persons responsible for monitoring the implementation of the 
measures, who keep in contact with the city’s infrastructure and transport planners as well as with bodies 
responsible for construction and maintenance. It is also important that operators and drivers are informed at 
least once a year about how the implementation of the measures is proceeding.  
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1 Johdanto 

Tämän työn tarkoitus on selvittää linja-autoliikenteen sujuvuuden ongelmakohdat Espoon katu- ja 
tieverkolla sekä esittää niille parantamistoimenpiteet, kustannusarviot, hyötyarviot sekä alustava 
toteuttamisaikataulu. Esitettyjen parantamistoimenpiteiden tavoitteena on turvata linja-autojen 
mahdollisimman sujuva kulku ja vähentää infrastruktuurista johtuvia linja-autoliikenteen viivytyksiä. 
 
Linja-autoliikenteen matka-ajasta noin 90 % muodostuu itse ajoajasta ja 10 % pysäkkitoiminnoista. 
Sujuvalla kululla on useita positiivisia vaikutuksia. Matka-aikojen lyheneminen vähentää liikennöin-
tikustannuksia. Vaikka yksittäinen toimenpide ei välttämättä tuota välitöntä kustannussäästöä, 
määrätietoinen toimenpiteiden toteutus reittikokonaisuuksien varrella tuo mukanaan liikennöin-
tisäästöjä pidemmällä aikavälillä. Samalla nopeampi matka-aika tuo mukanaan aikasäästöjä mat-
kustajille.  
 
Sujuvuus tasaa myös matka-aikojen hajontaa ja parantaa luotettavuutta. Tämä puolestaan mahdol-
listaa aikataulujen kustannustehokkaamman suunnittelun. Lisäksi parempi luotettavuus kohottaa 
koko joukkoliikennejärjestelmän arvoa matkustajien silmissä. Parannustoimenpiteiden toteuttami-
sen myötä myös kuljettajien työolosuhteet paranevat.  
 
Luvussa 2 o n esitetty työn aikana esille tulleet k ehittämistarpeet. Luvussa 3 on e sitetty kootusti  
toimenpide-ehdotukset ja luvussa 4 arvioitu niiden vaikutuksia ja kustannuksia. Varsinaiset toimen-
pide-ehdotukset (toi menpidekortit) o n e sitetty liitte issä 1 ja  2. Li säksi toime npiteiden vai kutuslas-
kelmat ovat li itteenä 3. Toimenpiteiden rahoitusta ja jalkauttamista on käsitelty luvussa 5. Jatkotoi-
menpide-esitykset on esitetty luvussa 6.  
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3 Toimenpide-ehdotukset 

3.1 Yksittäi set toimenpiteet  
 
Jokaiselle palautetta saaneelle 205 ongelmakohteelle pyrittiin laatimaan toteutuskelpoinen toimen-
pide-ehdotus. Toimenpiteitä mietittiin sekä työryhmässä että konsultin omassa työpajassa. Monelle 
kohteelle esit ettiin useam paa toimen pidettä. Toime npiteistä laa dittiin toimenpide kortit, jotka on  
esitetty liitteessä 1. Muutamille korteille on tehty alustavat suunni telmat AutoCad- ja AutoT URN-
ohjelmia käyttäen. Nämä suunnitelmat löytyvät korttien kääntöpuolelta liitteestä 1. 
 
Projektin työryhmä luokitteli toimenpiteet seuraavin kriteerein:  
 

- toimenpitee n toteutettavuus 
- toimenpiteen vaikuttavuus eli kuinka tehokkaasti toimenpide parantaa liikenteen sujuvuutta 
- kuinka suuri vuoromäärä hyötyy toimenpiteestä  
- kuinka paljon toimenpide aiheuttaa haittaa/hyötyä muille kulkumuodoille 
- kohteeseen liittyvät mahdolliset olemassa olevat suunnitelmat 
- tulevaisu uden linjastoratkaisut (siirtyminen liityntäli njastoon Ete lä-Espoossa Län simetron 

myötä, runkobussilinjaston suunnitelmat)  
 
Toimenpideluokkia muodostui neljä:  
 

- Luokka 1 = erittäin tarpeellinen toimenpide, joka on helppo toteuttaa ja hyödyt ovat suuret 
- Luokka 2 = tarpeellinen toimenpide, joka on helppo toteuttaa, mutta hyödyt ovat pienet  
- Luokka 3 = tarpeellinen toimenpide, jonka toteutus on haastavaa ja hyödyt ovat suuret 
- Luokka 4a = toimenpitee n suu nnittelupäätös on jo  tehty (näissä tapau ksissa tieto palaut -

teesta ja mahdollinen toimenpide-ehdotus on toimitettu suunnittelijoille tiedoksi) 
- Luokka 4b = toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksia tai hyötyjä on vaikea arvioida (näis-

sä ta pauksissa toi menpidekorttiin o n li itetty peru stelu, miksi toi menpide o n sijoitettu tähän 
luokkaan)  

- Luokka 4c = toimenpiteet eivät ole mahdollisia tai järkeviä toteuttaa tai niiden suunnittelu ei 
ole mahdollista tämän työn puittei ssa (esimerkiksi erittäin suuret ja kalliit toimenpiteet tai toi -
menpiteet, jo tka eivät suo raan p aranna linja-autolii kenteen sujuv uutta vaan esime rkiksi lii-
kenneturvallisuutta)   

 

Toimenpiteiden jakautuminen luokittain on esitetty taulu kossa 1. Vaikka luo kkien 4a–4c toimenpi-
teitä ei tämän työn yhteydessä ole tarkemmin käsitelty, on etenkin luokan 4a toimenpiteiden toteu-
tumista seurattava tarkasti. Kohteet, joille ei esitetty toimenpiteitä, on kuitenkin laadittu toimenpide-
kortit, jotka löytyvät liitteestä 2. 
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4 Toimenpiteiden kustannuksia ja vaikutuksia 

Toimenpiteiden kustannukset perustuvat hankeosalaskelmissa yleisesti käytettyihin yksikköhintoi-
hin, joita on tarkennettu kohdekohtaisesti asiantuntija-arvioilla. Tällöin on pyritty huomioimaan 
mahdolliset vaikeat maasto-olosuhteet tai esimerkiksi erityisen haastava liikenneympäristö. Kus-
tannusarvioiden tarkoituksena on antaa käsitys kustannusten suuruusluokasta ja niitä tarkennetaan 
seuraavan vaiheen suunnittelun yhteydessä.  
 
Kustannukset on arvioitu luokkien 1–3 toimenpiteille ja niiden jakautuminen toimenpideluokittain on 
esitetty taulukossa 2. Pienet toimenpiteet on arvioitu 1 000 euron tarkkuudella, vaikka esimerkiksi 
yksittäisen liikennemerkin siirto voi osoittautua tätä halvemmaksi.    

Taulukko 2. Kustannusten jakautuminen toimenpideluokittain. 

 Vaihteluväli  Yhteensä 
Luokka 1 1 000 euroa – 100 000 euroa 326 700 euroa 
Luokka 2 1 000 euroa – 60 000 euroa 325 500 euroa 
Luokka 3 1 000 euroa – 60 000 euroa 128 000 euroa 
 
Toimenpiteiden matka-aikahyötyjen arviot perustuvat Emme-tarkasteluihin ja asiantuntija-arvioihin. 
Kunkin kohte en o salta on arvioitu, mit en toime npiteen vai kutukset kohdistuvat eri vuo rokauden 
aikoihin. Toimenpiteiden aikahyötyjä on laskettu aamuliikenteen (klo 6–9), päiväliikenteen (klo 9–
15) ja iltaliikenteen (klo 15–18) osalta.  
 
Toimenpiteille on laskettu kustannussäästöt, jotka muodostuvat liikennöinnin aikahyödyistä ja mat-
kustajien aikahyödyistä. Aikahyötyjen euromääräisessä arvottamisessa on käytetty seuraavia peri-
aatteita: 

-   liikennöinnin aikahyödyt perustavat HSL:n julkaisuun 22/2011 (Joukkoliikenteen yksikkökus-
tannukset 20 10.). Aikahyö dyn arvon la skennassa o n huomioitu kokonaistuntikustannukset, 
kokonaispäiväkustannukset ja liikenteen kokonaistuntisuorite Espoon liikenteen arvoilla. Aika-
hyödyksi on saatu 44,4 €/h ( = 16,7 M€ + 6,39 M€ / 0,52 Mh).  
 

-   matkustajien aikahyödyn arvo perustuu Liikenneviraston julkaisuun 21/2010 (Tieliikenteen 
ajokustannusten yksikköarvot 2010). Matkustajien matka-aikasäästön arvona on käytetty kau-
punkiliikenteessä liikennöivän linja-auton matkustajan keskimääräistä matka-aikasäästöä 7,8 
€/h. 

 
-  toimenpiteiden euromääräisten hyötyjen laskemiseksi on työssä käytetty HSL:n liikennemal-

lista saatuja vuoro- ja matkustajamääriä sekä nykytilanteessa että vuoden 2015 tilanteessa.   
 

Kullekin toimenpiteelle on laskettu toimenpiteen takaisinmaksuaika eli kuinka kauan kestää, että 
toimenpiteen hyödyt ovat yhtä suuret kuin toimenpiteen kustannukset. Korkotekijöitä ei ole huomi-
oitu. Takaisinmaksuajat vaihtelevat muutamasta kuukaudesta viiteen vuoteen.  
 
Jos matka-aikahyötyjä ei ole voitu arvioida perustellusti, on arvioitu toimenpiteen mahdollisia muita 
hyötyjä, kuten matka-aikojen hajonnan pienenemistä, kuljettajan työn helpottumista tai liikennetur-
vallisuuden paranemista. Tarpeen mukaan on arvioitu sanallisesti myös vaikutuksia muille kulku-
muodoille, mutta muiden kulkumuotojen matka-aikamuutoksia ei ole takaisinmaksuaikaa lasketta-
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essa pystytty huomioimaan. Kohdekohtaiset laskelmat on esitetty liitteessä 3 sekä kunkin toimen-
pidekortin yhteydessä (liitteet 1 ja 2).  
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5 Toimenpiteiden toteuttamisprosessi ja rahoitus  

Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmissa ja erilaisissa toimenpideselvityksissä on määritelty usei-
ta eritasoi sia linja-autolii kenteen luotettavuutta parantavia in frahankkeita. Tyypillisesti linja-
autoliikenteen luotettavuuden parantamistoimenpiteet ovat pieniä.   
 
Hankkeiden suuri mä ärä ja niide n pie nuus on osoittautunut ong elmaksi, koska suuret h ankkeet 
vievät valtaosan p äättäjien mielenkiinnosta ja s uunnitteluresursseista. Pienille  hankkeille ei  tahdo 
löytyä toteuttajia eikä rahoitusta, vaikka vähällä vaivalla saataisiin tuntuvia parannuksia. Nopeusta-
son nostaminen on joukkoliikenteen luotettavuuden, houkuttelevuuden ja taloudellisuuden kannalta 
ensiarvoista. Toimenpiteiden edistämisen ja luote ttavuustavoitteiden saavuttamisen osalta on en-
siarvoisen tärkeää, että HSL:n ja Espo on teknisen ja ympäristötoimen yhteistyö on aktiivist a. Näin 
voidaan vaikuttaa joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseen uusia alueita kaavoitettaessa, 
liikennesuunnitelmia tehtäessä ja yksittäisiä poi kkeusjärjestelyjä toteutettaessa. Yhteistoiminta  
edellyttää riittävien yhteisten tavoitteiden ja resurssien asettamista. Teiden osalta vastaavaa yhteis-
työtä tulee tehdä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. 
 
Näistä syistä  suunnittelu- ja toteutusprosessien ohjausta on kehitettävä. Tässä työssä o n pyritty 
kehittämään yhteistyötä eri sido sryhmien kanssa. Erityisesti liikennöitsijöiden suuntaan ollaan oltu 
aktiivisia, mut ta myös kaupunki en ja E LY-keskuksen edustajille on pidetty keskustelutilaisuuksia. 
Tavoitteena on kuitenkin saada aikaan pysyvä m uutos. Toteuttamattomien kustannuksiltaan pien-
ten ja hyödyil tään merkittävien infrahankkeiden lista on saatava l yhenemään panostamalla niihin  
järjestelmällisesti riittävällä ripeydellä ja pitkäjänt eisyydellä.  Tulevaisu udessa on pystyttävä siirty-
mään yksittäisestä projektista ja tkuvaan kehittämisprosessiin. Ku vassa 12 on havainnollistettu ti-
lannetta.   
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Kuva 14
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6 Jatkotoimenpiteet 

Jatkotoimenpiteinä esitetään 
 

- työssä laadittujen toimenpiteiden toteuttamista luokissa 1-3 
 

- toimenpideluokan 4a toimenpiteiden seuranta 
 

- laajempien toimenpidekokonaisuuksien suunnittelun aloittaminen 
 

- työssä esitetyn joukkoliiketoimenpiteiden toteutusprosessin käyttöönotto. 
  

On erittäin tärke ää, että työn aika na saavutettu hyvä yhdessä tekemise n henki pystytään ylläpitä-
män myös jatkossa eri sidosryhmien kanssa. Tässä HSL:llä on hyvin keskeinen rooli seudun mer-
kittävimpänä joukkoliikennetoimijana. Esimerkiksi työn aikana toteutettu bussiajelu ongelmakohtei-
siin Espoon päättäjien kanssa olisi hyvä järjestää uudelleen säännöllisin väliajoin. 

 
Seuraavan kerran näin laaja työ on syytä tehdä viiden vuoden kuluttua, jolloin Etelä-Espoon liityn-
tälinjasto on ollut muutaman vuoden toiminnassa.  
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