
Matkan kohde
lähtökohtana

Perinteinen tähtimäinen joukkolii-

kenneverkko lähtee yksinkertaises-

ta periaatteesta, jossa työpaikat ja

asiointikohteet ovat kaupungin

keskustassa ja asuminen keskustan

ympärillä.

Kaikkien matkojen kohde siis on

seudun keskusta, joten sekä auto-

että joukkoliikenteen verkkosuun-

nittelun lähtökohtana on tarjota

kaikista lähtöpisteistä yhteys sa-

maan kohdepisteeseen.

Tämä eri lähtöpisteitä palveleva

periaate ei toimi nykyisessä hajaan-

tuneessa kaupunkirakenteessa, jos-

sa myös kohdepisteet sijaitsevat eri

puolilla seutua.

Lähtöpisteiden lisäksi liikenne-

verkon suunnittelussa on otettava

huomioon myös kohdepisteet.

Autoliikenteessä tämä hoidetaan

yksinkertaisesti kehäteiden avulla.

Yksinkertaisesti siksi, että riittää

vain lyhentää matkaa poistamalla

kiertäminen keskustan kautta.

Joukkoliikenteen verkossa koh-

deperustainen suunnittelu on kysy-

mys linjaston suunnittelusta siten,

että linjasto tarjoaa mieluiten

vaihdottomia tai mahdollisimman

vähien vaihtojen yhteyksiä lähtö-

pisteistä eri kohdepisteisiin.

Nimitetään perinteistä tähtiverk-

koa lähdeperustaiseksi ja hajau-

tuneen kaupunkirakenteen huomi-

oon ottavaa verkkoa kohdeperus-
taiseksi. Käytännön ero näillä ver-

koilla on, että lähdeperustaisessa

tähtiverkossa esikaupungista tai lä-

hiöstä lähtee yksi linja, joka johtaa

seutukeskukseen ehkä hyvinkin ti-

heällä vuorovälillä ja siten suurella

kapasiteetilla. Kohdeperustaisessa

verkossa esikaupungista tai lähiös-

tä lähtee useita linjoja, jotka vievät

eri puolille kaupunkiseutua. Näi-

den linjojen yhteinen kapasiteetti

on sama kuin lähdeperustaisen

verkon yhden keskustaan johtavan

linjan kapasiteetti.

Kohdeperustaisen verkon raide-

linjat voivat kulkea usean esikau-

pungin tai lähiön kautta, koska yh-

den linjan vaunu ei täyty heti yh-

deltä alueelta. Tällä tavoin syntyy

yhteyksiä suoraan seudun eri osien

välille. Näitä yhteyksiä ei ole lähde-

perustaisessa verkossa.

Kohdeperustainen verkko vä-

hentää vaihtoja ja nopeuttaa siten

matkaa kahdella tavalla. Ensinnä

verkko tarjoaa vaihdottoman mat-

kan niihin suuntiin, joihin samalta

alueelta kulkevat linjat johtavat.

Lähdeperustainen verkko pakottaa

vaihtoon kaikilla matkoilla, jotka

suuntautuvat muualle kuin keskus-

taan. Toiseksi kohdeperustainen

verkko palvelee yhdellä vaihdolla

sellaisia matkoja, jotka lähdeperus-

taisessa verkossa olisivat vaatineet

useampia vaihtoja. Lisäksi kuljetta-

va matka on kohdeperustaisessa

verkossa lyhyempi kuin lähdepe-

rustaisessa verkossa, kun kiertämi-

nen seutukeskuksen kautta ei ole

tarpeen.

Kohdeperustainen
joukkoliikenneverkko

Kohdeperustaisen verkon tulee

tarjota yhteyksiä kaikkialle seudul-

la, ei ainoastaan seudun keskus-

taan. Väylästössä tulee siksi olla tie-

verkon tapaan kehämäisiä yhteyk-

siä säteittäisten yhteyksien lisäksi.

Kohdeperustaisen verkon linjas-

ton periaate on, että jokaisella ver-

kon pysäkillä on tarjolla useita lin-

joja, joilla matkustetaan eri puolille

verkkoa. Linjojen päätepisteet ovat
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Keskustan läpi kulkeva linja

Keskustaa kiertävä linja

Keskustaa kiertävä linja

Kapasiteettia lisäävä linja

Kohdeperustaisen linjaston periaate. Esikaupunkeihin suuntautuvalta

joukkoliikennekäytävältä pääsee eri puolille seudun keskustaa sekä edelleen

keskustan ulkopuolelle. Suuri osa matkoista on vaihdottomia ja lähes kaikkien

pysäkkiparien välillä voi matkustaa vain yhdellä vaihdolla. Prahan

raitiotieverkko on toteutettu tällä periaatteella.

Bielefedin raitiotieverkko on puhdasoppinen tähtiverkko. Kaikki linjat ovat

säteittäisiä ja kulkevat keskustan kautta. Linja 4 päättyy keskustaan, koska

keskustasta laidoille suuntautuvia säteitä on pariton määrä. Kartta moBiel.


