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I . Tyon tausta ja lahtokohdat 
Turun seudun joukkoliikenteen eli Folin toiminnan alettua yha useampi maakunnasta Turkuun saapuva linja on 
osa samaa jarjestelmaa, ja paine saada rnyos narna linjat Kauppatorille tai lahelle sita on kasvanut ja kasvaa rnyos 
jatkossa. Toisaalta Kauppatorin reunoilta on pysakkitila vahenernassa. 

Tyossa tutkitaan seuraavien muutosten vaikutukset torin yrnpariston linja-autoliikenteeseen ja sen pysakkeihin 
seka laitureihin. 

Kauppiaskadulla ei kulje enaa linja-autolinjoja 
Eerikinkadulle on tulossa suojatie keskelle Borsin korttelia 
Brahenkadun kaksisuuntaistaminen ja kayttarninen linja-autoliikenteeseen 

l.isaksi tyossa tarkastellaan terminaalikokonaisuutta ja vaihtuvapysakkijarjestelmaa Kauppatorilla tavoitteena 
vaihtomatkojen lyhentaminen. 

Tarkastelut tehdaan nykytilanteen linjaston lisaksi Turun raitiotien yleissuunnitelman (Turun raitiotie, yleissuun 
nitelma 28.1.2015) mukaisilla linjastoilla. Tarkastelut tehdaan neljalla eri linjastovaihtoehdolla: 

I. Nykytilanteen bussiliikenne (VEO) Brahenkadun kaksisuuntaistamisen aiheuttamin reittimuutoksin seka 
lisattyna Kauppatorin kautta kulkemaan siirrettavalla EL Y-liikenteella 

2. Turun raitiotien yleissuunnitelman O+ (runkobussi) vaihtoehto 
3. Tu run raitiotien yleissuunnitelman I a (raitiotie) vaihtoehto, kun raitiotie on toteutettu 
4. Turun raitiotien yleissuunnitelman 2+ (raitiotie) vaihtoehto, jossa raitiotie I. vaiheessa Varissuolle, 

Skanssiin ja Runosmakeen 
2. vaiheessa Skanssin linja jatketaan Kaarinaan ja lisaksi linja Raisioon 
2+ vaiheessa ratikka voi jatkua Eerikinkatua Linnakaupunkiin ja Hirvensaloon 

2. Tyon tekijat ja toteutus 

2.1. Tyon tekijat 
Tyo on tehty joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 valisena aikana. Tu run kaupungilta tilaajan edustajana on toi 
minut Jaana Makinen. 
Tyossa on konsulttina toiminut WSP Finland Oy, jossa tyosta ovat vastanneet Vili-Verneri Lehtinen, Katja Lind 
roos ja Antti Kataja. Konsultin laadunvarmistuksesta on vastannut Reetta Putkonen. 

2.2. Tyon toteutus 

2.2.1. Linjastovaihtoehtojen tarkastelu 
Tyon aluksi luotiin kokonaiskatsaus Turun nykytilanteen linja-autoliikenteeseen ja etenkin sen reitteihin Turun 
Kauppatorin ymparistossa. Reitit piirrettiin kartalle tulosuuntien ja kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Ruuhkatun 
tien autojen maarat risteyksissa ja katuosuuksilla maaritettiin katujen ja risteyksien kayton hahmottamiseksi. 
Brahenkadun kaksisuuntaistamisen vuoksi linjaston reitit tarkasteltiin uudelleen jo tyon alkuvaiheessa siten, etta 
valtyttaisiin Brahenkadulle kaantymiselta Eerikinkadulta Aninkaistenkadun suunnasta tultaessa, koska risteys tie 
dettiin ahtaaksi. Edella mainitut tarkastelut toteutettiin kaikille neljalle linjastovaihtoehdolle. 

Koska 2+ tilanteen raitiotievaihtoehdon bussilinjastoa ei piirretty Turun raitiotien yleissuunnitelman yhteydessa, 
linjasto hahmoteltiin taman tyon yhteydessa kartalle Kauppatorin ympariston osalta kayttaen hyvaksi I a - 
raitiotievaihtoehdon bussilinjastoa. 

Myohemmin suunnitteluratkaisujen valmistumisen jalkeen kaikille linjastovaihtoehdoille maaritettiin karkea la5-u 
rijako pysakkien kapasiteetin kayttoasteen maarittamiseksi. Laiturijaoissa hyodynnettiin nykytilanteen laiturija 
koa. Lisaksi pohdittiin syita pysakkien ruuhkautumiseen ja keinoja ruuhkautumisen vahentamiseksi. 
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2.2.2. Suunnitteluratkaisut 
Tyossa tutkittiin Brahenkadun ja Eerikinkadun risteyksen katumuutoksia tilanteessa, jossa Brahenkatu muute 
taan kaksisuuntaiseksi. l.isaksl tutkittiin Eerikinkadun keskelle Kauppatorin kohdalle rakennetavan suojatien ai 
heuttamia laiturimuutoksia ja suunniteltiin mahdollisten pysakkien paikat Wiklundin kortteliin. Uudet laiturit 
suunniteltiin mitoitukseltaan teliautoille sopiviksi. Suunnitelmista laadittiin luonnokset ( I :2000). Myes Aurakadun 
pysakkien pidentamlsta tutkittiin, koska pysakit ovat talla hetkella mitoitukseltaan lyhyehkoja teliautoille. 

2+ vaihtoehdon raitiovaunupysakille suunniteltiin paikka Kauppatorin kohdalle Eerikinkadulle. Samalla hahmotel 
tiin pysakin aiheuttamat muutokset laitureihin ja kaistajarjestelyihin. Suunnitelmasta laadittiin luonnos ( I :2000) ja 
poikkileikkaus. 

Kauppatorille hahmoteltiin erilaisia terminaaliratkaisuja toteutettavaksi yhdessa vaihtuvapysakkijarjestelrnan 
kanssa vaihtomatkojen lyhentamlseksl. Valitusta terminaaliratkaisusta laadittiin karkea luonnos ( I :2000) termi 
naalin vaatiman tilan ja [arjestelyjen hahmottamiseksi. 

2.2.3. Ajouratarkastelut 
Suunnitelmien ajouratarkastelut on tehty kayttaen Autoturn-ohjelmaa. Tarkasteluajoneuvona on kaytetty kaan 
tyvatelista telibussia (Tiehallinto LAT). Paikallisliikenneliitto suosittaa kayttamaan suunnittelussa mitoitusajoneu 
vona jaykalla telilla varustettua telibussia, jonka kaantosade on kaantyvalla telilla varustettua linja-autoa suurem 
pi. Vuodesta 2002 lahtien I 5-metriset telilinja-autot on kuitenkin pitanyt varustaa kaantyvalla taka-akselilla ja 
vuodesta 2005 lahtien sama saanto on koskenut myos 14,5 metrin pituisia telilinja-autoja. Kaytannossa vanhan 
lainsaadannon mukainen kalusto on jo suurilta osin poistunut tai poistumassa liikenteesta lahivuosien aikana. 

2.2.4. Vaihtuvapysakkijarjestelman tutkiminen 
Tassa tyossa tutkittiin vaihtuvapysakkijarjestelman soveltuvuutta Turun kauppatorin bussiliikenteeseen ja jarjes 
telman vaikutuksia laituritarpeeseen ja pysakkien sijoitteluun. Vaihtuvapysakkijarjestelmaa tutkittiin nykytilanteen 
linjastovaihtoehdolla (VEO) tilanteessa, jossa tyon lahtokohtana olleet Kauppatorin ympariston katumuutokset 
on toteutettu ja lisaksi Kauppatorille on rakennettu terminaalikokonaisuus. Vaihtuvapysakkijarjestelmasta kirjat 
tiin arvioita osaksi muistiota. 

3. Joukkoliikenneratkaisujen tarkastelut eri linjastovaihtoehdoilla 

3.1. Kauppiaskadun rauhoittaminen autoliikenteelta 
Kauppatorin italaidalla sijaitseva Kauppiaskatu on tarkoitus rauhoittaa linja-autoliikenteelta. Kauppiaskadulla ei 
jatkossa olisi autoliikennetta vaan torin jatkeena toimivaa katua kayttavat jalankulkijat ja raitiovaunut (mikali 
Turkuun hankitaan raitiovaunuja). Raitiovaunuliikenteella olisi yksi pysakkipari Kauppiaskadulla. 

3.1.1. Kauppiaskatua korvaavat yhteydet 
Kauppiaskadun korvaavana bussiliikenteen yhteytena on ajateltu ensisijaisesti Brahenkatua. Brahenkadun liikenne 
on talla hetkella yksisuuntaista etelasta pohjoiseen, mutta muuttamalla katu kaksisuuntaiseksi, voidaan katua 
hyodyntaa korvaavana reittina nykyisin Kauppiaskatua kulkeville bussilinjoille. Ajouratarkastelun perusteella teli 
bussin kaantymiseen Brahenkadulta Eerikinkadulle on riittavasti tilaa. Sen sijaan ajettaessa risteykseen Eerikinka 
dulta Aninkaistenkadun suunnalta, hankaloituu kaantyminen oikealle Brahenkadun kaksisuuntaistamisen johdos 
ta. Tasta syysta suositeltava ajosuunta reitilla Eerikinkatu-Aurakatu-Maariankatu-Brahenkatu on myotapaivaan. 
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Kuva I. Ajouratarkastelu kaannyttaessa Brahenkadulta Eerikinkadulle 

Tassa tyossa on paadytty suosittelemaan Brahenkatua Kauppiaskadun korvaavana reittikatuna. Mikali Brahenka 
tua ei muuteta kaksisuuntaiseksi ja oteta nykyista laajemmin kayttoon bussilinjojen reittikatuna, on nykyinen 
Kauppiaskadun bussiliikenne mahdollista siirtaa kulkemaan lannessa Aurakatua pitkin seka idassa Aninkaistenka 
tua pitkin. Nykylinjaston busseista Kauppiaskatua kayttavlen linjojen 8 ja 401-404 reitit siirtyisivat Kauppiaska 
dulta Aurakadulle ja linjojen 21-23, 206, 210, 300-303 reitit Aninkaistenkadulle. 

3.1.2. Eerikinkadun uusi suojatie ja Aurakadun pysakit 
Eerikinkadulle rakennetaan uusi suojatie torin kohdalle keskelle korttelia. Tama vahentaa pysakkien rnaaraa Ee 
rikinkadulla Kauppatorin kohdalla. Mikali Kauppatorin kohdalla Aurakadulla olevat pysaklt mitoitetaan teliautoil 
le sopiviksi, pysakkikapasiteetti vahenee. Aurakadun pysakit toimivat kuitenkin talla hetkella riittavan hyvin, joten 
tarvetta pysakkien uudelleen mitoittamiseen ei ole. 
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Kuva 2. Eerikinkadun uusi suojatie Kauppatorin kohdalla. 

Suojatien rakentaminen vaikuttaa Eerikinkadun pysakkien sijainteihin. Eerikinkadun Kauppatorin kortteliosuudel 
le mahtuu suojatien rakentamisen jalkeen kolme pysakkiparia nykyisen neljan pysakkiparin sijaan. Yhden pysak 
kiparin siirtaminen Wiklundin kortteliin sailyttaisi nykyisen pysakkikapasiteetin lahes ennallaan. 

Kuva 3. Kauppatorin bussipysakkien sijainnit suojatien ja mahdollisten Aurakadun pysakkirnuutosten toteuttamisen jalkeen. (Suluissa pysa 

keille mahtuva automaara.) 
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Liikenteen lisaantyessa ja pysakkikapasiteettitarpeen kasvaessa voi olla tarpeen hyodyntaa rnyos Aurakadun ete 
lapaan pysakkeja TI ja T2 nykyista tehokkaammin. Pysakit TI ja T2 ovat talla hetkella varsin vahaisella kaytolla, 
silla niita kayttavat lahinna palvelulinjat P I-P3 seka yleisotilaisuuksien kuljetuksiin tarkoitetut erikoislahdot, 

Mikali Kauppatorille ei rakenneta bussiterminaalia tai loydeta muuta ratkaisua, joka helpottaa pysakkien ruuh 
kautumista, on yhtena mahdollisuutena kiristaa heilurilinjojen ajantasausaikoja Kauppatorilla. Suunnittelemalla 
aikataulut niin, ettei bussien tarvitse odottaa fahtoaikaansa Kauppatorin ajantasauspysakilfa, on mahdollista vapa 
uttaa pysakkikapasiteettia useamman auton kaytt66n. Tassa tyossa ei oteta kantaa suunnittelun yksityiskohtai 
sempaan toteuttamiseen. 

3.2. Nykytila VEO (reittimuutoksella) 

4, 8. 21-23, 206, 
210, 300-303, 
401-404, 
700, 70 
801 

Punainen = Kauppatorilta lahtevat linjat 
Sininen = Kauppatorin kautta kulkevat heilurilinjat 

4, 8, 21-23, 206, 
210, 300-303 

4, 21-23, 201, 
203,206,210, 
300-303, 401-404, 
700, 701, 801 

4, 8, 40, 21-23, 206, 
210, 300-303, 401- 
404, 700, 701, 801 

2, 2A, 3, 6, 7, 7A, 
9, 13-15, 18,55, 
56,60, 61,600 

Kuva 4. Linjakartta YEO nykytilanteen linjanumeroilla ja tarkastelun mukaiset reittimuutokset huomioituna. 

Tarkastellussa VEO-vaihtoehdossa on nykyinen bussilinjasto nykyisilla vuorovaleilla, nykyisilla linjanumeroilla seka 
nykyisella laiturijaolla. Poikkeuksena nykytilaan on, etta linjat 8, 21-23, 206, 210, 300-303 seka 401-404 kaytta 
vat reittikatunaan Aurakatua tai Brahenkatua Kauppiaskadun sijaan. 

Pysakkikaynteja Kauppatorin pysakeilla on VEO:ssa ruuhkatunnin aikana 165, joista Kauppatorille paattyvien I 
Kauppatorilta lahtevien vuorojen osuus on 31 kayntia ruuhkatunnissa. Reittikadun muuttamisella Kauppiaskadul 
ta Brahenkadulle ei ole vaikutusta Kauppatorin pysakkijakoon ja -kuormitukseen. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty VEO:n linjojen vuorovalit, fahdot ruuhkatuntia kohden seka kaytettavat laitu 
rit. Viimeisessa sarakkeessa on rasti Kauppatorille paattyvilla/Kauppatorilta fahtevilla linjoilla. Taulukossa ~tetty 
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laiturijako, kuten vastaavat laiturijakotaulukot muidenkin vaihtoehtojen kohdalla, eivat ole tarkoitettu sellaisi 
naan kaytettavaksi operatiivisen liikennoinnin laiturijakona. Kaytetty laiturijaon tarkkuus on mitoitettu Kauppa 
torin ymparistcn laiturikapasiteetin kokonaisuuden tarkasteluun. 

Taulukko I. Laiturijako VEO nykytilanteen linjatiedoilla ja tarkastelun mukaiset reittimuutokset huomioituna. 

Vuorovali Lahtoa/ 
paat- 

Linja Maaranpaa ruuh- ruuhkatunti Laituri Laituri tyva 
ka/pv/ilta linja 

1 K:tori-Sata ma 20/-/20 3,0 T40 T6 X 

1 Satama-K:tori-Lentoasema 20/20/20 3,0 T40 T6 

2, 2A Kohmo-K:tori-Lansinummi/Liljalaakso 10/10/15 6,0 T33 T34 
3 K:tori-Majakkaranta 20/20/20 3,0 T34 

30 K:tori-Majakkaranta 20/20/20 3,0 T33 

4,40 Kauppatori-Amiraalistonkatu 30/30/30 2,0 T35 X 

8 Ruissalo-K:tori 60/60/60 1,0 T39 X 

9 Kata ri i na-K:tori-Ska nssi-Vaa la 20/20/30 3,0 T35 T36 

12 Varlssuo-Krtori-Harkarnaki 20/20/30 3,0 T42 T3 

13 Uittamo-K:tori-Takakirves/lmpivaara 15/15/30 4,0 T8 TS 

14 Eri kval la-K:tori-Sara ma ki 40/60/60 1,5 T4 T3 

15 Kakskerta-Krtori-Satarnaki 40/60/60 1,5 T4 T3 

18 Harittu-Ru nosrnaki 7,5/7,5/15 8,0 T8 TS 

20 Kauppatori-Logomo-Muhkuri 20/40/40 3,0 T41 X 

Kauppatori-Moisio-Paattinen- 
21,23 Tortinrnaki 20/30/60 3,0 T9 X 

22 Kauppatori-Moisio-Jakarla-Rauhakyla 15/30/30 4,0 T9 X 

32 Varissuo-K:tori-Pansio 20/20/20 3,0 T37 T38 

42 Varissuo-K:tori-Perno 20/20/20 3,0 T37 T38 
Yokvla-Kauppatori-Molkolnen- 

50-54 Oriniemi 15/15/15 4,0 T42 T41 

55,56 Oriketo-K:tori-Haa rla 10/20/20 6,0 T4 T36 

60,600 ( Littoi nen-)Vaa la-K:tori-Su ikki I a 20/20/30 3,0 T35 T36 

61 llpoinen-K:tori 20/-/- 3,0 T4 X 

61 llpoinen-K:tori-Vienola 20/20/30 3,0 T4 T37 

6 Lieto-K:tori-Naantali 20/20/30 3,0 no T7 

7, 7A Kaarina-K:tori-Naantali 20/20/30 3,0 no T7 

201. 203 Kauppatori-Naa nta li-Velkua 60/-/- 1,0 T7 X 

206 Kauppatori-Raisio-Kaanaa 60/60/60 1,0 T7 X 

210 Kauppatori-Petasmaki 30/30/60 2,0 no X 

220 Yokyla-Krtori-La nsi nu m mi 60/60/60 1,0 T39 T42 

221 Kaa ri na-Kitorl-La nsi nu m mi 60/60/- 1,0 T39 no 
300-303 Ka u ppatori-Ku n in koja-Myl ly /Rusko 15/15/20 4,0 T7 X 

401-404 Kauppatori-llmarinen-Lieto as 30/30/60 2,0 T38 X 

700,701 Kauppatori-Pilkklo 30/40/60 2,0 no X / 
801 Kauppatori-Para inen 15/30/30 4,0 no / /x 
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Taulukko 2. Linja-autojen pysakkikaynnit Kauppatorilla laitureittain ruuhkatunnissa nykytilanteen (YEO) linjoilla tarkastelun mukaiset reitti 

muutokset huomioituna .. 

Laiturin Pysakki- paattyvat heiluri- 
Laituri koko kaynteja linjat/h linjat/h 

{autoal vhteensa/h 
T3 2 6 0 6 
T4 2 15 3 12 
TS 2 12 0 12 
T6 1 6 0 6 
Tl 2 12 6 6 
T8 2 12 0 12 
T9 2 7 7 0 

TlO 2 15 8 7 
T33 1 9 0 9 
T34 2 9 0 9 
T35 2 8 2 6 
T36 2 12 0 12 
T37 2 9 0 9 
T38 2 8 2 6 
T39 1 3 1 2 
T40 1 6 3 3 
T41 2 7 3 4 
T42 2 8 0 8 
Yht. 164 35 129 

Nykytilanteessa suurin osa Kauppatorin lahto-Zvaliajoista on aikatauluissa viiteen tai nollaan paattyvalla minuutilla 
(-05, -10, -15 jne.). Tama rajaa pysakkien kapasiteetin yhden auton pysakeilla 12 lahtoon ja kahden auton pysa 
keilla 24 lahtoon tunnissa. Pysakeilla, joita kayttavat torille paattyvat linjat, on ajantasauksen vuoksi kapasiteetti 
viela edella mainittua pienempi. Nykylinjastolla pahimmin kuormittuneita ovat laiturit TIO, T7 ja T4. Suosituim 
milla lahtominuutellla myos muut laiturit voivat olla ruuhkaisia. 

Seuraavissa karttakuvissa on esitetty keskeisten katuosuuksien poikkileikkauskohdissa kulkevat bussimaa 
rat/ruuhkatunti seka tarkeimpien suuntien bussien kaantymismaarat/ruuhkatunti Kauppatorin ymparistossa. 
Vilkkainta bussiliikenne on Eerikinkadulla, jossa Kauppatorin kohdalla kulkee 73 bussia lanteen ruuhkatunnin 
aikana. 
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Kuva 5. Liikennemaarat ruuhkatunnissa Kauppatorin yrnparistossa poikkileikkauksittain nykytilanteen VEO linjoilla reittimuutokset huomioi 

tuina. 
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Kuva 6. Ruuhkatunnin lilkennernaarat Kauppatorin ymparistossa kaantymissuunnittaln nykytilanteen VEO linjoilla reittimuutokset huo . loi 

tuina. 
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3.3. VEO+ 
VEO+ on Turun raitiotien yleissuunnitelman yhteydessa suunniteltu runkobussivaihtoehto. VEO+:ssa Turkuun ei 
ole rakennettu ratikkaverkkoa, jolloin lisaantynyt liikkumistarve ratkaistaan llsaarnalla linja-autoliikenteen tarjon 
taa. VEO+ runkobussilinjasto kuormittaa Kauppatorin pysakkikapasiteettia tarkastelluista vaihtoehdoista eniten. 

Punainen = Kauppatorilta lahtevat linjat 
Sinlnen = Kauppatorin kautta kulkevat heilurilinjat 

1,6, 7,8,21-23,26, 
27,45,70 

28 

1,6,7,8,21-23, 
26-28, 45, 70 

5A-D,6, 7, 
28 

• 
1, 3A, 38, 4A, 48, 5A-D, 
6, 7, 20, 26-28, 70 

Kuva 7. Linjakartta VEO+ Turun raitiotien yleissuunnitelman runkobussivaihtoehdosta. 

VEO+:ssa Eerikinkadun Wiklundin korttelissa sijaitsevat pysakit T33 [a T34 ovat valttarnaton lisa Kauppatorin 
laidalla sijaitseville pysakeille. Samoin voi olla tarpeen harkita hieman etaarnmalla Kauppatorista sijaitsevien py 
sakkien Tl [a T2, jotka nyt ovat melko vahaisella kaytolla, tehokkaampaa hyodyntamista. Taulukon 3 laiturijako 
on kuitenkin tehty lisaamatta pysakeille TI ja T2 liikennetta 

Pysakkikaynteja Kauppatorin pysakeilla on VEO+:ssa ruuhkatunnin aikana 197, joista Kauppatorille paattyvien I 
Kauppatorilta lahtevien vuorojen osuus on 21 kayntia ruuhkatunnissa. Pysakkikaynteja on VEO:aan verrattuna 32 
enemman. 
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Taulukko 3. Laiturijako VEO+ Turun raitiotien yleissuunnitelman runkobussivaihtoehdosta. 

Vuorovali Lahtoa/ Laitu- Laitu- paat- 
Linja Maaranpaa ruuh- ruuhkatun- ri ri tyva 

ka/pv/ilta ti linja 

1 Satama-K:tori-Lentoasema 10/10/15 6,0 T40 T6 

2,2A Kohmo-K:tori-Lansinummi/Liljalaakso 7,5/7,5/15 8,0 T33 T34 

3A Varissuo-K:tori-Pansio 10/15/15 6,0 T37 T38 

38 Varissuo-K:tori-Perno 10/15/15 6,0 T37 T38 

4A,4B (Ranta maki )-Ha Ii nen-Ka u ppatori-H aa rla 10/10/10 6,0 T4 T36 

SA-SD Yokvla-Kauppatori-Hlrvensalo 7,5/10/10 8,0 T42 T41 

8 Harittu-Runosrnaki 7,5/7,5/7,5 8,0 TS TS 

9 K:tori-Ska nssi-Vaala 10/10/10 6,0 T35 X 

20 Maj a kka ra nta-K:tori-YI ioppi laskvla 20/30/30 3,0 T41 T42 

21 Uittamo-K:tori-Takakirves/lmpivaara 15/20/20 4,0 TS TS 

22 Eri kval la-K:tori-Yli-Maa ria 30/40/40 2,0 T4 T3 

23 Kakskerta-K:tori-Yli-Maaria 30/40/40 2,0 T4 T3 

26 Uittamo-Krtorl-Pitkamaki 20/-/- 3,0 T38 T37 

27 Katariina-K:tori-Suikkila 20/30/30 3,0 T35 T36 

28 11 poi nen-K :tori-Vienola-H a rka maki 15/30/30 4,0 T4 T39 

29 K:tori-Varissuo 20/30/30 3,0 T3 X 

45 Ruissalo-K:tori-Mylly 30/30/30 2,0 T9 TS 

40,41 Ka u ppatori-Moisio-Paatti nen-Torti n maki 30/30/30 2,0 T9 X 

42 Auvaismaki-Jakarla-K:tori-Port Arthur 30/30/30 2,0 T40 T39 
Jakarla-Kauppatori / Rauhakyla-Jakarla- 

43 K:tori 30/-/- 2,0 T9 X 

70 Palomaki-La uste-K:tori-Su ikki I a-Ha rka maki 20/30/30 3,0 Tl no 

6 Lieto-Ka u ppatori-N aa nta Ii 15/15/15 4,0 no Tl 

7, 7A Naa nta li-Kau ppatori-Kaarina 15/15/15 4,0 no Tl 

82 Naa nta li-Kaanaa-K:tori 60/60/60 1,0 Tl X 

83 I kea-Myl ly-Ra isio-1 ha la-K :tori 30/45/45 2,0 T9 X 

84 Rusko-Kunin koja-K:tori 20/30/30 3,0 Tl X 

80 (Aura)-Liedon asema-llmarinen-K:tori 20/30/30 3,0 T24 X 

700, 
701 Kauppatori-Piikkio 30/60/60 2,0 TS X 

801 Kauppatori-Para inen 15/30/30 4,0 no 
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Taulukko 4. Linja-autojen ruuhkatunnin pysakkikaynnit Kauppatorilla laitureittain VEO+ Turun raitiotien yleissuunnitelman runkobussivaih 

toehdolla. 

Laiturin Pysakki- paattyvat heiluri- 
Laituri koko kaynteja linjat/h linjat/h 

lautoal vhteensa/h 
T3 2 7 3 4 
T4 2 14 0 14 
TS 2 12 0 12 
T6 1 6 0 6 
T7 2 15 4 11 
T8 2 16 2 14 
T9 2 8 6 2 

TlO 2 15 4 11 
T33 1 8 0 8 
T34 2 8 0 8 
T35 2 9 6 3 
T36 2 9 0 9 
T37 2 15 0 15 
T38 2 15 0 15 
T39 1 6 0 6 
T40 1 8 0 8 
T41 2 11 0 11 
T42 2 11 0 11 
Yht. 193 25 168 

Jos nykytilanteen tapaan kaytetaan Kauppatorin lahto-zvaliaikoina paaasiassa viiteen tai nollaan paattyvia minuut 
teja (-05, -I 0, -15 jne.), rajaa tama pysakkien kapasiteetin yhden auton pysakeilla 12 lahtoon ja kahden auton 
pysakeilla 24 lahtoon tunnissa. Pysakeilla, joita kayttavat torille paattyvat linjat, on ajantasauksen vuoksi kapasi 
teetti viela edella mainittua pienempi. O+ runkobussivaihtoehdon linjastolla pahimmin kuormittuneita ovat laitu 
rit TI 0, TS ja T7. Myi:is useat muut laiturit ovat ruuhkaisia ja suosituimmilla lahti:iminuuteilla koko kapasiteetti 
voi olla kayti:issa, vaikka laskennallista kapasiteettia on viela vapaana. Ruuhkaisuutta voidaan helpottaa kayttamal 
la kaikkia lahti:iminuutteja ja samalla kiristamalla heilurilinjojen valiaikoja, jolloin ajantasausta Kauppatorille syntyy 
vahemman. 

Seuraavissa karttakuvissa on esitetty keskeisten katuosuuksien poikkileikkauskohdissa kulkevat bussimaa 
rat/ruuhkatunti seka tarkeimpien suuntien bussien kaantymismaarat/ruuhkatunti Kauppatorin ymparisti:issa. 
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Kuva 8. Ruuhkatunnin liikennemaarat Kauppatorin ymparistossa poikkileikkauksittain VEO+ Turun raitiotien yleissuunnitelman runkobussi 

vaihtoehdolla. 
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Kuva 9. Ruuhkatunnin liikennernaarat Kauppatorin ymparistossa kiiiintymissuunnittain YEO+ Turun raitiotien yleissuunnitelman runkobussi 

vaihtoehdolla. 

3.4. VE la 
VE I a on vaihtoehto, jossa Varissuon [a Runosrnaen valinen ratikkalinja kulkee Kauppatorin sivuitse reittia Eeri 
kinkatu-Kauppiaskatu-Maariankatu. Osa vaihtoehdon O+ busseista korvautuu VE I a:ssa ratikalla, joten pysakki 
kapasiteettia ei tarvita yhta paljon kuin VEO+:ssa. Wiklundin korttelin pysakkeja T33 [a T34 ei VE I a:ssa tarvita 
valttarnatta lainkaan. Jos Wiklundin kortteliin halutaan myos VE I a:ssa bussipysakit, on hyva huomioida, ettei 
pysakkeja mahdu ratikan tarvitseman katutilan vuoksi molemmille puolille katua. 
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Punainen = Kauppatorilta lahtevat llnjat 
Sininen = Kauppatorin kautta kulkevat heilurilinjat 

700-701, 801 
11, 11 P, 11T, 14A-B 

11, 11P, 11T, 12A-B, 
14A-B, 15A-D, 21, 
28, 79, 83 

11, 11P, 11T, 18,21-23 

11, 11 P, 11T, 12A-B, 14A-B 
15A-D, 21, 26-28, 79, 83 

Kuva I 0. Linjakartta VE I a Tu run raitiotien yleissuunnitelman raitiotievaihtoehdolla. 

Pysakkikaynteja Kauppatorin pysakeilla on VE I a:ssa ruuhkatunnin aikana 141, joista Kauppatorille paattyvlen I 
Kauppatorilta lahtevien vuorojen osuus on 5 kayntia ruuhkatunnissa. Pysakkikaynteja on VEO+:aan verrattuna 56 
vahernrnan [a VEO:an verrattuna 24 vahernrnan. 
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Taulukko 5. Laiturijako VE I a Turun raitiotien yleissuunnitelman raitiotievaihtoehdolla. 

Vuorovali Lahtoa/ Lai- Lai- paat- 
Linja Maaranpaa ruuh- ruuhka- turi turi tyva 

ka/pv/ilta tunti linja 
11 Satama-K:tori-Lentoasema 15/15/30 4,0 T40 T6 

11T, 11P Satama-K:tori-Lentoasema-Paattinen-Tortinmaki 30/30/30 2,0 T40 T6 

12A Koh mo-K:tori-Pansio 15/15/30 4,0 T37 T38 

128 Kohto-K:tori-Perno 15/15/30 4,0 T37 T38 

14A, 148 (Ranta ma ki)-H al in en-K:tori-H a rka rnaki/Su i kki la 10/10/10 6,0 T35 T36 

15A-15D Yokvla-Kauppatori-Hirvensalo 7,5/10/10 8,0 T41 T42 

18 Ha rittu-K:tori-Raisio-N aa nta Ii 7,5/7,5/7,5 8,0 TS TS 

21 U itta rno-K :tori-Takaki rves/1 m pivaa ra 15/20/20 4,0 TS TS 

22 E ri kva I la-K:tori-YI i-Maa ria 30/40/40 2,0 T4 T3 

23 Kakskerta-K:tori-Yli-Maaria 30/40/40 2,0 T4 T3 

26 Uittarno-Krtori-Pitkarnaki 20/-/- 3,0 T37 T38 

27 Katariina-K:tori-Rusko 20/30/30 3,0 T35 T36 

28 11 poi nen-Ktori-Ha rka rnaki 15/30/30 4,0 T7 no 
43 Jakarla-Kauppatori I Rauhakvla-Jakarla-Kitorl 30/-/- 2,0 T9 X 

45 Ru issa lo-Kitori-Ja karla 30/30/30 2,0 T7 TS 

79 Port Arthur-K:tori-Hirvensalo (Haarla) 20/30/30 3,0 T41 T42 
(Aura)-Liedon asema-11 marinen-K:tori-H irvensalo 

80 (Papinsaari) 20/30/30/ 3,0 no T7 

82 Naantali-Kaanaa-K:tori 60/60/60 1,0 T7 X 

83 Nattinummi-Mylly-Raisio-lhala-K:tori-Yo-kyla 30/45/45 2,0 T9 T6 

700,701 Kau ppatorl-Plikkio 30/60/60 2,0 no X 

801 Kau ppatori-Parainen 15/30/30 4,0 no X 
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Taulukko 6. Linja-autojen ruuhkatunnin pysakkikaynnit Kauppatorilla laitureittain VEia Turun raitiotien yleissuunnitelman raitiotievaihtoeh 

dolla. 

Laiturin Pysakki- paattyvat heiluri- Laituri koko kaynteja linjat/h linjat/h 
fautoa) vhteensa/h 

T3 2 4 0 4 
T4 2 4 0 4 
T5 2 12 0 12 
T6 1 8 0 8 
T7 2 10 1 9 
TS 2 14 0 14 
T9 2 4 2 2 

T10 2 13 6 7 
T35 2 9 0 9 
T36 2 9 0 9 
T37 2 11 0 11 
T38 2 11 0 11 
T39 1 0 0 0 
T40 1 6 0 6 
T41 2 11 0 11 
T42 2 11 0 11 
Yht. 137 9 128 

Jos nykytilanteen tapaan kaytetaan Kauppatorin lahto-zvaliaikoina paaasiassa viiteen tai nollaan paattyvia minuut 
teja (-05, -I 0, - IS jne.), rajaa tarna pysakkien kapasiteetin yhden auton pysakeilla 12 lahtoon ja kahden auton 
pysakeilla 24 lahtoon tunnissa. Pysakeilla, joita kayttavat torille paattyvat linjat, on ajantasauksen vuoksi kapasi 
teetti viela edella mainittua pienempi. I a raitiotievaihtoehdon bussilinjastolla pahimmin kuormittuneita ovat lai 
turit TI 0, TB ja T6. Vapaata laiturikapasiteettia on jaljella usealla laiturilla. 

Seuraavissa karttakuvissa on esitetty keskeisten katuosuuksien poikkileikkauskohdissa kulkevat bussimaa 
rat/ruuhkatunti seka tarkeimpien suuntien bussien kaantymismaarat/ruuhkatunti Kauppatorin ymparistossa. 
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Kuva 11. Liikennemaarat ruuhkatunnissa Kauppatorin ymparistossa poikkileikkauksittain VE I a Tu run raitiotien yleissuunnitelman raitiotie 

vaihtoehdolla. 
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Kuva 12. Ruuhkatunnin llikennernaarat Kauppatorin ymparistossa kiiiintymissuunnittain VE I a Tu run raitiotien yleissuunnitelman raitiotie 

vaihtoehdolla. 

19/29 I 25.2.2015 I Keskustan joukkoliikenneratkaisujen tarkentamisen suunnittelu 1,WSP 



3.5. VE2+ 
VE2+ on VE I a:n tavoin raitiotiehen tukeutuva vaihtoehto. VE I a:n ratikkalinjaston lisaksi VE2+:ssa ratikkalinjat 
jatkuvat Kauppatorilta Linnakaupunkiin ja Hirvensaloon. Linnakaupungin ja Hirvensalon suuntaan ratikka jatkaa 
Kauppatorilta Eerikinkatua pitkin. 

Punainen = Kauppatorilta lahtevat linjat 
Sininen = Kauppatorin kautta kulkevat heilurilinjat 

11,18, 21, 
26, 28, 45, 
83 

• 

.. 
Kuva 13. Linjakartta Turun raitiotien yleissuunnitelman VE2+ vaihtoehdosta. 

Eerikinkatua kulkevan ratikan pysakit vievat tilaa bussiliikenteen pysakeilta. Eerikinkadun Kauppatorin osuudelle 
mahtuu VE2+:ssa bussiliikenteelle vain yksi pysakkipari, Naiden pysakkien lisaksi on mahdollista rakentaa ratik 
kapysakin kohdalle rnyos yksi bussipysakki torin puolelle katua, mutta talloin joudutaan torialuetta hieman ka 
ventamaan. Tassa tyossa on paadytty tekernaan VE2+:n laiturijako siten, etta Eerikinkadun Kauppatorin kortte 
lissa on kaytossa vain yksi pysakkipari (pysakit T39 ja T40). 

Pysakkikaynteja Kauppatorin pysakeilla on VE2+:ssa ruuhkatunnin aikana I 11, joista Kauppatorille paattyvien I 
Kauppatorilta lahtevien vuorojen osuus on 15 kayntia ruuhkatunnissa. Pysakkikaynteja on VE I a:han verrattuna 
30 vahemman. 
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Kuva 14. Ratikkapysakit ja bussilaiturit Turun raitiotien yleissuunnitelman raitiotievaihtoehdossa VE2+. 
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Taulukko 7. Laiturijako VE2+ Turun raitiotien yleissuunnitelman raitiotievaihtoehdolla. 

Vuorovali Lahtoa/ Laitu- Laitu- paat- 
Linja Maaranpaa ruuh- ruuhkatun- ri ri tyva 

ka/pv/ilta ti linja 

11 Sata ma-K :tori-Lentoasema 15/15/30 4,0 T3 T6 

12A Kohmo-K:tori-Pansio 15/15/30 4,0 T41 T42 

12B Kohto-K:tori-Perno 15/15/30 4,0 T41 T42 

(Ranta maki )-Ha Ii nen-K :tori- 
14A, 14B Harkarnaki/Suikkila 10/10/10 6,0 T41 T42 

15 Kauppatori-Yokvla 15/20/20 4,0 TS X 

15A YO-kyla-K:tori-Port Arthur 15/20/20 4,0 T39 T40 

18 Harittu-Ktori 15/15/15 4,0 T7 X 

18A Harittu-Ktori-Yli-Maaria 15/15/15 4,0 T9 no 
21 Uittamo-K:tori-Takakirves/lmpivaara 15/20/20 4,0 T3 T4 

26 U itta rno-Krtori-Pltka ma ki 20/-/- 3,0 T39 T40 

27 Katariina-K:tori-Rusko 20/30/30 3,0 T3 T4 

28 llpotnen-Krtori-Harkarnaki 15/30/30 4,0 TS T8 
Jakarla-Kauppatori / Rauhakvla-Jakarla- 

43 K:tori 30/-/- 2,0 T9 X 

45 Ruissalo-Krtori-Jakarla 30/30/30 2,0 T7 no 
80 Aura-Liedon asema-Kauppatori 20/30/30 3,0 T8 X 

Natti nu mm i-Myl ly-Ra isio-1 ha I a-K:tori-Yo- 
83 kvla 30/45/45 2,0 T9 T6 

700,701 Kauppatori-Piikkio 30/60/60 2,0 T8 X 

801 Kauppatori-Para inen 15/30/30 4,0 no X 

Taulukko 8. Linja-autojen ruuhkatunnin pysakkikaynnit Kauppatorilla laitureittain Turun raitiotien yleissuunnitelman VE2+ raitiotievaihtoeh 

dolla. 

Laiturin Pysakki- paattyvat heiluri- Laituri koko kaynteja linjat/h linjat/h 
fautoa\ vhteensa/h 

T3 2 11 0 11 
T4 2 7 0 7 
TS 2 8 4 4 
T6 1 6 0 6 
T7 2 6 4 2 
T8 2 9 5 4 
T9 2 8 2 6 
no 2 10 4 6 
T39 1 7 0 7 
T40 1 7 0 7 
Yht. 107 19 88 

Viiteen tai nollaan paattyvien minuuttien (-05, - I 0, - I 5 jne.) kayttaminen Kauppatorin lahto- ja valiaikoina yrjaa 
pysakkien kapasiteetin yhden auton pysakeilla 12 lahtoon ja kahden auton pysakeilla 24 lahtoon tunnissa. 2+ 
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raitiotievaihtoehdon bussilinjastolla vapaata laiturikapasiteettia on jaljella hyvin, vaikka laiturien rnaara vahenee 
raitiovaunupysakkien vaatiman tilan vuoksi. 

Seuraavissa karttakuvissa on esitetty keskeisten katuosuuksien poikkileikkauskohdissa kulkevat bussirnaa 
rat/ruuhkatunti seka tarkeirnpien suuntien bussien kaantyrnismaarat/ruuhkatuntl Kauppatorin ymparistossa. 

Kuva 15. Ruuhkatunnin liikennernaarat Kauppatorin yrnparistossa poikkileikkauksittain Turun raitiotien yleissuunnitelman VE2+ vaihtoehdol 

la. 

23/29 I 25.2.2015 I Keskustan joukkoliikenneratkaisujen tarkentamisen suunnittelu 1,WSP 



)ell 
O 16 

lk 
22 8 

0 22 

~ 

6 33 /C 

Kuva 16. Liikennemaarat ruuhkatunnissa Kauppatorin ymparistossa kaantymissuunnlttain VE2+ Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoeh 

dolla. 

4. Terminaalikokonaisuus 

4.1. Terminaalitarkastelun lahtokohdat 
Turun keskustan linja-autoliikennetta voisi tehostaa rnyos terminaaliratkaisulla, rnika mahdollistaisi lyhyernrnat 
vaihtomatkat kuin kolmen korttelin alueelle levinneilta nykyisen kaltaisilta linja-autopysakeilta. Tyossa tutkittiin 
kahden erilaisen terminaalivaihtoehdon, viisto- [a nokkalaituriterminaalin soveltuvuutta Kauppatorille. 

4.2. Terminaalivaihtoehtojen tarkastelu 

4.2.1. Viistolaituriterminaali 

Yiistolaituriterminaalilla tarkoitetaan tassa yhteydessa ratkaisua, jossa linja-autojen sisaanajo terminaaliin tapah 
tuu terminaalin molemmista paista ja lahtolaiturit ovat ajosuunnan suuntaisesti, mutta hieman viistossa, jotta 
ajaminen laiturin viereen on ajoradan suuntaista laituria helpompaa. Yiistolaituriterminaalin etuna on, etta Kaup 
patorin lapi ajavat heilurilinjat voivat jatkaa aina matkan suuntaan. Lisaksi viistolaituri saastaa linja-auton renkaita 
verrattuna suoriin laitureihin. Myes laitureista pois ajaminen on turvallista, kun pysakin lahtoviiste on riittavan 
pitka. Talloin pysakilta poistuttaessa teliauton peran sivuttaissiirtyma ei aiheuta vaaraa pysakilla oleville matkus 
tajille. Viistolaituriterminaalit eivat voi sijaita aivan toistensa vieressa, minka vuoksi vaihdot aiheuttavat jonkin 
verran kavelya ja mahdollisesti tienylitystarpeita. 
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4.2.2. Nokkalaituriterminaali 
Nokkalaituriterminaalilla tarkoitetaan ratkaisua, jossa linja-autot ajavat nokka edella vierekkain oleviin lahtolaitu 
reihin. Nokkalaituriin on helppo ajaa ja tallaisen terminaalin etuna on, etta vaihtomatkat linjalta toiseen ovat 
lyhyita ja eivat paasaantoisesti vaadi teiden ylittamlsta. Nokkalaituriterminaalin suurin heikkous liittyy peruutta 
miseen laitureista pois, koska suuri osa linja-autojen vahingoista ja onnettomuuksista tapahtuu peruutustilanteis 
sa. l.isaantyvat korjauskustannukset vaikuttavat pitkalla aikavalllla lilkennolntikustannuksla korottavasti. Myos 
toiseen bussiin ajoradan yli juoksevat matkustajat ovat vaarassa bussien peruuttaessa vilkkaalla alueella. Peruut 
taminen vie toki myos aikaa. Nokkalaituriterminaali sopii parhaiten terminaaleihin, joissa kavelijat tai henkiloau 
tot eivat paase alueelle, jossa linja-autot peruuttavat. Kauppatorille paattyvat linjat hyotyvat, jos auton ajosuun 
nan saa kaannettya ympari terminaalissa. Heilurilinjojen kannalta nokkalaituriterminaali aiheuttaa kuitenkin hel 
posti ylimaaraista ympariajoa ja lisaa taten ajoaikaa ja liikennointikustannuksia. 

4.3. Jatkotarkasteluun valitun terminaalivaihtoehdon toiminta ja arvio soveltu 
vuudesta Kauppatorille 

Tarkempaan tarkasteluun valittiin viistolaituriterminaaliratkaisu, koska suurin osa Kauppatorin linjoista on heilu 
rilinjoja, jotka eivat kayta Kauppatoria paatepysakkinaan. Esitetty viistolaituriratkaisu aiheuttaa vahemman viivy 
tyksia kuin nokkalaituriratkaisu, kun linjat voivat edeta aina oikeaan suuntaan. 

Terminaaliratkaisusta laadittiin luonnos. Luonnostellussa terminaaliratkaisussa ajaminen terminaa 
liin/terminaalista on mahdollista Eerikinkadun ja Kauppiaskadun kulmasta seka Aurakadulta etelan suunnasta 
tultaessa tai etelan suuntaan mennessa. Lapiajettava terminaali mahdollistaa siis myos idan suunnasta tulevien 
Kauppatoria paatepysakkinaan kayttavien linjojen kaantymisen takaisin tulosuuntaan. Luonnostellussa terminaali 
ratkaisussa myos Kauppatoria ymparoivat Eerikinkadun seka Aurakadun pysakit sailyvat kaytossa. Terminaalin 
ajosuunnat on esitetty kuvassa Kuva 17. 

Kuva 17. Terminaaliratkaisun ajosuunnat. Punaisella on esitetty terminaalia kayttavien linjojen suunnat ja sinisella muiden linjojen suunnat. 

Esitetty terminaaliratkaisu edellyttaa soveltuvia liikennevalojarjestelyja Aurakadun ja Eerikinkadun seka Eerikin 
kadun ja Kauppiaskadun risteyksissa. Terminaalin liikenteen vaatimat omat vaiheet liikennevalokierroissa/fudas- 
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tavat muuta Eerikinkadun liikennetta eli kaytannossa muuta bussiliikennetta, Tarkempia terminaalin vaatimia 
valojarjestelyja ei tyossa tutkittu eika aikaviiveita arvioitu. 

5. Vaihtuvapysakkljarjestelrna 

5.1. Vaihtuvapysakkijarjestelman tarkastelun lahtokohdat 
Suomessa on totuttu laiturijarjestelrnaan, jossa tietyn linjan linja-autot lahtevat aina tietyilta pysakeilta. Vaihtuva 
pysakkijarjestelrnalla tarkoitetaan jarjestelrnaa, jossa linjoilla ei ole valttarnatta kiinteaa laituria, vaan linjan pysakit 
vaihtuvat eri lahdoilla riippuen laiturien kuormituksesta. Tassa tyossa tutkittiin vaihtuvapysakkijarjestelman so 
veltuvuutta Turun kauppatorin bussiliikenteeseen ja jarjestelman vaikutuksia laituritarpeeseen ja pysakkien sijoit 
teluun. Vaihtuvapysakkijarjestelmaa tutkittiin nykytilanteen linjastovaihtoehdolla tilanteessa, jossa tyon lahtokoh 
tana olleet Kauppatorin ympariston katumuutokset on toteutettu ja lisaksi Kauppatorille on rakennettu termi 
naalikokonaisuus. 

5.2. Vaihtuvapysakkijarjestelman kuvaus ja toiminnan edellytykset 
Tyossa tutkittiin, mita toimintoja vaihtuvapysakkijarjestelmalta edellytetaan ja millainen jarjestelma olisi Turun 
kauppatorille toimivin. Jarjestelman tarkeimmiksi edellytyksiksi todettiin toimivat matkustajainformaatio ja kul 
jettajainformaatio seka linja-autojen tasmallisyys. Seuraavassa kaydaan lapi tarkemmin tyossa tunnistettuja jarjes 
telman toiminnan edellytyksia: 

Vaihtuvapysakkijarjestelman toiminnan suurin haaste liittyy matkustajainformaatioon. Jarjestelman tulee olla niin 
selkea, etta myos muut kuin aktiiviset joukkoliikenteen kayttajat ymmartavat jarjestelman toiminnan. Matkusta 
jan tulee torille tullessaan tietaa, mille pysakille han menee linja-autoa odottamaan. Tata varten tarvitaan mat 
kustajainformaatiotaulut eri puolille toria, jotta matkustaja tietaa kavella ainakin oikeaan suuntaan jo heti 
torille tullessaan. Uihtolaiturien numerointi tulee olla erittain selkea ja nakya joka suuntaan. Lisaksi lahtolai 
tureille tulee sijoittaa pysakki-informaatiotaulut, josta selviaa pysakille tulevat linjat seka mahdolliset reaali 
aikaiset laiturimuutokset. Samaisista infotaulujen sisallosta tulee olla myos kannykkasovellus, jonka kautta 
matkustaja pystyy jo etukateen katsomaan pysakki-informaation seka mahdolliset laiturimuutokset. 

Matkustajainformaation kannalta on helpointa, jos torin pysakit jaetaan sektoreihin, joiden sisalla pysakit voivat 
vaihdella reaaliaikaisesti. Esimerkiksi normaalitilanteessa linja lahtee laiturilta T37, mutta tarvittaessa laituri voi 
vaihtua laituriksi T39. Talloin matkustajat voidaan ohjata kauemmilta pysakkitauluilta ainoastaan oikealle sekto 
rille ja vasta pysakeilla kertoa tarkempi pysakki, jos lahtopysakki varmistuu vasta hyvin lahella lahtoaikaa. Pysak 
kien vaihtumisesta pitaa kertoa aanisignaalilla, jotta matkustajat osaavat kiinnittaa huomiota nayttotauluihin ja 
vaihtaa tarvittaessa oikealle pysakille. Tarkeimpien vaihtoyhteyksien pysakkisektorit tulee vaihtuvapysakkijarjes 
telmassakin sijoittaa mahdollisimman lahelle toisiaan vaihtojen helpottamiseksi. 

Pysakkien kayton voi suunnitella etukateen, jolloin jarjestelman taytyy vaihtaa lahtopysakkeja reaaliaikai 
sesti ainoastaan myohastymisten, ajantasausten tai muiden muutosten vuoksi. Vaikka selkeyden vuoksi matkus 
tajille kaikkia linjoja kasitellaan yhdenvertaisesti vaihtuvina, vain osalla linjoista pysakkien tulee oikeasti olla nor 
maalitilanteessa vaihtuvia. Toisin sanoen esimerkiksi tiheasti liikennoidylla linjalla voi olla suunnitellusti aina sama 
pysakki. 

Pysakkien kayton tehostamiseksi ajantasausaika torin pysakeilla tulee pitaa mahdollisimman lyhyena, mika johtaa 
helposti liian kireisiin ajoaikoihin ja myohastelyyn. Jarjestelman toiminnan kannalta on kuitenkin etu, etta linjat 
ajavat mahdollisimman hyvin aikataulussa. Optimaalinen toiminta edellyttaakin aikataulussa pysymisen seurantaa 
ja reaaliaikaisia liikennevaloetuuksia myohassa ajaville linja-autoille. Luonnollisesti vaihtuvapysakkijarjestel 
ma edellyttaa myos kuljettajille infonayttoa autoihin, jotta kuljettaja osaa ajaa oikealle laiturille. 

Kuvassa Kuva 18 on esitetty vaihtuvapysakkijarjestelman tarkeimmat vaihtoalueet seka jarjestelman myota va 
haiselle kaytolle jaavat pysakit. 
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Kuva 18. Vaihtuvapysiikkijiirjestelmiin keskeisirnrnat vaihtoalueet seka vahaiselle kaytolle jaavat laiturit. 
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5.3. Jarjestelman edut ja haitat 

[arjestelrnan edut liittyvat pysakkien kayton tehostumiseen, jolloin pysakkeja tarvitaan vahernrnan ja kaikki pysa 
kit voidaan sijoittaa pienemrnalle alueelle lahelle toria. Tama lyhentaa vaihtomatkoja, helpottaa vaihtoja ja vahen 
taa pysakkien ruuhkaisuutta seka mahdollistaa useampien linjojen kulkemisen torin kautta. 

Vaihtuvapysakkijarjestelrnan tunnistettuja negatiivisia puolia ovat jarjestelrnan epaselvyydet etenkin satunnaisille 
matkustajille ja toiminnan haasteet poikkeustilanteissa. Vaihtuva jarjestelrna on haastava mm. nakovammaisille, 
jos pysakkivaihdoksista ei tule kuulutuksia. Jarjestelma voi olla epaselva turisteille tai muille satunnaisille matkus 
tajille, kun linja-auto ei lahde aina samasta paikasta. Hyvalla informaatiojarjestelmalla voidaan poistaa naita on 
gelmia. Laht6pysakin tulee my6s olla tiedossa heti, kun edellinen vuoro on mennyt, jotta matkustaja voi kavella 
suoraan odottamaan oikealle pysakille. Tama aiheuttaa sen, etta reaaliaikaisia viivytyksia ei pystyta huomioimaan, 
jos pysakki ilmoitetaan todella aikaisin. My6haan ilmoitetut pysakkivaihdokset taas aiheuttavat ongelmia etenkin 
hitaasti liikkuville matkustajille. Jarjestelma voi olla haastava my6s saann611isille kayttajille, jotka eivat voi kulkea 
saann611isilla matkoillaan aina samalla tavalla. Tama voi aiheuttaa ylimaaraista kavelya tai my6hastymisia. 

5.4. Arvio jarjestelman soveltuvuudesta Kauppatorille 
Vaihtuvapysakkijarjestelma on mahdollista toteuttaa my6s ilman luvussa 4. esitetyn terminaaliratkaisun toteut 
tamista. Tai loin kuitenkin vaihtuvajarjestelman hy6dyt ovat terminaaliratkaisua selvasti heikommat ja negatiiviset 
puolet suuremmat kuin terminaaliratkaisussa. Jarjestelma ei my6skaan vahenna laiturien kayt6n suunnittelun 
tarvetta. 

Ajantasaus aiheuttaa ongelmia my6s vaihtuvapysakkijarjestelman toiminnalle. Vaihtomatkojen lyhentamiseksi on 
jo nykytilanteessa mahdollista suunnitella linjojen kayttamat laiturit matkustajatietoja hyvaksikayttaen siten, etta 
tarkeimpien vaihtoyhteyksien pysakit olisivat mahdollisimman lahella toisiaan. Samoin ajantasausaikaa ja pysakki 
en ruuhkautuneisuutta voidaan suunnittelun keinoin yrittaa vahentaa ilman vaihtuvapysakkijarjestelmaa, jonka 
kustannukset olisivat kuljettaja- ja matkustajainformaatiojarjestelmineen kohtuullisen suuret. Tarkempia jarjes 
telman kustannuksia ei arvioitu tassa ty6ssa. Vaihtuvapysakkijarjestelma ei ole tassa vaiheessa suositeltava keino 
Kauppatorin ymparist6n joukkoliikenteen sujuvoittamiseksi. 

6. Johtopaatokset 
Kauppatorin ymparist6n pysakit ruuhkautuvat ta.Ila hetkella, vaikka pysakkien laskennallista kapasiteettia on tar 
kastelun perusteella viela runsaasti jaljella. Eerikinkadun keskelle rakennettava suojatie vahentaa laiturikapasi 
teettia Eerikinkadulla Kauppatorin kohdalla. Korvaavaa kapasiteettia on mahdollista rakentaa Eerikinkadulle 
Wiklundin kortteliin. Toisaalta vaihtomatka Wiklundin korttelin kohdalta esimerkiksi Aurakadulle on jo melko 
pitka. 

Tarkastelun yhteydessa Aurakadun pysakit todettiin hieman lyhyiksi teliautoille. Lahinna ongelmaa muodostuu, 
jos taaempi auto yrittaa lahtea pysakilta ensin. llmeisesti pysakit toimivat ta.Ila hetkella melko hyvin ja autot lah 
tevat jarjestyksessa, joten Aurakadulle ei ole tarvetta tehda laiturimuutoksia. 

Tarkastelun perusteella todettiin, etta nykytilanteessa osa ruuhka-ajan vuoroista ajetaan kahdella autolla (mm. 
Varissuolle ja Runosmakeen), mika ei kay ilmi aikatauluista. Ta.man lisaksi suurin osa Kauppatorin laht6ajoista on 
aikatauluissa viiteen tai nollaan paattyvalla minuutilla (-05, -I 0, -15 jne.), mika vahentaa pysakkien kapasiteettia 
oleellisesti. On my6s huomioitava, etta kaikilla heilurilinjoilla on Kauppatorilla valiaika, mita ennen linja-auto ei 
ohita pysakkia. Tall6in tarvittaessa autot odottavat laht6aikaansa pysakilla ja ta.ten vievat pysakkikapasiteettia. 
Myes Kauppatorille paattyvat linjat vaativat pysakkitilaa, kun linjat odottavat seuraavaa laht6a. Na.ma edella mai 
nitut seikat selittavat Kauppatorin ymparist6n pysakkien ruuhkaisuutta. 

Vaihtuvapysakkijarjestelma ei ole ta.Ila hetkella suositeltava vaihtoehto Kauppatorin pysakkien ruuhkaisuuden 
ratkaisemiseen. Vaihtomatkojen lyhentamiseksi voi jo nykytilanteessa suunnitella linjojen kayttamat laiturit mat 
kustajatietoja hyvaksikayttaen siten, etta tarkeimpien vaihtoyhteyksien pysakit olisivat mahdollisimman lahella 
toisiaan. Pysakkikapasiteettia voidaan lisata siirtymalla kayttamaan kaikkia laht6minuutteja seka kiristamalla hej; 
lurilinjojen valiaikoja. Tama tarkoittaa, etta heilurilinjat saattavat menna suunnitellusti hieman my6hassa, mutta 
toisaalta pysakkikapasiteettia ruuhkaisilla Kauppatorin pysakeilla vapautuu. Vastaavasti Kauppatorille paatt{vien 
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linjojen ajantasaus tulee mahdollisuuksien mukaan suunnitella linjan toiseen paahan, ei siis Kauppatorille, jolloin 
paatepysakkiaika Kauppatorilla lyhenee. Tasta saattaa seurata pienia myohastyrnisia, jotka voivat olla hyvaksytta 
via, jos vaihtomatkoja saadaan lyhennettya. 

Liitteet 
Liite I Suunnitelmaluonnos Kauppatorin yrnpariston muutoksista 

Liite 2 Ajouratarkastelu Brahenkatu-Eerikinkatu 

Liite 3 Suunnitelmaluonnos raitiotiepysakit Eerikinkadulla 

Liite 4 Suunnitelmaluonnos terminaaliratkaisu 
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