
Runkolinjaston lyhyen aikavälin matkustajamääräennusteet
09.05.2018

Atte Supponen, Arttu Kosonen & Ruut Haapamäki

Trafix Oy & WSP Finland Oy



Runkolinjaston lyhyen aikavälin matkustajamääräennusteet

2

Tausta 

• Föli suunnittelee runkolinjastoksi kutsuttua uudistusta vuodelle 2020

• Turun runkolinjastoa sekä sen matkustajamääriä ja vaikutuksia on arvioitu aiemmin ennustevuosille 2029 ja 2050 osana raitiotien 
yleissuunnitelman tarkennusta

• Aiemmat arvioinnit on tehty pitkälle aikavälille Turun kaupunkiseudun liikenne-ennustemalleilla. Suhteellisen yleispiirteisellä 
ennustemallilla ei kuitenkaan voida analysoida linjastoa kovinkaan tarkasti esimerkiksi reittien ja liikennöinnin osalta

Tavoite

• Tämän työn tavoitteena on tuottaa tietoa tarkemmalla tasolla runkolinjaston lyhyemmän aikavälin matkustajamääristä ja vaikutuksista

• Lyhyellä aikavälillä voidaan matkustuskysyntää arvioida huomattavasti aiempaa tarkemmalla alueellisella jaottelulla ja arvioida 
luotettavammin esimerkiksi linja- ja reittikohtaisia eroja

• Työssä vastataan kysymykseen: miten runkolinjasto palvelee nykyisen tyyppistä matkustuskysyntää ja millaisia matkustajamääriä
runkolinjoille on odotettavissa linjaston avausvuotena?
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Menetelmä

• Työssä on laadittu Turun seudulle lyhyen aikavälin matkustusmalli

• Matkustusmalli sisältää tarkan linjasto- ja aikataulukuvauksen sekä pysäkiltä pysäkille suuntautuvan matkustuksen, joka voidaan
reitittää uudelleen erilaisilla linjastovaihtoehdoille

• Linjasto- ja aikataulukuvaus perustuu Turun kaupungin toimittamaan Remix-aineistoon ja nykyisen linjaston osalta Reittioppaan
GTFS-tietoihin

• Pysäkiltä pysäkille matkustuskysyntä perustuu matkakorttidatasta saatuihin havaintoihin todellisesta matkustuksesta

• Havaituille nousuille on laskettu poistumispysäkki joko matkakortilla tehtävän seuraavan matkan, matkakortilla tehtävien
muiden vastaavien matkojen tai linjalla tehtyjen matkojen keskipituuden mukaan
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Matkustajamääräennusteen lähtöoletukset

• Vuoteen 2020 mennessä vuorokauden kokonaiskysyntään on oletettu Fölin tavoitteiden mukainen 2 % vuosittainen kasvu.
Matkakorttidatan alkuperäiset matkamäärät ovat vuoden 2017 tammikuun mukaiset

• Runkolinjoille on oletettu linjastokuvauksessa 5 % nopeutus suhteessa nykylinjastoon vastaavilla pysäkkiväleillä, sillä runkolinjoille
kohdistetaan nopeuttamistoimenpiteitä (mm. valoetuudet, pysäkkien harvennus)

• Matkojen reitittämisessä on tehty seuraavia oletuksia:

• Reitinvalinnassa on oletettu 8 minuutin vaihtosakko, jolla nykyisen linjaston vaihtojen määrä asettuu oikealle tasolle

• Matkustusmallissa matkojen lähtöajankohdat perustuvat nykyisiin nousuihin ja linjojen saapumisaikoihin, joista matkustajat
voivat tarvittaessa joustaa ruuhka-aikana +/- 15 minuuttia ja ruuhka-ajan ulkopuolella +/- 20 minuuttia
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Vertailuasetelma

• Työssä tutkitaan kolme eri linjastoa: nykyinen Föli-alueen linjasto sekä kaksi runkolinjastovaihtoehtoa

• VE0 vertailuvaihtoehto on nykyinen Föli-alueen linjasto vuoden 2018 mukaisena

• VE1, työnimi ”Laaja” sisältää runkolinjaston ja useampia muutosehdotuksia. Muutoksia ei kaikkia toteuteta, mutta niiden
vaikutuksia halutaan selvittää

• VE2, työnimi ”Suppea” sisältää todennäköisesti toteutettavat muutokset
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1 Matkustajamääräennusteet

• Runkolinjoille on tuotettu matkustajamääräennusteet vuoteen 2020

• Runkolinjastovaihtoehtojen linjakohtaiset matkustajamääräennusteet on esitetty esityksen liitteenä erillisissä linjakorteissa

2 Verkolliset vaikutukset

Runkolinjaston vaikutuksia tarkastellaan joukkoliikenneverkon tasolla seuraavista näkökulmista:

• Matkojen vaihdollisuus (vaihdollisten matkojen määrä, vilkkaimmat solmupisteet)

• Matka-aikojen muutokset (matka-ajaltaan lyhenevien ja pidentyvien matkojen määrät)

• Joukkoliikenneverkon kuormittuminen ja kapasiteetti (ylikuormittuneiden vuorojen määrä)

Runkolinjaston lyhyen aikavälin matkustajamääräennusteet
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Matkustus runkolinjoilla

Runkolinjaston perustamisen myötä suurin osa Föli-alueen matkustuksesta 

siirtyy runkolinjoille. Molemmissa vaihtoehdoissa noin 75 % nousuista tehdään 

runkobussilinjoilla.

VE1 ”Laaja”

• Nousuja runkolinjoille 59 700 kappaletta vuorokaudessa.

• Nousuja muille linjoille 20 600 kappaletta vuorokaudessa.

VE2 ”Suppea”

• Nousuja runkolinjoille 60 600 kappaletta vuorokaudessa.

• Nousuja muille linjoille 19 700 kappaletta vuorokaudessa.

Joukkoliikenneverkon ja runkolinjojen kuormitukset esitetty seuraavilla kalvoilla.

1 Matkustajamääräennusteet
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Nykylinjaston matkustajamäärät

• Matkustuskysyntä jakautuu nykylinjastolla vastaavasti kuin 
vuorotarjonta

• Kysynnältään suurimmat käytävät ovat Satakunnatie, Hämeentie, 
Uudenmaantien ja Littoistentie
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Runkolinjaston VE1 ”Laaja” matkustajamäärät

• Matkustusmäärien muutokset pääasiassa reittimuutoksista 
johtuvia eroja

• Kysynnän rakenne pysyy samankaltaisena kuin nykylinjastolla

• Nykyisin poikittainen kysyntä melko vähäistä, joten 
matkustusvirrat eivät siirry merkittävästi kehärunkolinjalle
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Runkolinjaston VE2 ”Suppea” matkustajamäärät

• Matkustusmäärien muutokset pääasiassa reittimuutoksista 
johtuvia eroja

• Kysynnän rakenne pysyy samankaltaisena kuin nykylinjastolla

• Nykyisin poikittainen kysyntä melko vähäistä, joten 
matkustusvirrat eivät siirry merkittävästi kehärunkolinjalle
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Linjakohtaiset ennusteet

• Seuraavassa on esitetty keskeisiä tunnuslukuja runkolinjoista molemmissa vaihtoehdoissa. Tarkemmat tunnusluvut ja linjakohtaiset
kuormituskuvat on esitetty linjakorteissa, jotka ovat tämän raportin liitteenä (liitteet 1 ja 2)

• Lyhyen aikavälin linjakohtaisia ennusteita on verrattu huipputunnin nousijamäärien osalta pidemmän aikavälin ennusteeseen
(ennustevuosi 2029)

• Pidemmän aikavälin ennusteessa kehärunkolinjan kuormitus kasvaa merkittävästi suhteessa lyhyemmän aikavälin
ennusteeseen. Muiden linjojen osalta pidemmän aikavälin ennusteessa ei ole yhtä merkittävää kasvua

* Käyttöaste on laskettu matkustaja-km ja paikka-km suhteena sillä oletuksella, että runkobussissa on 50 istumapaikkaa
** Raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksen liikenne-ennusteet: VE0+ linjasto (2017)

Linjat
Nousijamäärä 

(klo 06-19)
AHT nousijamäärä 

(klo 07-08)
Nousua per vuoro 

(klo 07-08)

Istumapaikkojen 
käyttöaste*
(klo 07-08)

VE1 VE2 VE1 VE2 2029** VE1 VE2 VE1 VE2

1, 1A, 1B 3 700 3 900 470 490 590 29 31 19 % 20 %

2 6 600 6 100 780 750 800 49 47 26 % 31 %

3 7 800 7 600 720 750 - 60 63 36 % 39 %

4 5 600 5 600 620 630 - 52 53 30 % 30 %

5, 5A 5 300 5 200 580 570 - 24 24 16 % 16 %

6, 6A 3 800 3 600 450 430 - 38 72 27 % 39 %

7, 7A 7 800 8 300 1 050 1 120 - 58 62 29 % 30 %

8 9 600 10 200 1 170 1 220 1 180 49 51 34 % 35 %

9A, 9B 5 500 6 100 660 730 2 030 41 46 16 % 18 %

10 3 900 3 900 420 410 - 35 34 23 % 23 %
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Vaihtoehtojen väliset erot linjakohtaisesti

• Linjat 1, 3, 4, 5, 7, 8 ja 10: Ei merkittäviä eroja VE1:n ja VE2:n välillä.

• Linja 2: VE1:ssä on mukana Kauppakeskus Myllyn osuus. Myllyn osuuden matkustajakuorma on muuta linjaa alhaisempi, mikä laskee
keskimääräistä käyttöastetta suhteessa VE2:een

• Linja 6: Keskustan ja Liedon välisen osuuden vuoromäärä on VE1:ssä korkeampi 6A-variaation johdosta. Osuus kuormittuu kuitenkin
heikosti VE1:ssa, joten VE2:n vuoromäärään suhteutetut tunnusluvut ovat parempia

• Linja 9: VE2:n kokonaisnousumäärä on suurempi kuin VE1:n. VE2:n Uittamon reittivaihtoehto kerää hieman enemmän nousuja kuin
VE1:n Skanssi ja käyttöaste on sen ansiosta hieman korkeampi kuin VE1:ssä.

Linjakohtaisia huomioita VE1 & VE2 (ks. Liite 1 ja 2)

• Linja 3: Istumapaikkamäärä ylittyy useilla vuoroilla, mutta vain lyhyellä osuudella kerrallaan

• Linja 7: Merkittävää ylikuormittumista keskustan ja Raision välillä iltapäivällä (klo 15-16)

• Linja 8: Linjalla ylikuormitusta harvemman vuorovälin jakson alussa ja lopussa (noin klo 9 ja klo 14)
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Matkojen vaihdollisuus

Runkolinjastouudistuksella on merkittävä vaikutus  vaihdollisten matkojen 

määriin. Nykytilanteessa vaihdollisia matkoja on noin 12 % kaikista matkoista.

• VE1 ”Laaja” vaihtoehdossa vaihdollisia matkoja tehdään 12 500 kappaletta 

(17,8 % matkoista)

• VE2 ”Suppea” vaihtoehdossa vaihdollisia matkoja tehdään 12 600 kappaletta 

(18,0 % matkoista)

Kahden vaihdon matkojen osuus kasvaa hieman, mutta pysyy kokonaisuudessaan 

edelleen alhaisena (alle 500 matkaa vuorokaudessa). Valtaosa nykyisestä 

matkustuskysynnästä voidaan edelleen palvella korkeintaan yhdellä vaihdolla.

Vaihtojen määrän kasvaessa on vaihto-olosuhteisiin syytä kiinnittää erityistä 

huomiota. Merkittävimmät vaihtopaikat eri vaihtoehdoissa on esitetty 

seuraavilla kalvoilla.

2 Runkolinjaston verkolliset vaikutukset
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Lähtevien matkojen vaihdollisuus VE0 ”Nykylinjasto”

• Kuvassa on esitetty vaihdollisten matkojen osuus alueelta 
lähtevistä matkoista

• Suhteessa eniten vaihdollisia matkoja lähtee Lentokentän, 
Runosmäen ja Länsikeskuksen alueilta

• Linjaston rakenne tarjoaa suoria yhteyksiä keskustaan, joten 
vähiten vaihtoja on Turun keskustan alueella
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Lähtevien matkojen vaihdollisuus VE1 ”Laaja”

• Kuvassa on esitetty vaihdollisten matkojen osuus alueelta 
lähtevistä matkoista

• Vaihdollisten matkojen määrä kasvaa erityisesti Artukaisissa, 
Littoisissa ja Pansiossa. Näillä alueilla myös jonkin verran kahden 
vaihdon matkoja
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Lähtevien matkojen vaihdollisuus VE2 ”Suppea”

• Kuvassa on esitetty vaihdollisten matkojen osuus alueelta 
lähtevistä matkoista

• Vaihdollisten matkojen muutokset suhteessa 
vertailuvaihtoehtoon kuten VE1:ssä

• Artukaisissa hieman vähemmän vaihdollisia matkoja kuin VE1:ssä, 
vastaavasti Skanssin alueella enemmän vaihdollisia matkoja
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Vaihtonousijat VE0 ”Nykylinjasto”

• Kuvassa on esitetty pysäkit, joissa tehdään eniten vaihtonousuja

• Nykytilanteessa kaikki vaihtotapahtumat keskittyvät Turun 
keskusta-alueelle
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Vaihtonousijat VE1 ”Laaja”

• Runkolinjaston myötä vaihtopaikkoja syntyy selvästi aiempaa 
enemmän Turun keskustan ulkopuolelle

• Yli sadan vaihtotapahtuman solmupisteitä esimerkiksi Kohmossa, 
Hirvensalossa, Pansiossa ja Kupittaa-Itäharju-alueella

• Vaihtoajat ovat pääosin lyhyitä (alle 5 min)
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Vaihtonousijat VE2 ”Suppea”

• Runkolinjaston myötä vaihtopaikkoja syntyy selvästi aiempaa 
enemmän Turun keskustan ulkopuolelle

• Vilkkaimmat vaihtopaikat ja vaihtoajat ovat pitkälti vastaavat kuin 
VE1:ssä

• Paikallisia vaihtajamäärien muutoksia Artukaisissa, Ilpoisissa ja 
Skanssissa
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Matkat, joiden matka-aika lyhenee tai pitenee

Tarkka nykymatkustuksen kuvaus mahdollistaa keskimääräisten matka-aikojen 

ohella myös lyhenevien ja pidentyvien matkojen yksilöimisen. Seuraavassa 

joukkoliikennematkoista on poimittu ne matkat, joiden matka-ajoissa tapahtuu 

yli 5 minuutin muutoksia.

Molemmissa vaihtoehdoissa uudistuksesta hyötyvien matkustajien määrä on 

hieman korkeampi kuin matkustajien, joiden matka-ajat pitenevät. VE1 on 

matkustajien kannalta tehokkaampi vaihtoehto.

VE1 ”Laaja”

• Matka-ajat lyhenevät yli 5 minuuttia 8,3 % matkustajista

• Matka-ajat pitenevät yli 5 minuuttia 6,4 % matkustajista

VE2 ”Suppea”

• Matka-ajat lyhenevät yli 5 minuuttia 7,9 % matkustajista

• Matka-ajat pitenevät yli 5 minuuttia 7,1 % matkustajista

Vaikutuksien kohdentumista on esitetty seuraavilla kalvoilla alueittain matkojen 

lähtöpaikan mukaan.

2 Runkolinjaston verkolliset vaikutukset
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Matka-aikojen muutos VE1 ”Laaja”

• Kuvassa esitetty VE0:aan verrattuna yli 5 minuuttia lyhentyneiden 
ja pidentyneiden matkojen osuus kaikista alueelta lähtevistä 
matkoista

• Muutoksesta hyötyviä matkoja erityisesti Kaarinan, Kupittaan ja 
Runosmäen alueella

• Vastaavasti pidentyviä matkoja erityisesti Artukaisen, Pansion ja 
Pernon alueella
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Matka-aikojen muutos VE2 ”Suppea”

• Kuvassa esitetty VE0:aan verrattuna yli 5 minuuttia lyhentyneiden 
ja pidentyneiden matkojen osuus kaikista alueelta lähtevistä 
matkoista

• Muutoksesta hyötyviä matkoja erityisesti Kaarinan, Kupittaan ja 
Runosmäen alueella

• Vastaavasti pidentyviä matkoja erityisesti Artukaisen, Pansion ja 
Pernon alueella
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Ylikuormittuneiden linjojen osuus kaikista bussilinjoista

Joukkoliikenneverkon kuormittumista on tarkasteltu vuorokohtaisesti. Kysynnän 

tarkka aikajakauma mahdollistaa vuorokohtaisten kysyntäpiikkien analyysin.

Kummassakaan vaihtoehdossa ei ole lyhyen aikavälin ennusteessa merkittäviä 

ongelmia ylikysynnän kanssa. Istumapaikat tulevat täyteen noin 5 % vuoroista, 

kun taas vuoron kokonaispaikkamäärä ylitetään hetkellisesti vain muutamalla 

vuorolla.

VE1 ”Laaja” 

• 110 vuoroa, joilla istumapaikkojen kapasiteetti tulee täyteen (4,5 % kaikista 

vuoroista)

• 23 vuoroa, joilla kokonaispaikkamäärä tulee täyteen (0,9 % kaikista vuoroista)

VE2 ”Suppea” 

• 118 vuoroa, joilla istumapaikkojen kapasiteetti tulee täyteen (4,8 % kaikista 

vuoroista)

• 25 vuoroa, joilla kokonaispaikkamäärä tulee täyteen (1,2 % kaikista vuoroista)

2 Runkolinjaston verkolliset vaikutukset
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Yhteenveto verkollisista vaikutuksista

• Runkolinjasto palvelee nykyisen kaltaista matkustuskysyntää ajallisesti hieman tehokkaammin kuin nykylinjasto. Saavutettavat hyödyt
ovat kuitenkin riippuvaisia siitä, että runkolinjojen liikennöintiä onnistutaan nopeuttamaan joukkoliikenne-etuuksien avulla

• Runkolinjasto kasvattaa vaihdollisten matkojen määriä, mikä voi olla osalle matkustajista haitta, vaikka vaihtojen odotusajat ovat
keskimäärin lyhyitä. Vaihto-olosuhteiden kehittäminen ja vaihtojen ajastaminen on jatkosuunnittelussa tärkeää erityisesti, jos
liityntälinjoilla on harvempi vuoroväli

• Runkolinjaston vaihtoehdot VE1 ja VE2 ovat verkollisen tason tunnusluvuilla mitaten toisiaan vastaavat. VE1 tuottaa kuitenkin hieman
enemmän aikahyötyjä matkustajille. Vaihdollisten matkojen määrä on melko sama molemmissa vaihtoehdoissa

• Runkolinjaston matkustajamääräennusteiden mukaan matkustuskysyntä siirtyy valtaosin runkobussilinjoille, ja ennusteen mukaan
noin 75 % matkoista tehdään runkolinjoilla. Runkolinjastolla ei kuitenkaan ole merkittäviä ylikuormituksesta johtuvia ongelmia
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Liite 1: Linjakortit VE1

Liite 2: Linjakortit VE2
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