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LINJA- AUTOLIITON SISÄ- SUOMEN OSASTON LAUSUNTO ATRO VUOLLE OY:N 
MUUTOSHAKEMUKSESTA NRO 508875 SEKÄ ONNIBUS OY:N 
MUUTOSHAKEMUKSESTA NRO 508876 
 
 
Hakemukset tulivat lausunnolle 30.7.12 ja ELY edellyttää niistä lausuntoa 6.8.2012 
mennessä. Pidämme annettua lausuntoaikaa, erityisesti lomakaudella, kohtuuttoman 
lyhyenä. Hakemukset on allekirjoitettu 26.7.12 ja liikennettä esitetään muutettavaksi 
13.8.12 alkaen. Lupaviranomainen on normaalisti edellyttänyt jopa 3 kuukauden 
käsittelyaikoja, mutta yksittäisten yritysten kohdalla ilmeisesti näistä suositusajoista 
halutaan poiketa. Edellytämme lupaprosesseissa yritysten tasapuolista kohtelua myös 
käsittelyajoissa. 
 
Muutoshakemus on laadittu siten, että siitä ei suoraan ole mahdollista nähdä, mitä 
muutoksia aikataulurakenteeseen tehdään eli tältä osin hakemus on toimivaltaisten 
viranomaisten ohjeiden vastainen.     
 
Onnibus Oy:n tiedotteessa todetaan seuraavaa: 
 
 Onnibus taipui yksinoikeusyhtiöiden tahtoon 

Expressbus-yhtiöiden vastustuksen johdosta Tampereen ja Helsingin väliset halpabussit 
eivät syksystä alkaen enää pysähdy Hämeenlinnassa. Onnibus Oy:n toimitusjohtaja Pekka 
Möttö pahoittelee tilannetta. ”Emme pienenä aloittelevana yrityksenä voi ottaa riskiä 
oikeudenkäyntikuluista ja pahimmillaan koko liikenneluvan menettämisestä.” Expressbus-
yhtiöiden yksinoikeussuoja jatkuu kesään 2014 saakka. Sen jälkeen Hämeenlinnaan on 
mahdollista liikennöidä jopa kokonaan omalla linjalla. 

Tavoitteena oikeusprosessin välttäminen 

Expressbus-yhtiöt valittivat halpabussien Turun reitistä hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnasta 
luopumisella yritetään nyt välttää oikeusprosessi Tampereen reitillä. ”Meitä on syytetty 
kerman kuorinnasta, vaikka reittimme jää Tampereella keskustan ulkopuolelle ja ohittaa 
kohta Hämeenlinnankin” Möttö kertoo. ”Pallo on nyt yksinoikeuden omistavilla Expressbus-
yhtiöillä. Toivon, että tämä toimenpide riittää heille ja valittamisen sijaan ryhdyttäisiin 
rehtiin kilpailuun”. 

Jo yritysten hakiessa liikennettä oli tiedossa, että selkeitä loukkauksia tulee 
muodostumaan. Lausunnoista huolimatta viranomainen myönsi liikenteet epärealistisella 
aikataululla, mikä käytännössä on korostanut loukkauksia. Nyt yritykset ovat itsekin 
myöntäneet tilanteen ja jatkuvaa sekä vakavaa haittaa yritetään nyt pehmentää esitetyillä 
muutoksilla. Viranomaisen aiempi päätös oli selvä kannanotto liikenteen loukkauksiin. 
Lisäksi tarkennuksena, että kerrottu oikeusprosessi kohdistuu viranomaisen 
lupapäätökseen, eivätkä oikeudenkäyntikustannukset kohdistu Onnibussiin, jolloin 
liikennemuutoksilla ei ole niihin vaikutusta. ExpressBussilla ei ole lupaprosessin kanssa 
mitään tekemistä. 



  

Ihmettelemme yritysten tiedottamistapaa, jossa asiakkaille ilmoitetaan muutokset ja niiden 
aloittamispäivämäärät samana päivänä, kun hakemus on allekirjoitettu. Kokevatko 
Onnibus- yritykset, että viranomaisten rooli on toimia pelkkänä kumileimasimena yritysten 
hakemuksille?       

 
Hakijat esittävät kaikilta vuoroilta poistettavaksi osan reitinvarren pysäkeistä ja Helsingistä 
klo 9.45 lähtevää vuoroa saapumaan Tampereelle 5 minuuttia aikaisemmin sekä 
Helsingistä klo 20.00 lähtevää vuoroa saapumaan Tampereelle 15 minuuttia aikaisemmin.  
Klo 20.00 vuoron nopeutus johtaa siihen, että sen aika olisi Iittalassa päällekkäinen Väinö 
Paunu Oy:n siirtymäajan sopimuksen nojalla Helsingistä klo 19.45 lähtevän vuoron kanssa 
eli klo 21.20 ja Lempäälän Sääksjärvellä Onnibus Oy:n vuoro olisi 12 minuuttia aiemmin 
kuin nykyisellä aikataulullaan, mikä parantaa kyseisen vuoron kilpailukykyä näille 
pysäkeille. Länsilinjat Oy:n vuoro Helsingistä lähtee 20.15 ollen Tampereella 22.40. 
Lisähaittaa edellä mainittuihin olemassa oleviin siirtymäajan liikenteisiin aiheutetaan 15 
minuuttia aikaisemmalla saapumisella Tampereelle. 
 
Tampereelta klo 16.30 vuorosta on esitetty poistettavaksi myös Jutikkalan ja Iittalan 
pysäkit, joilla olisi oltu käytännössä samanaikaisesti Väinö Paunu Oy:n vuoron kanssa.  
Muutos ei poista samanaikaisuutta Sääksjärveltä. 
Helsingistä klo 20.00 lähtevästä vuorosta tulisi poistaa Paunun klo 19.45 vuoron kanssa 
ajallisesti päällekkäinen Iittalan pysäkki. 
Iittalan pysäkin sekä Lempäälän Sääksjärven pysäkin poistaminen kaikista vuoroista 
vähentäisi vuorojen aiheuttamaa vakavaa ja jatkuvaa haittaa siirtymäajan sopimusten 
nojalla ajettaville vuoroille ja aiheutuva haitta syntyisi vain Tampereen ja 
pääkaupunkiseudun välisen matkustuksen osalta. 
 
Verrattaessa nyt voimassa olevaa aikataulua ja haettua aikataulua, vakava ja jatkuva 
haitta vähenee jossain määrin poisjätettävien moottoritien pysäkkien ja erityisesti 
Hämeenlinnan käynnin poisjäännin vuoksi, mutta nopeutukset vastaavasti lisäävät haittaa 
kilpailukyvyn parantumisen johdosta Tampereen ja pääkaupunkiseudun välisessä 
matkustuksessa. 
 
Jos vaihtoehdot ovat nykyinen aikataulu tai haettu aikataulu, niin haettu aikataulu 
aiheuttaa jossain määrin vähemmän vakavaa ja jatkuvaa haittaa kuin nyt voimassa oleva 
aikataulu ja haittaa voitaisiin vielä jonkin verran vähentää yllä esitetyillä Iittalan ja 
Sääksjärven pysäkkien poisjättämisillä. 
 
Edellä olevaan viitaten osastolla ei ole huomauttamista esitettyyn Hämeenlinnan linja- 
autoaseman sekä moottoritiepysäkkien poisjättämiseen reitiltä. Muilta osin toteamme, että 
liikenne aiheuttaa edelleen vakavaa ja jatkuvaa haittaa siirtymäajan sopimusten nojalla 
ajettaville vuoroille, jonka vuoksi vastustamme esitettyä kokonaisuutta. 
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