MYRSKYLÄN KUNTA
MÖRSKOM KOMMUN

TIEDOTE
31.10.2019

SYÖTTÖLIIKENNE MYRSKYLÄSTÄ PUKKILAAN PÄÄTTYY 1.11. JA JATKUU UUDISTETUN
AIKATAULUN MUKAISESTI ASKOLAN JUORNAANKYLÄÄN JA PORVOOSEEN AJALLA
4.11.-31.12.2019
Myrskylän kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.5.2019 hankkia Porvoon liikenteen lakkautetun
linjan korvaajaksi taksilla ajettavaa syöttöliikennettä Myrskylästä Pukkilan linja-autoasemalle
arkipäiville ajalla 3.-28.6. sekä 1.8.-31.12.2019. Heinäkuun yleisenä lomakuukautena liikennettä ei
ajettu.
Liikenneväli
Myrskylä-Pakila-Kankkila-Pukkila
nähtiin
optimaalisimmaksi
joukkoliikenteen
liikkumisratkaisuksi kesken talousarviokauden tilanteessa, jossa yhdellä liikennesuunnalla tuli
saavuttaa mahdollisimman suuri alueellinen kattavuus. Myrskylän kunnanhallitus totesi
päätöksessään, että Pukkilan linja-autoasemalle syötettävä liikenne tavoittaisi Porvoon
työssäkäyntisuunnan lisäksi myös Mäntsälän suunnan linja-autovuorot, mitä kautta avautuisi myös
junaverkkoyhteys. Lisäksi suunnan nähtiin nuorisovaltuuston lausunnossa mahdollistavan opiskelun
paremmin myös Askolassa ja Mäntsälässä. Pukkilan reitistöön syötetty matkustajakapasiteetti niin
ikään tukisi linja-autoverkoston säilymistä alueella yleisesti. Kunnanhallitus huomautti lisäksi, että
tien 1605-suuntaisesti aikaisemmin liikennöineen linja-autovuoron säilyttäminen kuntasubventiolla
ei poistaisi reitin kannattavuuden haastetta matkustajamäärän oltua sesonkiajankohtia lukuun
ottamatta vähäinen. Kokeilemalla omana hankintana uutta liikennesuuntaa sekä reitin kulkuun että
pysäkkiverkostoon voitaisiin vaikuttaa, muun muassa reitin kyläkeskusten liikkumista
helpottamalla.
Pukkilan syöttöliikenne ei kuitenkaan ole löytänyt käyttäjäkuntaansa. Syöttötaksia on käyttänyt
kuukaudessa vain noin kaksikymmentä matkustajaa, mutta kuntastrategiakyselyssä
joukkoliikennettä on toivottu palautettavaksi aikaisemman mukaiseksi sekä edelleen
monipuolistettavaksi. Tämän lisäksi liikenneympäristössä on nykyisellään myös optimaalisempaa
liityntäliikennettä.
Myrskylän kunnan tavoitteena on joukkoliikkumisen mahdollistaminen alueella edelleen kohtuullisin
kustannuksin. Jatkokeskustelut alueellisesta liikkumisesta tullaan liittämään Uudenmaan liiton
itäisen Uudenmaan liikennejärjestelmätyöhön, jonka valmistelu on alkanut. Tätä ennen Myrskylän
kunta ja syöttöliikennettä tarjoava Kuljetus Högström ovat sopineet syöttöliikenteen muutetuista
aikatauluista liitteen mukaisesti loppuvuodelle.
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AIKATAULU JA REITTI
AAMUPÄIVÄLLÄ
VAKIOVUORO, MENO
KUTSUPERUSTE, PALUU
KLO
KLO
06:45 
MYRSKYLÄN LINJA-AUTOASEMA
08:50
06:50
HUMALAKOSKI, HUMALAKOSKENTIEN RISTEYS
08:45
06:55
PAKILA, KANKKILANTIEN RISTEYS
08:40
07:25
PORVOON LINJA-AUTOASEMA
08:10  *
Suorilla Porvoon vuoroilla 8,00 eur/suunta. Taksissa käyvät käteinen ja yleisimmät
luotto- ja pankkikortit.
Aamun 06:45 -vuoro Porvooseen ajetaan aina ilman kutsua. *Porvoon linja-autoasemalla auto
odottaa kuitenkin vain ennakkoilmoittautumisten perusteella Myrskylän suuntaan
matkustavia, muussa tapauksessa auto palaa heti. Tarvittaessa auto pysähtyy muuallakin
reitin 1605 varrella ajoajan puitteissa. Olethan pysäkilläsi ajoissa.
Sitovat ilmoittautumiset *paluukyytiin tulee tehdä saman päivän edellisellä vuorolla tai
viimeistään edellisenä päivänä klo 16:00 mennessä, p. 0400 318 462 (Kuljetus Högström Oy).

ILTAPÄIVÄLLÄ
KUTSUPERUSTEINEN VUORO,
MENO-PALUU
KLO
15:30  * MYRSKYLÄN LINJA-AUTOASEMA
15:35
HUMALAKOSKI, HUMALAKOSKENTIEN RISTEYS
15:40
PAKILA, KANKKILANTIEN RISTEYS
15:45
JUORNAANKYLÄ
15:50 
(vaihto) FORSBLOMIN LINJA-AUTO,

JUORNAANKYLÄ

KLO
16:10
16:05
16:00
15:55  **
15:50

VAKIOVUORO,
MENO-PALUU
KLO
16:45 17:20
16:50
17:15
16:55
17:10
17:00
17:05 
17:00

16:25
PORVOON LINJA-AUTOASEMA
16:25
15:15 
Hinta 2,00 eur/suunta Juornaankylään/-stä. Taksissa käyvät käteinen ja yleisimmät
luotto- ja pankkikortit.
Iltapäivän 15:30 -vuoro ajetaan Forsblomin vuorolle Juornaankylään vain *meno- tai
**paluukyytiin ennakkoilmoittautuneiden perusteella. Erillinen iltapäivän 16:45 noutovuoro
Juornaankylästä ajetaan aina ilman kutsua. Tarvittaessa auto pysähtyy muuallakin reitin 1605
varrella ajoajan puitteissa. Olethan pysäkilläsi ajoissa.
Sitovat ilmoittautumiset kyytiin tulee tehdä saman päivän edellisellä vuorolla tai viimeistään
edellisenä päivänä klo 16:00 mennessä, p. 0400 318 462 (Kuljetus Högström Oy).

Yhteys autoon p. 0400 318 462 (Kuljetus Högström Oy).
Keskeisimmät muutokset:
− Liikenneväli palautuu tien 1605 suuntaiseksi, mutta kalusto on optimoitu ennakoituun
liikennemääriin.
− Liikenne on yhdistelmä kutsuperusteista ja säännöllisesti ajettavaa liikennettä, jolla vastataan
vuorojen kysyntään parhaiten.
− Liikenne ajetaan kaikkina arkipäivinä maanantaista perjantaihin, myös koulujen lomakausien aikana
pl. yleiset juhlapäivät (arkipyhät). Koulujen lomakausien aikana liikenne ajetaan saman aikataulun
mukaisesti, mutta kuitenkin suoraan Porvooseen (koska tuolloin Juornaankylän liityntäbussivuorot
jäävät pois, bussin liikennöidessä vain koulupäivisin).
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