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LAUSUNTO ATRO VUOLLE OY:N ja ONNIBUS OY:N TAMPERE-HELSINKI 
REITTILIIKENNELUPIEN MUUTOSHAKEMUKSISTA 
 
Atro Vuolle Oy:n reittiliikenneluvan 508875 ja Onnibus Oy:n reittiliikenneluvan 508876 
muutoshakemukset tulivat lausunnolle 30.7.12 ja ELY edellyttää niistä lausuntoa 6.8.2012 
mennessä. Lausunnonantoaika on aivan liian lyhyt lomakaudella asian valmisteluun ja 
kattavan lausunnon antamiseen, kun muutoshakemuksistakaan ei selkeästi selviä muutos 
voimassaoleviin reittiliikennelupiin. 
  
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 minuutia aikaisemmin. 
Tämän klo 20.00 vuoron nopeutus johtaa siihen, että sen aika olisi sama Iittalassa Väinö 
Paunu Oy:n siirtymäajan sopimuksen nojalla Helsingistä klo 19.45 lähtevän vuoron kanssa 
eli klo 21.20 ja Lempäälän Sääksjärvellä Onnibusin vuoro olisi 12 minuuttia aiemmin kuin 
nykyisellä aikataulullaan, mikä parantaa näille pysäkeille ko. vuoron kilpailukykyä samoin 
kuin 15 minuuttia aikaisempi saapuminen Tampereelle. 
 
Hakijat ovat muuttaneet hakemustaan hakemuksen jättämisen jälkeen niin, että 
Tampereelta klo 16.30 vuorosta on esitetty poistettavaksi myös Jutikkalan ja Iittalan 
pysäkit, joilla olisi oltu käytännössä samanaikaisesti Väinö Paunu Oy:n vuoron kanssa. Nyt 
samanaikaisuus on enää Sääksjärvellä. 
Helsingistä klo 20.00 lähtevästä vuorosta voisi siten vastaavasti poistaa Paunun klo 19.45 
vuoron kanssa ajallisesti päällekäinen Iittalan pysäkki ja mielummin Iittalan pysäkki 
poistettaisiin kaikista vuoroista. 
 
Myös 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 jonkin 
verran 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 Väinö Paunu Oy:llä ei ole huomauttamista esitettyyn Hämeenlinnan 
ja 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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