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Saatteeksi
Pohjois-Savon Ely-keskuksen käynnistämän hankkeen tavoite on selkeyttää ja
parantaa Itä-Suomen kuntien henkilöliikenteen pääpysäkkien kehittämistilannetta.
Pyrkimyksenä on ollut luoda ja vahvistaa yhteistä tietopohjaa, jota kunnat voivat
hyödyntää pääpysäkkiensä kehittämistoimien suunnittelussa ja ohjelmoinnissa.
Kuntien joukkoliikennevastaaville suunnatun alkukartoituskyselyn tuloksena saadusta
pysäkkijoukosta on tunnistettu ominaisuuksiltaan ja kehittämistarpeiltaan erilaisia
pääpysäkkityyppejä. Kehittämisen ratkaisumalleja on konkretisoitu valikoimalla
lähempään tarkasteluun kuuden kunnan pääpysäkit.
Kuntatapaamisissa ja maastokäynneillä todettujen puutteiden ja parantamistarpeiden
kautta on hahmoteltu tarvittavia parannustoimia ja mahdollisia kehittämisvaihtoehtoja.
Liikenteenharjoittajilta saatu palaute ja näkemykset on kirjattu osaksi
kehittämissuosituksia.
Taustaselvitysraportissa on esitelty tyypittelyn tuloksena ja esimerkkikohteiden
tarkastelun kautta pääpysäkin kehittämisen toimintamallit (osa A) ja esimerkkitapausten kehittämistarpeet ja ratkaisuvaihtoehdot (osa B). Luonteeltaan ohjeistusten
ja tarkistuslistojen välimaastoon sijoittuvan lopputuotteen on tarkoitus olla apuna
kunnille pääpysäkin kehittämistyössä.
Pysäkkien kehittämisen, toteuttamisen ja ylläpidon vastuunjako on jossain määrin
epäselvä. Jotta pääpysäkkien kohdalla tilanne selkiytyisi, toivotaan kuntien ottavan
nykyistä vahvemmin roolia pääpysäkin kehittämiskokonaisuudesta.
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Osa A

Pääpysäkkien yleiset kehittämisperiaatteet ja
toimintamallit
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Pääpysäkkien palvelutasotavoitteet
Palvelutasokriteerit

Osatekijät

Odottelun mukavuus

Lämmin sisätila
Muut palvelut (esim. kahvio)
Sääsuoja, pysäkkikatos
Istumapaikka
WC
Roskakori
Lipunmyynti
Aikatauluneuvonta
Pysäkkimerkki
Pysäkin nimikilpi
Linjakilpi
Aikataulukehikko, aikataulut
Ajantasainen tieto pysäkin liikenteestä
Laiturimerkinnät
Opastus pysäkille
Esteetön jalankulkuyhteys pysäkille
Liityntäpysäköinti (auto)
Pyöräpysäköinti
Saattopysäköinti
Kunnossapito
Valaistus
Heijastinnauha pysäkillä (katos)
Korotettu pysäkkialue
Esteettömyyden erikoistaso

Palvelut
Informaatio

Yhteydet pysäkille

Turvallisuus ja
esteettömyys
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Lähde: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 43/2014

Terminaali,
Muu pääpysäkki
linja-autoasema
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Muu pääpysäkki voi olla esimerkiksi:
 Tien- tai kadunvarsipysäkki
 Kaupallisen toiminnan (esim. Matkahuolto)
yhtedessä oleva pysäkki
 Huoltoasemapysäkki
 Valtatien ramppipysäkki
 Liityntäpysäkki

Pääpysäkin minimivarustelutaso
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Pysäkkimerkki ja pysäkin nimikilpi
Sääsuoja ja istumapaikka
Aikataulukehikko, -kaappi ja aikataulut
QR-koodi lisätietojen saamiseksi
Heijastinnauha
Roskakori
Opastus ja viitoitus pysäkille
Esteetön jalankulkuyhteys pysäkille
Polkupyörille runkolukittavia telineitä
Henkilöauton liityntäpysäköinti
Saattopysäköinti
Liikenneympäristön mukainen turvallinen
tienylitys (alikulku, nopeusrajoitus,
keskisaareke tai korotettu suojatie)

Maaseutumallinen
katospysäkki
2 000–3 000 €

Taajamamallinen
katospysäkki
5 000–6 000 €

Kuva:OuPo

Mahdollisuus lukita
pyörä eri kohdista
runkoa. Säältä
mahdollisimman hyvin
suojaava katos.

Uuden tieliikennelain mukaan paikka
linja-autoon nousemiseen ja siitä
poistumiseen osoitetaan
keltapohjaisella merkillä. Sinipohjaista
merkkiä ei enää jatkossa käytetä.

Pääpysäkin kehittämisen toimintamalli
Kehittämistarpeiden
määrittäminen ja
toimenpidetyypit
Mitä pitää tehdä? Mitä
asioita pitää selvittää?

• Kuntien pääpysäkit hanke: pääpysäkin tyyppi
ja palvelutasotavoitteet
• Asiakaspalaute
• Tärkeimmät kehittämistarpeet
• Vastaava
referenssikohde muualla
Itä-Suomessa?
• ELYn koordinointi- ja
asiantuntija-apu
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Hankeosapuolten
tunnistaminen,
roolit ja vastuut
Mitkä tahot ja osapuolet
liittyvät pääpysäkin
palvelutasoon? Miten?

• Kiinteistö, maa-alue ja
liikenne-alue
• Pysäkki-infra
• Pysäkin ja sille vievien
kulkuyhteyksien ylläpito
ja hoito
• Liikennepalveluiden
järjestäminen
• Liikennepalveluiden
operointi
• Pysäkillä tarjottava
informaatio
• Liityntäpysäköinti
• Opastus ja viitoitus

Vaihtoehtoisten
kehittämismallien
arviointi

Käsittely ja päätös
etenemispolusta

Mitä vaihtoehtoja on
tunnistettu? Mitä
toimenpiteet ja muutokset
merkitsevät?

Kuka vastaa
valmistelusta?
Toteutusaikataulu?
Määrärahavaraukset?

• Toimenpiteiden
suunnittelu
• Vaihtoehtojen
tunnistaminen
• Muiden asiaan
vaikuttavien tekijöiden
tunnistaminen
• Liikennöitsijöiden
kuuleminen
• Asiakkaiden kuuleminen
• Kustannukset
• Arviointiyhteenveto ja
toimenpidesuositus

• Päätöksenteon ja
hallinnollisen käsittelyn
valmistelut
• Hankkeen aikataulutus
• Rahoituksen varaaminen
• Tiedottaminen

Rakentaminen,
toteutus ja ylläpito

• Seuranta
• Kokemukset ja opit

Kuntien pääpysäkit -hankkeen
tuottama tieto

Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja määrittäminen
Alkukartoituksen perusteella terminaalien ja muiden pääpysäkkien keskeisimmät
kehittämistarpeet liittyvät yleisimmin seuraaviin teemoihin:
 Matkustajainformaatio
Pysäkin merkintä, pysäkin tunnistaminen maastossa, aikataulut, mistä saa
tarvittaessa lisää tietoa
 Odottelun mukavuus ja viihtyisyys
Säältä suojaava katos, istumapaikka, lämmintä sisätilaa, WC
 Pysäkkiyhteydet ja pysäkin saavutettavuus
Opastus pysäkille, kunnossapito, liityntä- ja saattopysäköintiasiat
 Löytyykö pääpysäkkityyppiä vastaava referenssikohde muualta Itä-Suomesta?
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Osapuolten roolit ja vastuut



Tiedosta toimijoiden moninaisuus: kuka omistaa, hallinnoi tai vastaa
seuraavista pääpysäkin palvelutasoon vaikuttavista asioista?
o Kiinteistö, maa-alue ja liikenne-alue
o Pysäkki-infra: liikennemerkki, katos ym. rakenteet
Pysäkkien toteuttamiseen ja ylläpitoon
o Pysäkin ja sille vievien kulkuyhteyksien ylläpito ja hoito
liittyvä vastuunjako on periaatteiltaan
(kesä ja talvi) ja kuinka pitkille urakoita on ketjutettu
selkeä:
• Tien- tai kadunpitäjä (Ely-keskus tai
o Liikennepalveluiden järjestäminen (viranomainen)
kunta) vastaa pysäkin infrastruktuurista ja
liikennemerkeistä. Pysäkkien
o Liikennepalveluiden tuottaminen (liikennöitsijät)
sijoittaminen, rakentaminen ja pysäkin
fyysisen rakenteen (ml. pysäkkikatokset)
o Pysäkillä tarjottava matkustajainformaatio
ylläpito kuuluvat tien- ja kadunpitäjälle.
• Kunta ja/tai toimivaltainen viranomainen
o Liityntäpysäköinti
vastaa pysäkki-informaatiosta.
• Poikkeustapauksista sovitaan aina
o Opastus ja viitoitus
erikseen.
Seuraavalla sivulla on avattu asiaa lähemmin.

9

Pysäkkiin liittyvät toiminto

Tarkennuksia ja lisähuomioita

Ylläpidon ja kehittämisen vastuutaho

Pysäkin fyysinen sijainti

Liikenne-alue, maa-alue tai kiinteistö*
(valtio, kunta, yksityinen)

Tien- tai kadunpitäjä (Ely-keskus tai kunta)

Pysäkkitiedot ja tietojen hallinta

Pysäkkien sijainti- ja ominaisuustiedot, Digiroad-tietojärjestelmä

Kunta/kunnallinen viranomainen (katuverkko)
Ely-keskus (maantiet)
Kunta tai Ely-keskus (yksityistie tai -alue)

Pysäkki-infra

Pysäkkisyvennys, odotustila, liikennemerkki, nimikyltti, katos,
aikataulukehikko, roskakori, sähköistys ja valaistus

Tien- tai kadunpitäjä (Ely-keskus tai kunta)

Pysäkin ylläpito ja hoito

Kesä- ja talvihoitotoimet, puhdistaminen ja siisteys, rakenteet ja
varusteet, mainoslaitteet

Tien- tai kadunpitäjä (Ely-keskus tai kunta)

Pysäkille vievien kulkuyhteyksien
ylläpito ja hoito

Lumen, sohjon ja polanteen poisto, liukkauden torjunta,
hiekoituksen poisto ja pölyn sidonta, näkemäraivaukset

Tien- tai kadunpitäjä (Ely-keskus tai kunta)

Liikennepalveluiden järjestäminen

Markkinaehtoinen liikenne
Toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan järjestämä liikenne

Liikenteenharjoittajat
Toimivaltainen viranomainen, kunta

Liikennepalveluiden tuottaminen

Liikenteenharjoittajat
Oma tuotanto

Liikenteenharjoittajat
Toimivaltainen viranomainen, kunta

Matkustajainformaatio

Liikenteenharjoittajat, Matkahuolto
Toimivaltainen viranomainen, kunta liikenteen hankkijana

Kunta (katuverkko/kiinteistöt)
Toimivaltainen viranomainen (maantiet)

Liityntäpysäköinti

Henkilöautojen ja polkupyörien liityntäpysäköinti, alue-, paikat
liikennejärjestelyt, opastus, hoito ja ylläpito

Tien- tai kadunpitäjä (Ely-keskus tai kunta)

Saattopysäköinti

Lyhytaikainen pysäköintitarve, paikat ja liikennejärjestelyt

Tien- tai kadunpitäjä (Ely-keskus tai kunta)
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*) Yksityistien tai kiinteistöosakeyhtiön ohessa olevan pysäkin kehittäminen vaatii erityistä huomiota, sopimista ja koordinointia!

s.11

Pääpysäkin pysäkki-informaatio ja vastuutahot
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Liikenneviraston julkaisu 43/2014

ELY-keskuksen järjestämässä liikenteessä aikataulutiedon tuottaminen
kuuluu liikenteenharjoittajalle. Waltti-liikenteessä ELY-keskus huolehtii
aikataulujulkaisuista ja tekee aikataulukoosteita mm. internet-sivuilleen.
Markkinaehtoisessa liikenteessä aikataulutiedon tuottaminen ja jakelu on
yritysten vastuulla.
Kunnan tehtävänä on huolehtia julkisen liikenteen käyttöön osoitetulle
pääpysäkille vähintään aikataulukehikot.

Suosituksena esitetään, että kunta vastaisi matkustajainformaation
sijoittamisesta pääpysäkille. Kunta voi tehdä markkinaehtoisesta, ELYkeskuksen järjestämästä ja kunnan omasta liikenteestä helposti luettavia
aikataulukoosteita. Myös Matkahuollolla on hyvät valmiudet kuntakohtaisten
aikataulujen tuottamiseen.
Aikataulukauden vaihtuessa tai aikataulujen muutostilanteissa on tärkeää
huolehtia korjatut aikataulut pääpysäkille.

Terminaalit ja linja-autoasemat
Pääpysäkkeinä toimivissa terminaaleissa ja linja-autoasemilla keskeisiä toimijoita ovat kunnat, Oy Matkahuolto Ab ja kahvilatoimintaa
harjoittavat yritykset. Linja-autoaseman omistaa yleensä kaupunki tai kiinteistöosakeyhtiö, jossa Matkahuolto tai sen asiamiesyritys voi olla
osakkaana tai vuokralaisena. Matkahuollon rooli matkustaja- ja pakettipalvelujen tuottajana vaihtelee paikkakunnittain. Nykyisin
matkustajainformaation tuottaminen on pakettipalvelujen ohella Matkahuollon tärkeimpiä tehtäviä. Internetissä tarjotun informaation lisäksi
linja-autoasemilla on yleensä aikataulukehikko, josta löytyvät Matkahuollon järjestelmässä olevien vuorojen lähtöajat paikkakunnalta, mutta
esimerkiksi kuntien sopimusliikenteen aikataulut harvemmin.
Matkustajapalvelupisteiden kannattavuutta ovat heikentäneet 2000-luvulla joukkoliikennelain ja maksu- ja lippujärjestelmäuudistuksen tuomat
muutokset sekä lippujen nettimyynnin lisääntyminen.
Aikataulutiedon tuottaminen kuuluu Matkahuollon toimintaan. Sen sijaan esimerkiksi informaationäyttöjen kustannuksiin osallistuminen on
riippuvainen siitä, onko Matkahuolto kiinteistön omistaja, vuokralainen vai hoitaako toimintaa asiamiessopimuskumppani. Lähtökohtaisesti
Matkahuolto ei osallistu muiden omistuksessa olevien kiinteistöjen informaationäyttöjen hankinta- ja ylläpitokustannuksiin, mutta toimii
mielellään aikataulutiedon tuottajana/toimittajana. Häiriötiedottamisen kanavavana toimivat nettisivut ja sosiaalinen media, mutta asemien
aikatauluinformaationäytöille ei häiriö- ja viivästystietoa toimiteta. Muita keskeisiä toimijoita linja-autoasemilla ovat liikenteenharjoittajat
(matka- ja pakettipalvelut).

Kunnan keskeiset tehtävät linja-autoasemilla:
• Ottaa aina selkeä rooli ja vetovastuu kehittämisestä ja erityisesti kiinteistön omistajana huolehtia, että linja-autoasemalla on edellytyksiä
houkutella vuokralaisiksi erilaisia yksityisiä tai kunnallisia palveluntarjoajia (esim. matkaan liittyvät palvelut, kaupalliset palvelut,
informaatiopalvelut, turvallisuuspalvelut). Näillä on merkittävä rooli matkan viihtyisyyden, turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta.
• Vaikka kunta ei olisi kiinteistönomistaja, on kunnan luonteva rooli koordinoida vastuullisena pääpysäkin ylläpitoa ja kehittämistä erilaisin
sopimuksin.
• Varautua Ely-keskuksen kanssa yhteistyöllä siihen, että rahti- ja pakettipalvelut (ja matkustajapalvelut sen myötä) ja niiden hankinta- ja
toteutusmallit voivat markkinatilanteen myötä joko muuttaa muotoaan tai siirtyä kokonaan pois linja-autoasemalta.
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Lähde: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 37/2017

Muut pääpysäkit
Kuntakeskuksen pääpysäkeillä kunnan rooli pääpysäkin kehittämissä riippuu kiinteistön omistuksesta. Pääpysäkki voi sijaita
kuntakeskuksessa osana kaupallisten palveluiden tarjontaa, jotka voivat tarjota matkustajille mm. odotusajan palveluita. Vaikka kunta ei
olisikaan kiinteistön omistaja, on se mukana kehittämisessä mm. kaavoittajan, infran rakentajan ja ylläpitäjän (katu ja pysäkkijärjestelyt),
kaupunkikehityksen ja koululais- tai asiointiliikenteen järjestäjän roolien kautta. Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen (Ely-keskus)
vastaa joukkoliikennepalvelun järjestämisestä ja näihin liittyvien aikataulutietojen tuottamisesta. Tyypillisesti pysäkin informaatiotauluista ja
matkustajainformaation esille laittamisesta vastaa kunta. Matkustajainformaatio on voitu liittää osaksi pysäkin ylläpitosopimuksia.
Huoltoasemapysäkkejä on syntynyt tie- ja katualueiden ulkopuolelle markkinaehtoisen liikenteen aloitteista. Markkinaehtoisen liikenteen
harjoittajat käyvät tarvittavat keskustelut piha-alueen käytöstä suoraan huoltoaseman yrittäjän kanssa. Usein kirjallisia sopimuksia ei tehdä,
vaan lupa piha-alueen käyttöön on saatu esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Huoltoasemayrittäjät kokevat linja-autojen pysähtymisen
lähtökohtaisesti myönteisenä, vaikkakin pysähtymiskäytännöissä ja aikataulutiedoissa on usein huomattavaa selkeyttämisen varaa.
Huoltoasemat voivat tarjota matkustajille liityntäpysäköintimahdollisuuden, viihtyisän odotuspaikan ja oheispalveluita.
Valtateiden ramppipysäkkejä on syntynyt niin ikään nopean pitkämatkaisen markkinaehtoisen liikenteen tarpeista kuntakeskusten
perinteisten pääpysäkkien ulkopuolelle. Valtateiden varsilla sijaitsevista pysäkeistä vastaa tienpitäjänä Ely-keskus. Ramppipysäkkeihin liittyy
tyypillisesti merkittäviä saavutettavuuteen ja turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä Ely-keskuksen
ja kunnan kesken. Valtatiepysäkkien kehittämisessä tulisi myös aina kuulla liikennöitsijöitä, koska nopean pitkämatkaisen liikenteen
vaatimukset täyttämättömät pysäkit voivat jäävät palvelun ulkopuolelle.
Kunnan keskeisenä tehtävänä on:
• Ottaa kuntakeskusten pääpysäkeistä selkeä kehittämisvastuu, jos kiinteistö tai tontti jolla pysäkki sijaitsee on kunnan omistuksessa.
• Huolehtia, että matkustajainformaation tuottaminen ja esille laittaminen on selkeästi ohjeistettu ja vastuutettu kunnan toiminnassa.
• Neuvotella kiinteistön omistajan kanssa sopimuksia, joilla esimerkiksi kunta pitää puhtaana (tai maksaa hoidon) pääpysäkkalueen
vastineena alueen käytöstä tai sopia korvauksesta, jolla matkustajat voivat hyödyntää kiinteistön saniteettitiloja.
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Lähde: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 37/2017

Tarkistuslista kehittämisvaihtoehtojen arviointiin
Nykyisen pääpysäkin kehittäminen:
• Mitä liikennettä pysäkki nyt palvelee?
• Onko arvioitu, että pääpysäkin parantaminen nykyisellä
paikallaan on ainoa todellinen kehittämisvaihtoehto? Onko sijainti
edelleen keskeinen?
• Mitä toimenpiteitä vähintään tarvitaan, jotta saavutetaan
pääpysäkin minimivarustelutaso?
• Onko pääpysäkin merkitys tulevaisuudessa mahdollisesti
riippuvainen markkinaehtoisen liikenteen kehityksestä? Missä
määrin? Entä voiko se muista syistä muuttua?
• Pääpysäkki ilmentää joukkoliikenteen asemaa ja imagoa:
riittääkö maaseutumallinen katospysäkki vai onko perusteltua
tavoitella taajamamallista lasitettua?
• Liityntäpysäköinti- ja saattoliikennejärjestelyt?
• Muiden osapuolten tarpeet?
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Uusi sijainti tai pääpysäkin perustaminen:
Onko sijainti mahdollisimman keskeinen taajamarakenteen ja
liikkumistarpeiden kannalta?
Missä määrin joukkoliikenteen tarjonta on järjestettyä ja missä
määrin markkinaehtoista?
Missä Matkahuollon pakettipalvelut nyt sijaitsevat?
Tiedossa olevat kunnan palveluverkon muutokset?
Mitkä asiakkaiden kokemaa palvelutasoa parantavat tekijät
puoltavat uutta sijaintia? Entä vanhassa pitäytymistä?
Onko uudessa paikassa tarjolla muuta kaupallista palvelua?
Miten koulumatka- ja asiointiyhtedet muuttuvat?
Mitä tapahtuu vanhalle sijainnille? Säiltytetäänkö, korvataanko vai
muutetaanko järjestelyä?
Miten ajoyhteydet toimivat telibussilla?
Bussien odotus- ja paikoitustilat?

Valmistelu- ja käynnistysvaiheessa kunnan johdon informointi realistisista perusteluista ja kehittämisen mahdollisuuksista (tahtotila)
Liikennöitsijöiden osallistaminen ja kuuleminen
Asukkaiden osallistaminen ja kuuleminen
Kustannusraamien asettaminen ja tavoitteellinen toteutusaikataulu
Tarvitaanko hallinnollista käsittelyä jossain instansseissa vai riittääkö viranhaltijapäätös?

Osa B

Esimerkkikohteet
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Pysäkkityyppejä alkukartoituskyselyssä

Jatkotarkasteluun valitut esimerkkipysäkit
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Iisalmi
Ilomantsi
Juva
Kaavi
Tohmajärvi
Tuusniemi

seudullinen pääpysäkkki
uusi sijaintivaihtoehto/nykyisen parantaminen
monen pysäkin kokonaisuus
nykyisen paikan kehittäminen
nykyisen paikan kehittäminen
pääpysäkin perustamistarve

Sujuvat matkaketjut Itä-Suomessa
Kuntien henkilöliikenteen pääpysäkit -hanke

PYSÄKKIKORTTI 25.2.2019
Iisalmi

Kehittämistarpeet

Nykytila
 Iisalmen ydinkeskustassa sijaitseva linja-autoasema on seudullinen
pääpysäkki, jonka kautta kulkevat niin kaukoliikenne kuin paikallisliikenteen
vuorot.
 Samassa kiinteistössä toimiii myös Matkahuolto. Aseman aukioloajat ovat
melko suppeat (avoinna arkisin klo klo 7–17).
 Linja-autoaseman vieressä sijaitsee taksiasema.
 Liityntäpysäköintiin (max 12 tuntia) on varattu seitsemän pysäköintipaikkaa,
joista kuudessa on vuokrattava lämmitystolppa (3 €/kerta).
 Linja-autojen pitkäaikaispysäköintiä ei enää ole aseman yhteydessä
vinolaiturien poistamisen ja liityntäpysäköintialueen rakentamisen jälkeen.

Palvelut

Informaatio

Yhteydet pysäkille

Turvallisuus ja esteettömyys
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 Matkustajainformaation parantaminen. Esillä ollut toive reaaliaikaisesta
informaatiosta. Iisalmen paikallisliikenteessä on jo käytössä
reaaliaikainen bussien sijainnin seurantapalvelu . Bussien
reaaliaikataulutiedon tuottaminen ei kuulu markkinaehtoisen liikenteen
osalta liikennepalvelulaissa tarkoitettujen olennaisten tietojen piiriin,
jolloin niiden avaamisvelvoitettakaan ei ole.
 Tavoite aikataulujen tosiaikaisuudesta ei ole vielä realistinen. Tärkeintä
olisi saada sisällä oleva aikataulutieto näkymään myös ulos silloin kuin
asemarakennus on kiinni.
 Toisena kehittämiskohteena olisi odottelun mukavuuden parantaminen

Toimenpiteet ja seuranta

Nykyiset ominaisuudet
Odotustila ja odottelun
mukavuus

SEUDULLINEN PÄÄPYSÄKKI

Lämmin sisätila
Muut palvelut (esim. kahvio)
Sääsuoja, katos
Istumapaikka
WC
Roskakori
Lipunmyynti
Aikatauluneuvonta
Asiakaspääte
Pysäkkimerkki
Pysäkin nimikilpi
Linjakilpi
Aikataulu
Laiturimerkinnät
Esteetön jalankulkuyhteys pysäkille
Liityntäpysäköinti (auto)
Pyöräpysäköinti
Saattopysäköinti
Valaistus
Korotettu pysäkkialue
Esteettömyyden erikoistaso

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

 Matkustajainformaation tuottamisen osapuolten ja vastuiden määrittely.
 Linja-autoaseman tekninen käyttöikä ja perusparannustarpeet:
selvitettävä eri tahojen intressit kiinteistön ja tontin sekä
matkustajapalveluiden ylläpidon suhteen.
 Kaupungilla ja ELYllä pitäisi olla mietittynä suunnitelma siltä varalta, että
Matkahuolto siirtyy nykyisen linja-autoaseman tiloista muualle. Nykyinen
sijainti on toiminnallisesti erittäin hyvä.

Aseman odotustila

Iisalmen linja-autoasema:

Paikallisliikenteen pääpysäkki

Sujuvat matkaketjut Itä-Suomessa
Kuntien henkilöliikenteen pääpysäkit -hanke

PYSÄKKIKORTTI 25.2.2019
Ilomantsi
Nykytila
 Pysäkki on entisen linja-autoaseman takapihalla. Pysäkin löytäminen on
hankalaa, sillä opastusta pysäkille ei ole. Pysäkkiä tai pysäkkialuetta ei
myöskään ole merkitty.
 Linja-autoon lähtijät joutuvat odottamaan autoa ulkona, jossa on yksi
puutarhapenkki istumapaikkana. Katoksena toimii yritystalon katon reunus.
 Aikatauluinfona toimii painetusta aikataulusta kopiotu A3-sivu ikkunassa.
 Käytössä ei ole sisätilaa eikä WC:tä. Henkilökohtaista palvelua ei ole
saatavilla.
 Saattoliikenteen ja liityntäpysäköinnin järjestelyjä ei ole suunniteltu.
 Kunta on osakaana kiinteistöosakehtiössä ja omistaa maa-alueen.

Nykyiset ominaisuudet
Odotustila ja odottelun
mukavuus

Palvelut

Informaatio

Yhteydet pysäkille

Turvallisuus ja esteettömyys
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Lämmin sisätila
Muut palvelut (esim. kahvio)
Sääsuoja, katos
Istumapaikka
WC
Roskakori
Lipunmyynti
Aikatauluneuvonta
Asiakaspääte
Pysäkkimerkki
Pysäkin nimikilpi
Linjakilpi
Aikataulu
Laiturimerkinnät
Esteetön jalankulkuyhteys pysäkille
Liityntäpysäköinti (auto)
Pyöräpysäköinti
Saattopysäköinti
Valaistus
Korotettu pysäkkialue
Esteettömyyden erikoistaso

NYKYISEN PARANTAMINEN
TAI UUSI SIJAINTI

Kehittämistarpeet
 Linja-autoasemaa ei ole ollut pitkään aikaan kunnassa, mutta lähtöpaikka
on säilynyt entisellä paikallaan. Pysäkki voisi periaatteessa sijaita myös
jossain muualla, missä olisi tarjolla parempi paikka ja palveluja. Kunta on
ideoinut pääpysäkin sijaintiasiaa.
 Nykyisen paikan tärkeimmät kehittämistarpeet liittyvät
matkustajainformaation ja odottelun mukavuuden kohtentamiseen.

Toimenpiteet ja seuranta
 Selvitetään kunnanviraston yhteyteen toteutettavan uuden
vaihtoehtoisen pääpysäkin edellytykset. Vaihtoehtona on nykyisen paikan
kehittäminen, mille esitetään tarvittavat parannustoimet.
 Kunnanjohtaja koordinoi ja johtaa jatkoneuvotteluja, tekninen johtaja
selvityttää tarkemmin kustannukset
 Varmistetaan tarvittaessa hyväksyttävyys kuulemalla käyttäjiä
mahdolliseen pysäkin siirtoon liittyen.

x
x

x
x
x
x
x

Ilomantsin nykyinen pääpysäkki

Mahdollinen uusi sijaintivaihtoehto kunnanvirastolla, jossa olisi
odotustilassa wc ja rakennuksessa yrittäjävetoinen ravintola

Sujuvat matkaketjut Itä-Suomessa
Kuntien henkilöliikenteen pääpysäkit -hanke

PYSÄKKIKORTTI 25.2.2019
Ilomantsi
Uusi mahdollinen sijaintivaihtoehto

Nykyisen pysäkkipaikan kehittäminen

Nykyisen pääpysäkin odottelupaikka

VE 1

ILOMANTSI

VE 2

NYKYISEN PARANTAMINEN
TAI UUSI SIJAINTI

Sujuvat matkaketjut Itä-Suomessa
Kuntien henkilöliikenteen pääpysäkit -hanke

PYSÄKKIKORTTI 25.2.2019
Kaavi
Kehittämistarpeet

Nykytila
 Kaavilla linja-autojen pysähdyspaikka on K-Marketin takapihalla
lastauslaiturin ja roskakatoksen tuntumassa.
 Matkahuollon asiamiespiste on samassa kiinteistössä, mistä syystä
rahtipalveluiden sujuvuus on tärkeää.
 Kunta ei omista kyseistä liikekiinteistöä eikä sen maa-aluetta.
 Pysäkki on Kaavia tuntemattomalle hankala löytää, koska opastusta tai
viitoitusta pysäkille ei ole.
 Pysäkin perusvarustelu on minimitasoa.
 Pysäkin kautta liikennöi iltapäivällä parhaimmillaan kolme autoa
samanaikaisesti. Pysäkillä on matkustajien ja kuljettajien vaihtoa autosta
toiseen.
 Nykyisen pääpysäkin yhteydessä on hyvät liityntäpysäköintimahdollisuudet
niin henkilöautolle kuin polkupyörällekin (katoksellinen teline).
Nykyiset ominaisuudet
Odotustila ja odottelun
mukavuus

Palvelut

Informaatio

Yhteydet pysäkille

Turvallisuus ja esteettömyys
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Lämmin sisätila
Muut palvelut (esim. kahvio)
Sääsuoja, katos
Istumapaikka
WC
Roskakori
Lipunmyynti
Aikatauluneuvonta
Asiakaspääte
Pysäkkimerkki
Pysäkin nimikilpi
Linjakilpi
Aikataulu
Laiturimerkinnät
Esteetön jalankulkuyhteys pysäkille
Liityntäpysäköinti (auto)
Pyöräpysäköinti
Saattopysäköinti
Valaistus
Korotettu pysäkkialue
Esteettömyyden erikoistaso

x

x

 Tärkeimpänä on pysäkin laatutason tuntuva parantaminen. Linja-autojen
pysäköinti voi hetkellisesti häiritä tavaralastaustoimintoja.
 Parannustarpeet liittyvät ensisijaisesti odottelun miellyttävyyteen.

NYKYISEN PARANTAMINEN
TAI UUSI SIJAINTI

Nykyinen sijainti

Toimenpiteet ja seuranta
 Nykyisellä paikalla kehittämistä hankaloittaa se, että kunta ei omista
kyseistä kiinteistöä eikä tonttia.
 Uutena pääpysäkkivaihtoehtona on selvityksen aikana esitetty
vastapäätä olevan nuorisotalon viereen toteutettavaa
kadunvarsipysäkkiä.
 Pysäkkilevennyksen lisäksi tarvittaisiin kunnollinen säältä suojaava ja
penkillinen katos (kolmelta sivulta kiinni).
 Työn aikana liikenteenharjoittajilta ja kuljettajilta saatu palaute ei puolla
pysäkin siirtoa toiselle puolen Kunnantietä.
 Pysäkin siirto Nuorisotalon puolelle hankaloittaisi liikennöintiä
entisestään.
 K-kaupan puoli on sekä matkustajien auton vaihdon että
rahdin käsittelyn kannalta parempi.
 Parhaillaan paikalla voi olla kolme autoa eli tilaa pitäisi olla
tuntuvasti, jotta katualuetta ei käyttäisi pysäkkikenttänä.
 Suosituksena on pysäkin siirto nykyisestä paikasta hieman
lännemmäksi. Paras säänsuoja, jos toteutus esim. jalasmökkinä.
 Kaavin kunta jatkaa pysäkin parantamisesta neuvottelua kiiinteistön
omistajan (Jouni Granqvist / JG-yhtiöt Oy) kanssa.

Kaavin nykyinen pääpysäkki

Tutkittu uusi sijainti

Liityntäpysäköintialue

x

Aseman odotustila

Työn aikana esiin noussut ja tutkittu kehittämisehdotus

Sujuvat matkaketjut Itä-Suomessa
Kuntien henkilöliikenteen pääpysäkit -hanke

PYSÄKKIKORTTI 25.2.2019
Juva
Nykytila
 Juva on risteyskunta, josta pääsee moneen suuntaan. Juvalle onkin
muodostunut kaksi pääpysäkkiä.
 Keskustaajamassa sijatsee keskuspysäkki (linja-autoasema), jonka kautta
kulkevat kaikki Savonlinnasta tulevat vuorot sekä osa viitostien liikenteestä.
Linja-autoaseman yhteydessä ei ole enää Matkahuoltoa, vaan se sijaitsee
kauempana. Keskuspysäkin yhteydessä on taksiasema.
 Viitostien suuntainen liikenne ei kailita osin enää poikkea linja-autoaseman
kautta. Markkinaehtoinen liikenne tavoittelee matka-ajallista kilpailukykyä
ajen yhä useammin suoraan poikkeamatta Juvan keskustaan. Tämä
liikenne käyttää Vt5/Vt14-risteyksen pysäkkejä (kaksi pysäkkiparia).

Nykyiset ominaisuudet
Odotustila ja odottelun Lämmin sisätila
mukavuus
Muut palvelut (esim. kahvio)
Sääsuoja, katos
Istumapaikka
WC
Roskakori
Palvelut
Lipunmyynti
Aikatauluneuvonta
Asiakaspääte
Informaatio
Pysäkkimerkki
Pysäkin nimikilpi
Linjakilpi
Aikataulu
Laiturimerkinnät
Yhteydet pysäkille
Esteetön jalankulkuyhteys pysäkille
Liityntäpysäköinti (auto)
Pyöräpysäköinti
Saattopysäköinti
Turvallisuus ja
Valaistus
esteettömyys
Korotettu pysäkkialue
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Esteettömyyden erikoistaso

Las.

Vt5/Vt14

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

KAKSI PÄÄPYSÄKKIÄ

Kehittämistarpeet
 Asiakkaiden keskuudessa epävarmuutta on aiheuttanut se, että nykyisin
eri liikennöitsijöillä on erilainen pysähtymiskäyttäytyminen. Tärkeää olisi
saada Juvalla markkinaehtoiselle liikenteelle yhdenmukainen
pysähtymiskäyttäytyminen.
 Nykyisin 5-tien varressa on maaseutumalliset pysäkkikatokset. Juvan
kunta panostaa voimakkaasti Vehmaan alueen kehittämiseen.
 Vt 5 Mikkeli–Juva parannetaan kahdessa vaiheessa. Nähtävillä
olevassa tiesuunnitelmassa Nuutilanmäki –Juva on Vehmaan
eritasoliittymään kaavailtu muutoksia, jotka toteutuessaan parantaisivat
valtatien varren pysäkkien tilaa.
 Linja-autoaseman pysäkin keskeisin kehittämistarve liittyy tosiaikaisen
matkustajainformaation parantamiseen. Tieto bussien myöhästymisestä
pitäisi saada aina odottaville matkustajille.

Toimenpiteet ja seuranta
• Juvan saavutettavuuden kannalta on huolehdittava, että valtatien
varren pysäkkipari säilyy ja niitä voidaan kehittää tiesuunnitelmaratkaisusta huolimatta. Markkinaehtoinen liikenne ei matkaaikatavoitteiden takia kierrä Vt14:n liikenneaseman kohdalla
sijaitsevien pysäkkien kautta.
• Kirjataan matkustajainformaation ylläpitoa ja kehittämistä koskeva
vastuunjako.
• Keskustaajaman linja-autoaseman matkustajainformaatiota
voidaan parantaa sopimalla, että liikenteenharjoittajat
pyrkisivät aina välittämään myöhästymistiedon taksiaseman
kautta matkustajille.
• Bussien reaaliaikataulutiedon tuottaminen ei kuulu
markkinaehtoisen liikenteen osalta liikennepalvelulaissa
tarkoitettujen olennaisten tietojen piiriin, jolloin niiden
avaamisvelvoitettakaan ei ole.

Tiesuunnitelman mukainen Vehmaan eritasoliittymä pysäkki- ja
saattoliikennejärjestelyineen

Sujuvat matkaketjut Itä-Suomessa
Kuntien henkilöliikenteen pääpysäkit -hanke

PYSÄKKIKORTTI 25.2.2019
Tohmajärvi
Kehittämistarpeet

Nykytila
 Pääpysäkki sijaitsee liikekiinteistön (Linjakas) takapihalla. Kiinteistössä on
myös Matkahuollon asiamiespiste ja taksiasema.
 Kaikki kunnan sisäisen ja ulkoisen liikenteen saapuvat ja lähtevät bussit
ajavat Linjakkaan kautta. Pysäkkiä käyttää enimmillään 5 bussia, joista 4
on kunnan sisäistä koululaisliikennettä ja 1 vuoro Joensuuhun suuntauvaa
seudullista liikennettä. Myös tilausliikenne käyttää pysäkkiä.
 Pysäkkipaikka kiinteistön yhteydessä olevan kylmätilan tausta. Pysäkkion
merkitty. Räystään alla on penkki ja roskis sekä seinään kiinnitettynä
aikataulut.
 Kunta omistaa tontin sekä pari osaketta liikekiinteistöstä. Kunta vastaa
piha-alueen talvihoidosta.
 Laajaa pysäköintikenttää käytetään mm. rekkaparkkina.
Nykyiset ominaisuudet
Odotustila ja odottelun
mukavuus

Palvelut

Informaatio

Yhteydet pysäkille

Turvallisuus ja esteettömyys
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NYKYISEN PARANTAMINEN

Lämmin sisätila
Muut palvelut (esim. kahvio)
Sääsuoja, katos
Istumapaikka
WC
Roskakori
Lipunmyynti
Aikatauluneuvonta
Asiakaspääte
Pysäkkimerkki
Pysäkin nimikilpi
Linjakilpi
Aikataulu
Laiturimerkinnät
Esteetön jalankulkuyhteys pysäkille
Liityntäpysäköinti (auto)
Pyöräpysäköinti
Saattopysäköinti
Valaistus
Korotettu pysäkkialue
Esteettömyyden erikoistaso

 Parannustarpeet liittyvät ensisijaisesti odottelun mukavauuteen.
Nykyinen pysäkki ei tarjoa sateensuojaa. Viereisen osakkeen edustalla
kyllä lippa, jonka alla voi odotella.
 Lisäksi pääpysäkille tarvitaan asiallinen pyöräpysäköinti.

Toimenpiteet ja seuranta
 Katoksellisen pääpysäkin perustaminen. Tarkoituksenmukainen
pysäkkityyppi olisi maaseutumaista mallia, jonka kunnan kirvesmiehet
voivat rakentaa. Kustannusarvio 3000 €.
 Lisäksi pysäkin yhteyteen toteutetaan 5 kpl runkolukittavia katettuja
pyöräpysäköintitelineitä. Kustannusarvio 2000 €.
 Tekninen toimi jatkaa asian valmistelua. Tavoiteaikataulu toteutukselle
on kesä 2019.
Tohmajärven pääpysäkki ”Linjakas”

x
x

x

x
x
x

x

Sujuvat matkaketjut Itä-Suomessa
Kuntien henkilöliikenteen pääpysäkit -hanke

PYSÄKKIKORTTI 25.2.2019
Tuusniemi
Kehittämistarpeet

Nykytila
 Kunnassa ei tällä hetkellä ole pääpysäkkiä.
 Nykytilanteessa on bussit pysähtyvät päivittäistavarakaupan pihassa, joka
on laajahko alue. Pysähtymispaikka ei ole selkeä, koska pysäkkimerkki ym.
Puuttuvat.
 Matkustajat odottelevat bussia polttoaineen kylmäasemalla mittarikentän
lipan alla.
 Kiinteistön ja piha-alueen omistaa Amorek Oy.
 K-kaupan yhtedessä toimii tällä hetkellä Matkahuollon asiamiespiste.
 Kiinteistössä on aiemmin toiminut kahvilayrittäjä, mutta tällä hetkellä tilaa ei
ole vuokrattu.
 Piha-alueen talvihoidosta vastaa paikallinen traktoriyrittäjä.
 Kunta on toteuttanut aiemmin bussien pysähtymispaikkana
toimineenTeboilin itäpuolelle uuden päällystetyn alueen rekkaparkiksi.
Nykyiset ominaisuudet
Odotustila ja odottelun
mukavuus

Palvelut

Informaatio

Yhteydet pysäkille

Turvallisuus ja esteettömyys
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PÄÄPYSÄKIN PERUSTAMINEN

Lämmin sisätila
Muut palvelut (esim. kahvio)
Sääsuoja, katos
Istumapaikka
WC
Roskakori
Lipunmyynti
Aikatauluneuvonta
Asiakaspääte
Pysäkkimerkki
Pysäkin nimikilpi
Linjakilpi
Aikataulu
Laiturimerkinnät
Esteetön jalankulkuyhteys pysäkille
Liityntäpysäköinti (auto)
Pyöräpysäköinti
Saattopysäköinti
Valaistus
Korotettu pysäkkialue
Esteettömyyden erikoistaso

 Kuntaan toivotaan saatavan pääpysäkki, jossa olisi pysäkkimerkki, katos,
penkki ja aikataulut.

Toimenpiteet ja seuranta
 Pääpysäkki perustetaan marketin piha-alueen läntiseen reunaan (VE 1).
Tuusniemen kunta jatkaa pysäkin perustamiseksi neuvottelua
kiiinteistönomistajan kanssa.
 Nykyisellä paikalla kehittämistä hankaloittaa se, että kunta ei omista
kyseistä kiinteistöä eikä tonttia. Jos marketin piha-alueelle pääpysäkkiä
ei voida perustaa, lienee toiseksi parass vaihtoehtoinen sijainti (VE 2)
Teboilin vieressä uuden rekkaparkin kohdalle, jossa kunta omistaa
maan.
 Pysäkki voisi mahdollisesti sijaita myös K-kaupan kiinteistön Keskikujan
puolella (VE 3).

Bussit pysähtyvät Tuusniemellä tällä hetkellä kaupan edessä.
Nykyinen sijainti
uusi paikka VE 1
uusi paikka VE 2
uusi paikka VE 3

Uusi sijaintivaihtoehto 2

Uusi sijaintivaihtoehto 3

