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1 Kalustotyyppien välityskyky 
 

Alla on esitetty teoreettisia enimmäisvälityskykyjä sekä matkustusmukavuu-
den huomioivia välityskykyjä. Kaluston kylteissä ilmoitetut sallitut matkusta-
jamäärät ovat huomattavasti korkeampia kuin matkustusmukavuuden huo-
mioon ottava mitoitus, jonka ylittyessä matkustajat alkavat kokea epämuka-
vuutta mikä edelleen johtaa pidempiin pysähtymisaikoihin. 
 
Telibusseja on paljon käytössä Turun seudun joukkoliikenteessä nykytilan-
teessa- Telibussit ovat noin 14,5 metriä pitkiä. Telibussiin mahtuu tyypilli-
sesti noin 50 istumapaikkaa, minkä lisäksi 4 hlöä/m2 mitoituksella lisäksi 
mahtuu noin 30-40 henkilöä seisomaan ja matkustusmukavuuden mitoituk-
sella matkustusmukavuus huomioiden noin puolet tästä. Näin yhden telibus-
sin teoreettinen enimmäisvälityskyky on noin 80-90 matkustajaa  
(4 hlöä/m2) ja matkustusmukavuuden huomioivalla mitoituksella noin 60-70 
matkustajaa. 
 
Kaksinivelbusseja ei ole käytössä Suomessa. Kaksinivelbussit ovat noin 24-
25 metriä pitkiä. Istumapaikkojen määrä riippuu merkittävästi kaluston sisus-
tusvalinnoista: mitä vähemmän asennetaan istuimia sitä suuremmaksi muo-
dostuu kokonaispaikkamäärä. Tyypillisesti istuinpaikkoja on noin 45-60, jol-
loin kaksinivelbussin teoreettinen enimmäisvälityskyky on noin 130-150 mat-
kustajaa (4 hlöä/m2) ja matkustusmukavuuden huomioivalla mitoituksella 
noin 90-110 matkustajaa. Näin ollen kaksinivelbussin kokonaismatkustaja-
määrä on noin 45-65 % korkeampi kuin telibussilla. 
 
Raitiovaunujen pituus vaihtelee merkittävästi kapasiteetin tarpeen mukaan. 
Helsingin vanhat raitiovaunut ovat noin 20 metriä pitkiä, Helsingin uudet rai-
tiovaunut (Transtech Artic) ovat noin 28 metriä pitkiä sekä Raide-Jokerin ja 
Tampereen tulevat raitiovaunut ovat noin 35-37 metriä pitkiä. Pisimmillään 
raitiovaunut voivat olla jopa 50-60 metriä pitkiä. Raitiovaunun pituus vaikut-
taa luonnollisesti erittäin paljon välityskykyyn. Turussa on oletettu, että käy-
tettäisiin noin 30-33 metriä pitkiä raitiovaunuja aloitusvaiheessa, jolloin Tu-
russa raitiovaunussa voisi olla noin 80 istumapaikkaa. Turussa raitiovaunun 
teoreettinen enimmäisvälityskyky olisi noin 200 matkustajaa (4 hlöä/m2) ja 
matkustusmukavuuden huomioivalla mitoituksella noin 130-150 matkusta-
jaa. Näin ollen 30-33 metriä pitkän raitiovaunun kokonaismatkustajamäärä 
on noin 35-45 % suurempi kuin kaksinivelbussilla ja noin 105-120 % suu-
rempi kuin telibussilla. 
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Taulukko. Eri kalustotyyppien mitoitus HSL suunnitteluohjeen 2016 ja ruot-
salaisten selvitysten (Systemanalys för lokal kollektivtrafik i Malmö, 2012 ja 
BRT i Örebro, 2016) mukaan. 

 
 
 

2 Huipputunnin välityskyky 
 
Huipputunnin välityskyky riippuu kalustotyypin matkustajamäärästä sekä 
vuorovälistä. Tihentämällä vuoroväliä 10 minuutista 5 minuuttiin, voidaan 
kaksinkertaistaa välityskyky siirtymättä suurempaan kalustotyyppiin. Toi-
saalta vuorovälin ollessa alle viisi minuuttia, alkaa muodostua bussien ket-
juuntumista sekä pysäkkien ja liittymien ruuhkautumista. Tällöin bussit kul-
kevat jonossa, mutta ketjuuntuneiden bussien välillä saattaa syntyä suunni-
teltuja aikatauluja pidempiä vuorovälejä. Liittymissä etuisuuksien järjestämi-
nen on helpompaa, mikäli etuutta pyytäviä vuoroja on vähemmän. Lisäksi 
käyttämällä harvempaa vuoroväliä pystytään säästämään liikennöintikustan-
nuksissa. 
 
Telibussilla HSL suunnitteluohjeessa tuntikapasiteetin mitoituksessa käyte-
tään 66 paikkaa, jolloin viiden minuutin vuorovälillä tuntikapasiteetiksi muo-
dostuisi 792 matkustajaa. Örebron selvityksen mukaan (taulukko) telibussin 
tuntikapasiteetiksi muodostuisi viiden minuutin vuorovälillä noin 700 matkus-
tajaa. Telibussien enimmäisvälityskyvyksi matkustusmukavuuden huomioi-
valla mitoituksella ja viiden minuutin vuorovälillä muodostuu edellisten kes-
kiarvon perusteella noin 750 matkustajaa/tunti/suunta. 
 
Kaksinivelbusseilla olisi 7,5 minuutin vuorovälillä suunnilleen sama välitys-
kyky kuin telibusseilla viiden minuutin vuorovälillä. Viiden minuutin vuorovä-
lillä kaksinivelbussin enimmäisvälityskyvyksi muodostuu Malmön selvityksen 
mukaan matkustusmukavuuden huomioivalla mitoituksella noin 1080 mat-
kustajaa/tunti/suunta. 
 
30 metriä pitkän raitiovaunun enimmäiskuormituksena käytetään HSL suun-
nitteluohjeen Artic-raitiovaunun ja Malmön selvityksen perusteella 128 mat-
kustajaa. Tällöin viiden minuutin vuorovälillä raitiovaunun enimmäisvälitys-
kyvyksi matkustusmukavuuden huomioivalla mitoituksella muodostuu noin 
1540 matkustajaa/tunti/suunta. 
 

Matkustajaa
Telibussi HSL 78
Telibussi HSL yksittäisen lähdön maksimi 74
Telibussi HSL tuntikapasiteetin mitoitus 66
Boggibuss 15m praktiskt kapacitetstrak Örebro 58

Nivelbussi HSL 105
Nivelbussi HSL yksittäisen lähdön maksimi 100
Nivelbussi HSL tuntikapasiteetin mitoitus 89
Ledbuss 18m praktiskt kapacitetstrak Malmö 65

Dubbelledbuss 24m praktiskt kapacitetstrak Malmö 90

Raitiovaunu Artic HSL 151
Raitiovaunu Artic HSL yksittäisen lähdön maksimi 143
Raitiovaunu Artic HSL tuntikapasiteetin mitoitus 128
Spårvagn 30m praktiskt kapacitetstrak Malmö 128
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Kuva. Eri kalustotyyppien välityskyky 5 ja 7,5 minuutin vuoroväleillä matkus-
tusmukavuuden huomioivalla mitoituksella.  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että kaksinivelbussilla on 7,5 minuutin 
vuorovälillä suunnilleen sama välityskyky kuin telibussilla viiden mi-
nuutin vuorovälillä. Vastaavasti 30-33 metriä pitkällä raitiovaunulla on 
suunnilleen sama välityskyky 7,5 minuutin vuorovälillä kuin kaksinivel-
bussilla viiden minuutin vuorovälillä. 
 
 

3 Kalustotyypin valinta Turussa 
 

Kalustotyypin valinta perustuu suurimpaan matkustajakuormitukseen eli sii-
hen kuinka monta matkustajaa on suurimmillaan yhtä aikaa kyydissä huip-
putunnin aikana yhteen suuntaan. On huomattava, että esitetyt matkustaja-
määrät ovat talven huipputunnin keskimääräisiä matkustajamääriä, jolloin 
osalla vuoroista matkustajamäärä on suurempi ja osalla pienempi. 
 
Nykytilanteessa Turussa suurin matkustajakuormitus on arkipäivän aamu-
huipputunnin (klo 7-8) aikana Varissuolta keskustaan päin kuljettaessa hie-
man ennen Kupittaata. Lokakuussa 2017 suurin matkustajakuormitus oli 
noin 480 matkustajaa/tunti/suunta (sis. linjat 32, 32A, 42 ja osan linjan 12 
matkustajista). Iltapäivällä huipputunnin matkustajakuormitus kohti Varis-
suota oli merkittävästi aamua alhaisempi, noin 290 matkusta-
jaa/tunti/suunta. Raision ja Kauppatorin välillä suurin matkustajakuormitus 
aamulla ja iltapäivällä oli noin 280-315 matkustajaa/tunti/suunta lokakuussa 
2017. 
 
Liikenne-ennusteita voidaan laatia useita eri oletuksiin perustuen. Olennai-
simmat muutokset ovat väestömäärän ja toimintojen kasvu linjan varressa ja 
Turun seudulla sekä joukkoliikenteen kulkutapaosuus. 2010-luvulla Turun 
väestömäärä ja joukkoliikenteen käyttö ovat molemmat kasvaneet nopeasti. 
 

3.1 Liikenne-ennusteen mukainen kasvuskenaario 
 
Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksessa suurin matkustajakuormi-
tus ennustettiin Varissuo-Raisio raitiotielle, jolla oli ennusteen mukaan 
vuonna 2029 noin 750 ja vuonna 2050 noin 1000 matkustajaa suuntaansa 
iltahuipputunnin aikana. Suurin matkustajakuormitus ennusteessa on Kaup-
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patori-Raunistulan koulu –välillä.  Jopa vuoden 2050 raitiotien iltahuipputun-
nin  matkustajaennusteeseen pystytään siis vastaamaan superbussilla hy-
väksyttävällä mitoituksella viiden minuutin vuorovälillä. 
 
Liikenne-ennustetta ei ole laadittu aamuhuipputunnille, jonka aikana on ny-
kytilanteessa suurin matkustajakuormitus erityisesti Varissuo-Kupittaa –vä-
lillä (noin 480 matkustajaa suuntaansa aamuhuipputunnissa, vrt. iltapäivän 
290 matkustajaa suuntaansa tunnissa). Aamupäivällä ruuhkahuippu kestää 
lyhyemmän aikaa, mutta toisaalta ruuhkaisimman 15-30 minuutin aikana 
liikennettä on jopa enemmän kuin iltapäivällä. Näin ollen Varissuo-Kupittaa 
välillä aamuhuipputunnin aikana liikennekuormitus on todennäköisesti suu-
rempi kuin iltahuipputunnin aikana eikä vuonna 2050 välttämättä enää riitä 
superbussin viiden minuutin vuoroväli. Toisaalta liikenne-ennusteessa ka-
lustotyypillä on vaikutusta matkustajamäärään: raitiotie houkuttelee ennus-
teessa noin 25 % enemmän matkustajia kuin superbussi kyseiselle linjalle. 
Superbussin liikenne-ennusteen (Varissuo-Raisio v2050 noin 750 matkusta-
jaa/iltahuipputunti/suunta) toteutuessa voitaisiin superbussilla pystyä vas-
taamaan matkustajakysyntään myös aamuhuipputunnin aikana vuonna 
2050. Raision haaralla aamu- ja iltahuipputunnin matkustajakuormituksessa 
ei ole nykytilanteessa suurta eroa (aamulla 315 ja iltapäivällä 285 matkusta-
jaa tunnissa suuntaansa). 
 
Yhteenvetona liikenne-ennusteen mukaisesta kasvuskenaariosta voi-
daan todeta, että superbussin välityskyky viiden minuutin vuorovälillä 
saattaa loppua yhdellä reittihaaralla (Varissuo-Kauppatori) aamuhuip-
putunnin aikana vuoteen 2050 mennessä. Muina vuorokaudenaikoina 
ja muilla linjoilla superbussin välityskyvyn voidaan arvioida riittävän 
liikenne-ennusteen mukaisella kasvuskenaariolla. 
 

 
Kuva. Iltahuipputunnin liikenne-ennusteen mukaisiin matkustajamääriin pys-
tytään vastaamaan superbussilla (kaksinivelbussilla) 5-7,5 minuutin vuoro-
välillä. Nykytilanteessa suurin matkustajakuormitus on Varissuo-Kupittaa 
välillä aamuhuipputunnin aikana (musta viiva), jolle ei ole ennusteita: aamu-
huipputunnin aikana vuonna 2050 kaksinivelbussin välityskyky ei enää vält-
tämättä riittäisi viiden minuutin vuorovälillä. Liikenne-ennusteessa raitiotiellä 
on suuremmat matkustajaennusteet kuin superbussilla. 
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3.2 Joukkoliikenteen viimeaikaisen toteutuneen kasvun mukainen kasvuskenaario 
 

Turun seudun joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet noin vii-
den prosentin vuosivauhtia vuosien 2014-2017 välillä. Varissuon linjoilla 
keskimääräinen kasvu on ollut 5,8 prosenttia vuodessa samalla aikavälillä. 
Vuosien 2010-2017 välillä Varissuon linjojen keskimääräinen matkustaja-
määrän kasvu on ollut 3,7 prosenttia vuodessa. Joukkoliikenteen tavoit-
teena on matkustajamäärien vuosittainen kahden prosentin kasvu. Näin ol-
len kaikki joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvuskenaariot ovat merkit-
tävästi Turun asukasmäärien kasvuskenaarioita suurempia (ennusteesta ja 
vuodesta riippuen +0,2…+1,3 % vuodessa), jolloin tavoitteiden mukaisesti 
myös joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaisi. 
 
Mikäli joukkoliikenteen matkustajamäärät jatkavat lähes kuuden prosentin 
vuosittaista kasvuvauhtia, kaksinivelbussin välityskyky viiden minuutin vuo-
rovälillä loppuu ruuhkaisimmalla Varissuo-Kupittaa välillä aamuruuhkassa 
2030-luvun alkupuolella. Kupittaa-Varissuon iltapäivänruuhka ja Raision 
haaran välityskyky kaksinivelbussilla viiden minuutin vuorovälillä loppuisi 
2040-luvun alkupuolella. 
 
Mikäli joukkoliikenteen matkustajamäärät jatkava vajaan neljän prosentin 
vuosittaista kasvuvauhtia, kaksinivelbussin välityskyky viiden minuutin vuo-
rovälillä loppuu ruuhkaisimmalla Varissuo-Kupittaa välillä aamuruuhkassa 
noin vuonna 2040. Kupittaa-Varissuo iltapäiväruuhkan ja Raision haaran 
välityskyky riittäisi tällöin 2050-luvulle asti. 
 
Mikäli joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat kahden prosentin vuosi-
tavoitteen mukaisesti, kaksinivelbussin välityskyky riittää kaikissa tarkastelu-
tilanteissa 2050 jälkeenkin. 
 

 
 
Yhteenvetona joukkoliikenteen kasvuskenaarioista voidaan todeta, 
että kuormitetuimmalla osuudella Varissuo-Kupittaa välillä kaksinivel-
bussin välityskyky loppuu 2030- tai 2040-luvulla mikäli joukkoliiken-
teen matkustajamäärät jatkavat viime vuosien kasvuvauhtia. Mikäli 
joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat 2010-luvun keskimää-
räistä vauhtia tai asetettujen tavoitteiden mukaisesti, todennäköisesti 
kuormitetuinta Varissuo-Kupittaa osuutta lukuunottamatta kaksinivel-
bussien välityskyky riittää vielä vuoden 2050 jälkeen. 


