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Parhaat aikataulut niille 

joukkoliikenteen matkustajille,

jotka eivät käytä mobiilisovelluksia.

Ajoissa Pysäkillä

"Todelliset aikataulut paperilla, ei vain suunnitellut."



Ongelma
Kaikki eivät käytä mobiilisovelluksia käyttäessään joukkoliikennettä.

Paperiset pysäkkiaikataulut ja aikataulukirjat kertovat suunnitellut 
aikataulut, jotka eivät useinkaan toteudu. Pysäkeillä odotellaan 
turhan pitkään, tai bussi menee pysäkin ohi jo etuajassa.

Toteutuneita aikatauluja analysoimalla voidaan tunnistaa 
suunniteltujen ja toteutuneiden aikataulujen säännönmukaiset erot.

Ajoissa Pysäkillä tarjoaa joukkoliikenteen käyttäjille 
vaihtoehtoisen aikataulukirjan ja pysäkkiaikataulut, 
jotka eivät perustu tehtyihin suunnitelmiin vaan 
todennäköisimpiin saapumisaikoihin.



Eikä siinä vielä kaikki...
Uudistuva joukkoliikenne ja laajenevat toimialueet tekevät aika-
taulukirjoista ja pysäkkien aikatauluista ja ohjeista monimutkaisia.

Ajoissa Pysäkillä yksinkertaistaa aikataulukirjan ja 
pysäkkien aikataulut yksinkertaisiksi ja helppokäyttöisiksi.

<= Todellinen näkymä Tamperelaisen

bussipysäkin infotaulusta

APUVA!

https://www.youtube.com/watch?v=aZfsJf-mHII

Matkustajan näkökulma:



Esimerkki lähtötilanteesta:
Tampereen joukkoliikenteen nykyinen 

aikataulukirja,  linjakartta 

ja pysäkkiaikataulut



Esimerkki: Tampereen joukkoliikenteen aikataulukirja, 

linjakartta ja pysäkkiaikataulut 2014 

Aikataulukirja 2014:
218 sivua, 140 g
Voimassa 11.8.2014  –
31.5.2015

Joukkoliikenteen linjakartta esittää linjaverkoston, 
mutta runkolinjojen ja muiden yksittäisten linjojen 
tunnistaminen on vaikeaa, jopa mahdotonta.



Pysäkkiaikataulujen 
saapumisajat ovat hyvin 
säännönmukaisia, sillä ne 
esittävät bussilinjojen 
suunnitellut aikataulut.

Esimerkki: Tampereen joukkoliikenteen aikataulukirja, 

linjakartta ja pysäkkiaikataulut 2014 

Tampereen sääkeskiarvot:

Koko aikataulukaudelle suun-
nitellut aikataulut eivät huomioi 
mm. vuodenaikojen vaihtelua.

Elokuu
selkeää

11°C+ 22 °C+
. . .

Tammikuu
pimeää

7 °C– 13°C–
. . .



Parhaat aikataulut myös niille joukkoliikenteen matkustajille,

jotka eivät käytä mobiilisovelluksia.

Ajoissa Pysäkillä

ajoissa.pysakilla.fi



Ratkaisu
Ajoissa Pysäkillä - personoitu aikataulukirja joukkoliikenteen 
käyttäjille: vain käyttäjälle tarpeelliset linjat ja pysäkit

Todellisiin, toteutuneisiin aikatauluihin perustuvat 

pysäkkiaikataulut, jotka havainnollistavat aikataulun 
luotettavuuden ja todennäköisen odotusajan

Yksinkertaistetut "Metro-tyyliset" linjakartat ja värikoodit, 
jotka auttavat löytämään tarvittavan informaation

Jatkuvasti päivittyvät aikataulut. Voit aina ladata parhaat 
mahdolliset aikataulut, jotka ottavat huomioon mm. vuodenajan, 
pitkäaikaisten tietöiden ja linjamuutosten aiheuttamat muutokset.

Saatavana tulostettavina tiedostoina ja nettipalveluna
• Aikataulukirjat, linjakartta ja pysäkkiaikataulut saatavana pdf tulosteena. 
• Nettipalvelu ja rajapinta (API) ulkopuolisille kehittäjille ja sovelluksille.



Ja vielä...
Ajoissa Pysäkillä täydentää jatkuvasti tietokantaansa 
toteutuneista aikatauluista. Käytetyt avoimen datan lähteet:

- Tampereen joukkoliikenteen reaaliaikainen data (SIRI VM)
- Tampereen joukkoliikenteen reittitieto (GTFS)
- Liikenneviraston pysäkkitietokanta
- OpenStreetMap.

Ajoissa Pysäkillä on käytössä Tampereella, mutta on 
laajenemassa myös muihin kaupunkeihin sitä mukaa kun 
reaaliaikainen data joukkoliikenteestä tulee saataville.

Ajoissa Pysäkillä tarjoaa myös rajapinnan mobiilisovelluksille, 
jota kautta sovellusten käyttäjät voivat hyödyntää parhaita 
mahdollisia aikatauluja.



Ajoissa Pysäkillä
Tampereelle metro? Ei vielä, 

mutta bussien käyttäminen 

on kohta yhtä helppoa!

Ensimmäinen linjakartta, joka esittää

uudet runkolinjastot 1-10 selkeästi.

Lataa omasi ja tulosta: ajoissa.pysakilla.fi

Täysin uusi "metrotyylinen" reittikartta 

Tampereen joukkoliikenteeseen



Ajoissa Pysäkillä - uudet pysäkkikartat
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Havainnollinen kartta, 

joka näyttää pysäkiltä 

lähtevät linjat.

Kehityssuunnitelmat:

odotettavissa olevat 

matka-ajat näkyviin 

heatmappinä.



Tämä pysäkkiaikataulu perustuu todellisiin bussien saapumisaikoihin tälle pysäkille. Aikatauluennusteen tarkkuutta parannetaan 

jatkuvasti, mutta huonolle kelille tai poikkeustilanteista aiheutuville viiveille paraskaan ennuste ei voi mitään. Silloin apua löytyy 

Tampereen joukkoliikenteen matkustajille kehitetyistä mobiilisovelluksista.   http://joukkoliikenne.tampere.fi/fi/e-

palvelut/mobiilisovellukset.html

Ajoissa Pysäkillä - uudet pysäkkiaikataulut

Täsmällinen: Odotusaika 0-4 minuuttia

Melko täsmällinen: Odotusaika 0-8 minuuttia

Aikataulun luotettavuutta ei voi taata

40P40K40139

Pysäkkiaikataululle anta-

mamme LAATULUPAUS:
1) näillä aikatauluilla ehdit 

97% varmuudella bussiin

2) vihreillä vuoroilla odotat

bussia enintään 4 minuuttia*

3) keltaisilla vuoroilla odo-

tus enintään 8 minuuttia *
(Odotusaika ylittyy enintään 5%

vuoroista, sekä erittäin huonolla

säällä, tai täysin ennakoimatto-

mien tapahtumien takia.



Oma "Ajoissa Pysäkillä" aikataulukirja

Mene osoitteeseen ajoissa.pysakilla.fi ja lataa omasi!
Pysäkkiaikataulut saatavana myös hyvinvarustelluilta pysäkeiltä!

Vapaavalintainen 

kansikuva

ja tyyli!



Vapaavalintainen 

kansikuva

ja tyyli!

Mene osoitteeseen ajoissa.pysakilla.fi ja lataa omasi!
Pysäkkiaikataulut saatavana myös hyvinvarustelluilta pysäkeiltä!

Oma "Ajoissa Pysäkillä" aikataulukirja



Vaikuttavuus
Ajoissa Pysäkillä vähentää huomattavasti riskiä myöhästyä bussista. 
Toteutuneisiin aikatauluihin perustuvalla pysäkki-aikataululla on saatu 
laskettua myöhästymistodennäköisyyttä jopa kymmenillä prosenteilla. 

Kun otetaan huomioon bussista myöhästymiset, Ajoissa Pysäkillä lyhentää 
useilla minuuteilla seuraavan bussin odotteluun käytettyä aikaa. Jos bussista 
myöhästymisiä ei oteta huomioon, pysyy odotusaika ennallaan.

Ajoissa Pysäkillä aikataulut säästävät julkista liikennettä päivittäin 
käyttävältä jopa tunnin aikaa joka viikko, eli enemmän kuin yhden työviikon 
verran vuodessa. 

Ajoissa Pysäkillä tekee joukkoliikenteen käyttämisestä mukavampaa ja 
kilpailukykyisempää muihin liikennemuotoihin verrattuna.

Suomessa tehdään vuosittain 500 miljoonaa joukkoliikennematkaa. 

Maailmassa 35% kaikista matkoista tehdään joukkoliikenteellä. Kerro se 

1, 2, 3 tai 4 minuutilla, niin tuloksena on hyvin pitkä aika odottelua.



Todennäköisyys myöhästyä bussista jos saapuu pysäkille aikataulun 
ilmoittamana ajankohtana. 

Johtopäätös: Ajoissa Pysäkillä vähentää huomattavasti riskiä 
myöhästyä bussista. Vertailuaikataulu: Tampereen joukkoliikenteen 
ilmoittama pysäkkiaikataulu.

Pysäkki

”Ajoissa 

pysäkillä” -

aikataulut

Vertailu-

aikataulu

4014 (Aakkula keskustasta poispäin) 4% 56%

4015 (Aakkula keskustan suuntaan) 3.5% 17%

1506 (Pispalan Pulteri keskustasta poispäin) 2% 8%

1507 (Pispalan Pulteri keskustaan päin) 0% 43%

kaikki pysäkit 3% 21%

Toimivuus on testattu, testi 1

Testidata: Tampere, Aakkula ja Pispala 23.-29.10.2014



Toteutuneet 
saapumisajat

7.28

7.32

7.35

7.47

7.49

7.55

7.51

Tampereen
joukkoliikenteen
ilmoittama
pysäkkiaikataulu:

"Ajoissa 
Pysäkillä"
pysäkkiaikataulu:

Toimivuus on testattu, testi 2

Testidata: Tampere, Pysäkki 4011, Aakkula 28.10.2014

Ajoissa Pysäkillä pitää 
sen minkä lupaa!

0 myöhästymistä

0 rikottua laatulupausta

Keskimääräinen odotus:  2 

minuuttia.

Vertailuaikataulu:

6 myöhästymistä

Keskimääräinen odotus:  8 

minuuttia.



Tekniikkaa
• Ajoissa Pysäkillä aikataulut perustuvat pitkään jatkuneeseen tutkimukseen ja testattuihin 

algoritmeihin. 

• Ajoissa Pysäkillä järjestelmä seuraa liikennevälineiden saapumista pysäkeille reaaliaikaisesti 
avoimen rajapinnan kautta (SIRI Vehicle Monitoring).

• Ajoissa Pysäkillä aikataulut lasketaan muodostamalla aikaikkunat, jolloin liikenneväline saapuu 
pysäkille tietyllä todennäköisyydellä (esim. 95%).

• Aikaikkunan perusteella määritellään saapumisaika-arvion luotettavuus.

• Luotettavat aikataulut voidaan laskea arkipäiville noin 2 viikkoa uuden aikataulukauden alun 
jälkeen. Viikonlopun aikataulut (la ja su) ovat hieman epäluotettavammat kauden alussa datan 
vähäisyyden takia, ellei voida ottaa huomioon edellisen vuoden dataa.

• Ajoissa Pysäkillä aikataulujen pitävyyttä seurataan jatkuvasti vertaamalla pysäkkiaikatauluja 
toteutuneisiin aikatauluihin. Tietoa käytetään ennustealgoritmien kehityksessä.

• Ajoissa Pysäkillä aikatauluissa ei ole hyödynnetty lainkaan liikenteen järjestäjän ilmoittamia 
suunniteltuja aikatauluja, ainoastaan toteutuneita aikatauluja.

• Personoitu aikataulukirja tulostetaan antamalla web-lomakkeelle kotipaikka sekä 
työ/koulu/harrastuspaikat joihin henkilö liikkuu julkisella liikenteellä. Nettipalvelu 
tulostaa tietojen pohjalta koosteen käytettävistä linjoista ja pysäkkiaikatauluista.



Yhteenveto
Ajoissa Pysäkillä palvelut ovat saatavissa osoitteessa

ajoissa.pysakilla.fi

Ajoissa Pysäkillä on:
1. Toteutuneisiin aikatauluihin perustuvat pysäkkiaikataulut jotka 

havainnollistavat aikataulun luotettavuuden ja todennäköisen odotusajan
2. Havainnolliset "Ajoissa Pysäkillä" pysäkkikartat

3. Personoitu "Ajoissa Pysäkillä" aikataulukirja joukkoliikenteen käyttäjille
(Personoidun aikataulun luominen tullaan lanseeraamaan keväällä 2015)

4. Uusi "Metro-tyylinen" linjakartta

5. Rajapinnat (API) ulkopuolisille kehittäjille
(Avoimet rajapinnat tullaan avaamaan vuoden 2014 aikana)

KIITOKSET TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEELLE AVOIMESTA DATASTA JA 
RAJAPINNOISTA SEKÄ HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ!



Kiitos!Kiitos!

Kuvat: Wikimedia Commons / Cryonic07   ja Tero Piirainen


