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TIIVISTELMÄ
Valtakunnallisena liikenne- ja ilmastopoliittisena
tavoitteena on joukkoliikenteen käytön lisääminen keskeisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä. Oulun seudulla joukkoliikenteen
käytön lisääminen on ollut tavoitteena jo pitkään,
mutta kaupunkiseudulla aiemmin määritettyjä
palvelutasotavoitteita ei ole kyetty saavuttamaan. Uuden joukkoliikennelain siirtymäajan
päättymisen jälkeen vuodesta 2014 kuntien
mahdollisuudet vaikuttaa joukkoliikenteen palvelutasoon paranevat. Uusi joukkoliikennelaki velvoittaa joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään palvelutasotavoitteet vuoden 2011 loppuun mennessä.
Tässä suunnitelmassa on laadittu alustava esitys
siitä, mitä kuntien tavoitteet joukkoliikenteen palvelutasolle voisivat suunnitelmakaudella 2014–
2018 kolmessa erilaisessa vaihtoehdossa olla sekä
arvioitu alustavasti rahoitustasoa. Tarkoitus on, että valittava malli toimii jatkossa tarkentavan linjastosuunnittelun ja lopullisten palvelutasotavoitteiden asettamisen pohjana.
Tarkastellut palvelutasomallit ovat:
· Ve 0+. ”Parannettu nykytaso”
· Ve 1. ”Runkolinjasto”
· Ve 2. ”Suuri joukkoliikennekaupunki”
Palvelutasomalli ve 0+ perustuu nykyiseen linjastoon. Tarjontaa lisätään noin 10 % lisäämällä uusia suoria yhteyksiä työpaikka-alueille sekä parantamalla vuorotarjontaa parhaan kysynnän alueilla. Palvelutasomallissa ve1 suunnitellaan uusi selkeämpi linjasto. Tarjonta ryhmitellään runkolinjastoon ja täydentävään linjastoon. Tarjonta painotetaan parhaan potentiaalin omaaville runkolinjoille viidellä keskeisellä liikennekäytävällä sekä lisätään nopeita yhteyksiä kunta- ja aluekeskuksista. Tarjontaa lisätään yhteensä noin 20 %. Palvelutasomallissa ve 2 toteutetaan selkeä palvelutason nosto niin, että suurten kaupunkien joukkoliikenteelle valtakunnallisesti määritetyt palvelutasotavoitteet toteutuvat. Mallissa toteutetaan
palvelutasomallien ve0+ ja ve1 kehittämistoimet
ja lisäksi vuorotarjontaa parhailla alueilla parannetaan edelleen. Vuorotarjontaa lisätään yhteensä n. 30 %

joukkoliikenteen kehittämisestä. Oulun seudun
kuntapäättäjille osoitettuun kyselyyn vastasi noin
puolet kunnanvaltuutetuista (148 vastausta). Busseissa toteutettuun matkustajakyselyyn saatiin
1149 vastausta. Asukkaiden näkemyksiä on tarkoitus kuulla seuraavassa suunnitteluvaiheessa.
Kyselyyn vastanneet kuntapäättäjät asettivat
kunnianhimoisia tavoitteita seudun joukkoliikenteen kehittämiselle ja matkustajamäärien kasvattamiselle. Vain alle 5 % vastanneista hyväksyisi tavoitteeksi matkustajamäärien säilyttämisen nykytasolla tai matkustajamäärien vähenemisen. 116
vastaajaa 142:sta on kyselyn mukaan valmis lisäämään joukkoliikenteen määrärahaa normaalin vuotuisen kustannustason nousun lisäksi.
Nykyiset joukkoliikenteen käyttäjät ovat aiempaa
tyytyväisempiä aikatauluinformaatioon netissä,
odotusolosuhteisiin pysäkillä sekä 40-matkan lipun
hintaan. Aiempaa tyytymättömämpiä matkustajia olivat linja-autoreitteihin sekä vuorotiheyteen.
Vertailukohtana oli vuonna 2004 toteutettu vastaava kysely. Sekä paikallis- että seutuliikenteen
käyttäjille neljä tärkeintä palvelutasotekijää olivat
aikataulussa pysyminen, vuorotiheys, matkustamisen edullisuus ja lyhyt matka pysäkille.
Lähtökohdaksi selvitettiin myös erillisessä taustaselvityksessä joukkoliikenteen kehittämispotentiaalia eri yhteysväleillä Oulun seudun liikennetutkimuksen 2009 tuloksiin perustuen. Selvityksen tuloksena saadut kehittämisehdotukset on sisällytetty kaikkiin palvelutasomalleihin.
Joukkoliikenteen houkuttelevuuteen liittyy keskeisesti matkustamisen hinta. Oulun seudulla esitetään siirryttävän vyöhykemallin mukaiseen lippujen hinnoitteluun ja arvolippujen käyttöön. Lippujärjestelmän kehittäminen edellyttää kuitenkin
jatkoselvityksiä ja -suunnittelua.

Palvelutasotavoitteiden määrittelyn taustaksi selvitettiin päättäjien ja matkustajien näkemyksiä
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ESIPUHE
Uusi joukkoliikennelaki velvoittaa joukkoliikenteen
toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään palvelutasotavoitteet vuoden 2011 loppuun mennessä. Oulun seudulla tavoitteena on edetä joukkoliikenteen palvelutasoa koskevaan päätöksen
suunnitelmallisesti kahdessa vaiheessa. Tämä työ
muodostaa yhdessä erikseen laaditun nykytilanteen selvityksen kanssa palvelutason määrittelyn
1. vaiheen, jossa tavoitteena on selvittää joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali ja palvelutasotavoitevaihtoehdot.
Työn haasteena on ollut laatia selkeä ja helppotajuinen, mutta kuitenkin linjastosuunnittelua ja
kustannusten arviointia palveleva, riittävän yksityiskohtainen palvelutasomalli. Haasteena on ollut myös rakentaa riittävästi toisistaan eroavia,
mutta kuitenkin toteuttamiskelpoisia todellisia
palvelutasovaihtoehtoja. Työryhmä on päätynyt
esittämään kolmea vaihtoehtoista palvelutasomallia, joista vaihtoehto 1 voi toimia myös kehittämispolkuna tavoitteellisempaan vaihtoehtoon
2.
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Työryhmä on kokoontunut työn aikana 5 kertaa.
Lisäksi työn aikana on järjestetty alueiden ryhmittelyä, kysyntäpotentiaalia sekä palvelutasomalleja koskenut työpaja yhdessä alueen päättäjien ja
liikenteenharjoittajien kanssa.
Työstä on vastannut DI, KTK Henriika Weiste,
WayStep Consulting. Lisäksi työhön ovat osallistuneet DI Simo Airaksinen, TkL Tero Anttila ja FM,
tekn.yo. Cecilia Halsti WSP Finland Oy:stä.

Työtä on ohjannut Oulun seudun seutuliikennetyöryhmän kuntajäsenistä sekä ELY-keskuksen
edustajasta koostuva työryhmä:
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1

Johdanto

Joukkoliikennelaki uudistui 3.12.2009. Uuden
lain siirtymäajan päättymisen jälkeen vuodesta 2014 kuntien mahdollisuudet vaikuttaa
joukkoliikenteen palvelutasoon paranevat.
Samalla joukkoliikenteen hoitoon liittyvät tehtävät ja vastuu kasvavat. Joukkoliikenteen
alueelliset toimivaltaiset viranomaiset ovat
velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa
joukkoliikenteen palvelutason ja päättämään
liikenteen hoitomallista (järjestämistavasta)
niin, että haluttu palvelutaso voidaan saavuttaa. Toimivaltaisia viranomaisia Oulun seudulla ovat Oulun kaupungin alueella kaupunki ja
muissa kunnissa ELY-keskus. Valtakunnallisen
liikenteen palvelutason määrittelee liikenneja viestintäministeriö. Palvelutason määrittely
on tehtävä ensimmäisen kerran vuoden 2011
loppuun mennessä ja jatkossa päivitettävä
noin viiden vuoden välein tai tarpeen mukaan.
Liikenne- ja viestintäministeriö on ohjeistanut
kaupunkiseutuja tiivistämään yhteistyötä niin,
että liikennekokonaisuus on yhden toimivaltaisen viranomaisen vastuulla sekä järjestämään
liikenne uuden joukkoliikennelainsäädännön
tarjoamin keinoin mahdollisimman lyhyellä siirtymäajalla. Kaupunkiseudun kuntien joukkoliikenneorganisaatiota ja osaamista on vahvistettava käyttöönotettavan liikenteen järjestämisvaihtoehdon edellyttämällä tavalla.
Valtakunnallisesti tavoitteeksi on asetettu
joukkoliikenteen käytön lisääminen keskeisillä
kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä sekä peruspalvelutasoisten joukkoliikennepalvelujen turvaaminen koko maassa.
Oulun seudulla joukkoliikenteen käyttö ja tarjonta ovat 2000-luvulla vähentyneet paria
viime vuotta lukuun ottamatta. Joukkoliikenteen osuus kaikista matkoista on pienentynyt,
mikä on vastoin liikenne- ja ilmastopoliittisia
tavoitteita. Kaupunkiseudulla aiemmin määritettyjä palvelutasotavoitteita ei ole kyetty
saavuttamaan. Useilla muilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat
viime vuosina kääntyneet nousuun.
Valtakunnan tasolla on laadittu lukuisia valmiita, tuoreita ohjeita kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn. Ohjeet
ovat valmiita, esimerkinomaisia palvelu-

tasoluokituksia. Nykytasossa Oulun seudun
joukkoliikenteen palvelutaso vastaa pääosin
keskisuurille kaupunkiseuduille (esim. Kuopio,
Lahti, Jyväskylä, Vaasa, Joensuu) määritettyjä
palvelutasotavoitteita, mutta on selvästi heikompi kuin suurille joukkoliikennekaupungeille
(pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere) määritetyt tavoitteet.
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Työn tavoitteet ja rajaus

Oulun seudulla tavoitteena on edetä joukkoliikenteen palvelutasoa koskevaan päätökseen suunnitelmallisesti kahdessa vaiheessa.
Tämä työ muodostaa yhdessä erikseen laaditun nykytilanteen selvityksen kanssa palvelutason määrittelyn 1. vaiheen, jossa tavoitteena on selvittää joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali ja palvelutasotavoitevaihtoehdot. Tavoitteena oli suunnitella Oulun
kaupunkiseudulle kolme vaihtoehtoista joukkoliikenteen palvelutasomallia perusteluineen
ja vaikutusarvioineen. Työssä on laadittu alustava esitys siitä, mitä kuntien tavoitteet joukkoliikenteen palvelutasolle voisivat suunnitelmakaudella 2014–2018 erilaisissa vaihtoehdoissa olla sekä arvioitu alustavasti rahoitustasoa. Valittava malli toimii jatkossa tarkentavan linjastosuunnittelun ja lopullisten palvelutasotavoitteiden asettamisen pohjana.
Vaiheessa 2 laaditaan linjastosuunnitelma ja
määritetään joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Oulun seudulle. Tavoitteena on, että
palvelutasotavoitteita tarkentavaa suunnittelua ja linjastosuunnittelua tehdään vuonna
2011 ja palvelutasotavoitteet hyväksytään
vuoden 2011 loppuun mennessä.
Suunnittelualueen muodostavat Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Muhos, Kempele, Oulunsalo,
Tyrnävä, Liminka, Lumijoki ja Hailuoto.
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Työn vuorovaikutus ja organisointi

Työtä on ohjannut sitä varten perustettu Oulun seudun seutuliikennetyöryhmän kuntajäsenistä sekä ELY-keskuksen edustajasta koostuva työryhmä. Työryhmä on kokoontunut
työn aikana 5 kertaa.
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Työn aikana on pidetty alueiden ryhmittelyä,
kysyntäpotentiaalia sekä palvelutasomalleja
koskenut työpaja, johon kutsuttiin seutuliikennetyöryhmä, kuntapäättäjiä sekä liikennöitsijöiden edustajat. Päättäjien näkemyksiä on
kuultu myös erikseen sähköpostitse toteutetussa kyselytutkimuksessa. Nykyisten bussimatkustajien näkemyksiä on kuultu matkustajahaastatteluin. Asukkaiden näkemyksiä on tarkoitus
selvittää vaiheessa 2 toteutettavassa kyselytutkimuksessa.
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Nykytilanne

4.1

Joukkoliikenteen kysynnän ja tarjonnan kehittyminen

Oulun seudulla vuonna 2009 toteutetun liikennetutkimuksen mukaan matkojen määrä

on viime vuosikymmeninä kasvanut seudun
asukasmäärän kasvun myötä. Suhteellinen
matkojen määrän kasvu on vuosina 1989–
2009 ollut noin 33 prosenttia. Joukkoliikenne
on Oulun seudulla kuitenkin menettänyt kilpailuasemaansa. Kaiken kaikkiaan seudun yli 5vuotiaat asukkaat tekevät arkisin lähes 600
000 matkaa, joista suurin osa on oman kunnan sisäisiä matkoja. Seudun asukkaiden tekemistä matkoista noin 5 prosenttia tehdään
linja-autolla. Linja-auton osuus matkoista on
vuoteen 1989 mennessä pienentynyt noin yhden prosenttiyksikön verran. Joukkoliikenteen
matkojen määrään on vaikuttanut erityisesti
autoistumiskehitys. Vuonna 1989 vain 15 prosenttia seudun väestöstä asui kahden auton
taloudessa, kun vuoden 2010 tutkimuksessa
osuus oli kasvanut jo lähes 30 prosenttiin.
(Lähde: Oulun seudun liikennetutkimus 2009).

Taulukko 1. Joukkoliikenteen osuus kaikista matkoista (Lähde: Oulun seudun liikennetutkimus 2009)
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Kuva 1. Seudun kuntien välisten matkojen määrä talviarkivuorokauden aikana ja työmatkojen
osuus kuntien välisistä matkoista (Oulun seudun liikennetutkimus 2009)
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Oulussa kaupungin alueella paikallisliikenteessä tehtiin vuonna 2009 noin 5 miljoonaa matkaa. Matkustajamäärät kasvoivat vuonna
2008 2,37 % ja vuonna 2009 0,1 %. Sitä ennen
matkustajamäärät ovat vähentyneet vuosittain niin, että vuonna 2009 tehtiin 18 % vähemmän matkoja kuin vuonna 2002. Seutulipulla tehtyjen matkojen määrä on vähentynyt
vuosina 2007–2009 noin viidenneksellä. (Lähde: joukkoliikenteen käyttö, kalvoyhteenveto
18.5.2010/MSo).

Suurimman liikennöitsijän, Koskilinjat Oy:n kysynnän ja tarjonnan kehitys paikallis- ja seutuliikenteessä on esitetty kuvassa 2. Paikallisliikenteen tarjonta on vähentynyt viime vuosina. Talvikaudella 2010/2011 tarjontaa vähennettiin liikennöitsijän esitysten mukaan noin 5
% edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna
2007 yrityksen liikennetarjonta laajeni alueellisesti yrityskauppojen myötä.
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Kuva 2 Koskilinjat Oy:n matkustajamäärän ja linjakilometrien kehitys vuosina 1995–2009. (lähde: Oulun kaupunki)

4.2

Maankäytön kehittyminen

Oulun seudun yleiskaavassa nykyistä yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja täydennetään
siten, että yhdyskuntarakenne kasvaa pääasiassa Oulun muodostamasta ytimestä sormimaisesti ympäröiviin kuntiin. Yhdyskuntarakenteen kehittämisen merkittävän osan muodostaa Oulun lentoaseman, Linnanmaan,
Ruskon ja Kempeleen Ylikylän väliselle alueelle sijoittuva Oulun seudun laatukäytävä. Pääosa asumisen alueista muodostuu nykyisistä
asuntoalueista. Seudun väestömäärä lisääntyy yli 40 000 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Seudun kunnat tavoittelevat 38 000
uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.
Keskusverkon rungon muodostavat kuntakeskukset, joista Oulua kehitetään seudun ydin-

alueena ja kaupallisena keskuksena. Nykyistä
keskusverkkoa täydennetään uusilla Kaakkurin ja Hiukkavaaran aluekeskuksilla.
Oulun kaupungissa painopisteenä on keskustan kehittäminen. Keskustaa ympäröivää lähiökehää täydennetään kerrostalovaltaisilla
asuntoalueilla, joita ovat meren tuntumassa
sijaitseva Toppilansaari ja Toppilansalmen
pohjoispuoli, Kasarmin alue, Alppila sekä Hiironen. Merenrantaan sijoittuu Pateniemen
entisen sahan alueelle osoitettu uusi asuntoalue. Kaijonharjun suuralueelle osoitetaan uusia asuntoalueita: Kuivasranta, Ritaharju, Jylkynkangas ja Liikanen. Uusi kasvusuunta on
Hiukkavaara, jolle varataan aluekeskus.
Kaakkuria laajennetaan Kempeleen rajalle,
jossa se liittyy Kempeleen Linnakankaaseen.
(Lähde: Oulun seudun yleiskaava 2020)
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4.3

Aiemmat palvelutasotavoitteet

Oulun seudun kunnat ja Oulun lääninhallitus
määrittelivät vuonna 2005 seudun joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet. Seutuvaltuusto hyväksyi suunnitelman linjastosuunnittelun
lähtökohdaksi syyskuussa 2005. Palvelutasotavoitteiden mukaisen liikennetarjonnan ohjevuosi on vuosi 2010. Määritetyt tavoitteet koskivat matka-aikaa, liikennöintiaikaa, vuorotiheyttä ja kävelymatkoja. Liikennöintiajalla tarkoitetaan aamun ensimmäisen ja illan viimeisen lähdön välistä aikaa. Asetetut tavoitteet
on pystytty toteuttamaan ainoastaan Haukiputaan ja Oulun sekä Kiimingin ja Oulun välisessä liikenteessä ja Maikkulasta. Suurin puute
on sunnuntaiaamun vuorotarjonnassa. Liikennöintiaikaa koskevien tavoitteiden toteutuminen osa-alueittain on esitetty raportin liitekartassa 1.
Vuorotiheyttä koskevat tavoitteet Oulun kaupungin kerrostaloalueiksi määritetyillä alueilla
pääosin toteutuvat. Pientaloalueiksi katsotuista Oulun kaupungin osa-alueista tavoitteet
toteutuvat hieman yli puolella alueista. Naapurikuntien kuntakeskuksia tulisi palvelutasotavoitteiden mukaisesti palvella kerrostaloalueen tavoitetta vastaavalla vuorotiheydellä. Tämä kriteeri toteutuu ainoastaan Haukiputaan ja Oulun välisessä liikenteessä. Oulun
seudun omissa palvelutasotavoitteissa määritettyjen vuorotiheyttä koskevien tavoitteiden
toteutuminen osa-alueittain on esitetty liitekartassa 2.
Erittäin tavoitteellisiksi määritetyt ajoaikatavoitteet kuntakeskusten ja Oulun keskustan
sekä aluekeskusten ja Oulun keskustan välillä
eivät toteudu. Etäisyys kaupungin keskustasta
ja toisaalta alueen etäisyys pääväyliltä korreloivat keskustaan suuntautuvan joukkoliikenteen matka-ajan kanssa. Joukkoliikenteen
matka-ajat on kuvattu liitekartassa 3.
Liikenneministeriö laati vuosina 2005–2007 yhdessä kuntien ja kaupunkiseutujen kanssa
joukkoliikenteen palvelutaso-ohjeet erityyppisille alueille. Oulun seutu oli mukana suurten
kaupunkiseutujen
palvelutasomäärittelyssä.
Selvityksessä ”Joukkoliikenteen kilpailukykyinen palvelutaso suurilla kaupunkiseuduilla,
LVM 55/2007” tavoitteet jaettiin kolmeen palvelutasoluokkaan (kilpailutaso, tavoitetaso ja
perustaso). Joukkoliikenteen palvelutaso on
kilpailutasolla
eteläisistä
kaupunginosista

OYSin alueella, Kaukovainiolla ja Kaakkurinkankaalla sekä Iinatissa ja pohjoisista kaupunginosista Myllyojalla, Länsi-Tuirassa, Toppilassa ja vanhan 4-tien varressa Rajakylään
saakka sekä Linnanmaan/Kaijonharjun alueilla. Naapurikuntien kuntakeskukset jäävät
Haukipudasta lukuun ottamatta perustasolle.
Haukiputaalla vuorotiheys on tavoitetasolla.
Suurten kaupunkiseutujen palvelutasotavoitteiden mukaisten vuorotiheystavoitteiden toteutuminen osa-alueittain on esitetty liitekartassa 4.
Tarkasteltaessa ajo-aikoja suhteessa henkilöauton ajoaikoihin, huomataan että joukkoliikenteen ajoaika näyttäisi olevan lähimpänä
henkilöauton ajoaikaa Oulun kaupungin alueella mm. Koskelassa, Toppilassa ja Herukan/Pateniemen alueilla, Kaukovainiolla, Lintulammentien varressa, Kuivasjärven itäosissa,
Oulunsuussa ja Iinatissa sekä Myllyojan länsiosissa ja Värtössä. Naapurikuntien kuntakeskuksista ajoajat ovat pääsääntöisesti 1,4–1,8
-kertaisia henkilöautoon verrattuna. (Matkaaika linja-autolla on saatu aikataulujen perusteella. Vertailuna on käytetty Google Maps
-palvelun reitinhaun antamaa matka-aikaa
henkilöautolle.) Joukkoliikenteen matka-ajan
ja henkilöauton matka-ajan suhde on esitetty
liitekartassa 5.
Oulun seudun maankäytön ja liikenteen aiesopimuksessa vuosille 2009–2012 asetetaan
tavoitteeksi, että joukkoliikenteen käyttöä pyritään lisäämään niin, että sen kulkumuotoosuus kasvaa. Joukkoliikenteen palvelutasoa
parannetaan ja matkustamisen hinnoittelussa
suositaan joukkoliikenteen vakiokäyttöä.

4.4

Toteutunut palvelutaso

Voidaan arvioida, että reilu viidennes Oulun
kaupungin asukkaista asuu alle 250 metrin
päässä linja-autopysäkiltä, jossa vuorotiheys
on arkipäivisin alle 10 minuuttia ja hieman yli
puolella oululaisista on alle 250 metriä matkaa
pysäkille, jossa arkipäivän vuorotiheys on alle
30 minuuttia. Tarkastelu on tehty syksyn 2008
talviaikataulujen pohjalta, jonka jälkeen tarjonnan määrä on lievästi vähentynyt. Muissa
kunnissa tiheävuoroista joukkoliikennettä tarjotaan lähinnä Ouluun suuntautuvilla yhteyksillä.
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Autottomien asuinkuntien suurimmat keskittymät sijaitsevat pääosin keskustassa ja lähialueilla sekä parhaiten joukkoliikenteellä palvelluilla alueilla.
Alueella tehtävien matkamäärien mukaisesti
palvelutaso kaupungin sisäisillä yhteyksillä on
parempi kuin kuntakeskusten välillä. Vaikka
Kempeleen ja Oulun välillä tehdään liikennetutkimuksen mukaan enemmän matkoja, kuin
Haukiputaan ja Oulun välillä, on palvelutaso
kuitenkin Oulun ja Haukiputaan välillä mm.
läpikulkevan liikenteen ansiosta selvästi parempi.
Yhteenvetona voi todeta, että nykyisessä liikennöitsijävetoisessa järjestelmässä, jossa tarjonta syntyy kysyntäohjatusti, paras palvelutaso vuorotiheyden suhteen syntyy juuri suurimman kysynnän alueille (kerrostaloalueet, autottomien asuinalueet). Tämän suhteen näyttäisi, että tarjonnan painotuksissa ei ole parannettavaa. Sen sijaan palvelutasoon liittyvä
ongelma syntyy linjaston ja autokiertojen äärimmäisestä tehostamisesta. Alueiden runsas

yhdistely samalla linjalle on johtanut siihen, että matka-aikaa venyy kohtuuttoman pitkäksi
ja linjat ovat houkuttelevia enää pakkokäyttäjille. Erityinen ongelma tämä näyttäisi olevan Oulun kaupungin kerrostaloalueista ainakin Kaakkurinkankaan, Hiirosen ja Myllyojan
alueilla, mutta useat muutkin kaupunginosat
olisivat asetettujen tavoitteiden valossa nopeamman joukkoliikenteen tarpeessa.

4.5

Nykylinjaston kehittämistarpeet

Joukkoliikenteen kehittämispotentiaalia eri yhteysväleillä selvitettiin Oulun seudun liikennetutkimuksen 2009 tuloksiin perustuen erillisessä
taustaselvityksessä (Oulun seudun joukkoliikenteen nykytila, Insinööritoimisto Liidea Oy
1.9.2010). Selvityksen perusteella esitetään
taulukon 2 mukaiset joukkoliikenteen kehittämiskohteet.

Taulukko 2. Selvityksessä ” Oulun seudun joukkoliikenteen nykytila, Insinööritoimisto Liidea Oy
1.9.2010” esitetyt joukkoliikenteen kehittämiskohteet.
Yhteysväli

Kehittämistarve

Myllyoja - Oulun keskusta Joukkoliikenteen nopeuttaminen

Kuivasjärvi - Oulun keskusta

Paremmin asuinalueita palvelevat reitit alueen sisällä

Teknologiakylä - Oulun
keskusta

Joukkoliikenteen nopeuttaminen, suorat yhteydet
moottoritien kautta

Perustelu
Vuorotarjonta on kattavaa, mutta pitkän
matka-ajan takia potentiaaliset matkustajat
valitsevat mieluummin muita kulkumuotoja
joukkoliikenteen sijaan.
Pitkät kävelyetäisyydet pysäkeille eivät houkuttele
käyttämään joukkoliikennettä.

Pitkähkö matka-aika suhteessa välimatkaan
sekä ”väärään suuntaan lähtemisen” negatiivinen
mielleyhtymä eivät houkuttele käyttämään joukkoliikennettä.
Teknologiakylä - Oulun
Yhteys Koskelantien kautta
Yhteysvälillä liikkuu suurehko määrä autoilijoita
keskusta
(myös Linnanmaalle)
sekä pyöräilijöitä. Vaihdollisena joukkoliikennematka
ja matka-aika venyvät niin pitkiksi, että mieluummin
valitaan muu kulkumuoto.
Liminka - Teknologiakylä Työmatkavuorojen jatkamiRunsaasti henkilöautolla kulkevia, jotka saattaisivat
nen Teknologiakylänsiirtyä käyttämään nopeaa, vaihdotonta
Linnanmaan alueille
yhteyttä
Kempele/Kokkokangas - Työmatkavuorojen jatkamiRunsaasti henkilöautolla kulkevia, jotka saattaisivat
Teknologiakylä
nen Teknologiakylään
siirtyä käyttämään nopeaa, vaihdotonta
yhteyttä
Oulunsalo - TeknoloTyömatkavuorojen jatkamiRunsaasti henkilöautolla kulkevia, jotka saattaisivat
giakylä
nen Teknologiakylän
siirtyä käyttämään nopeaa, vaihdotonta
yhteyttä
Kiiminki - Rusko - (LinVaihdoton työmatkayhteys
Runsaasti henkilöautolla kulkevia, jotka saattaisivat
nanmaa)
siirtyä käyttämään nopeaa, vaihdotonta
- Teknologiakylä
yhteyttä
Haukipudas/ Martinniemi Työmatkayhteys alueen sisäl- Runsaasti henkilöautolla kulkevia (Rajakylästä
-Teknologiakylä le; yhteys myös klo 7:ksi (Ramyös pyöräilijöitä), jotka saattaisivat siirtyä
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Linnanmaa
Ruskonselkä - Rusko Oulun keskusta
Työmatkayhteydet

jakylän kautta)
Alueen työmatkaliikenne
toimii nykyisin lähes pelkästään henkilöautoliikenteen
varassa.

Kaijonharju - Kaukovainio Vaihdottomat opiskeluyhteydet
Myllyoja - Kaukovainio

Vaihdottomat opiskeluyhteydet

Iinatti - Maikkula - Kaukovainio

Vaihdottomat opiskeluyhteydet

4.6

käyttämään suoraa yhteyttä
Keskustasta ei ole lainkaan suoria joukkoliikenneyhteyksiä alueen sisälle ja vaihdollisen
yhteyden matka-aika venyy lähes tuntiin.
Lähialueella kulkevilta suorilta bussivuoroilta
kävelymatkaa pysäkiltä kertyy vähintään kilometri
suuntaansa.
Yhteysvälillä ei ole suoria joukkoliikenneyhteyksiä ja
henkilöauton käyttö opiskelumatkoilla
on korostuneen runsasta.
Yhteysvälillä ei ole suoria joukkoliikenneyhteyksiä ja
henkilöauton käyttö opiskelumatkoilla
on korostuneen runsasta.
Yhteysvälillä ei ole suoria joukkoliikenneyhteyksiä ja
henkilöauton käyttö opiskelumatkoilla
on korostuneen runsasta.

Joukkoliikenteen rahoitus

Suunnittelualueen kunnat subventoivat kaikille
avointa joukkoliikennettä vuonna 2009 noin
5,8 miljoonalla eurolla. Laskelma perustuu
kuntien ELY-keskukselle toimittamiin valtionapumaksatushakemuksiin. Valtionapua saa-

tiin 1,6 miljoonaa euroa. Vuoteen 2005 verrattuna tukisumma on yli kaksinkertaistunut, tosin
pääosin Oulun kaupungin voimakkaan tuen
lisäämisen johdosta. Tuki kohdistuu pääosin
taksa-alennuksiin.

Taulukko 3. Oulun seudun kuntien joukkoliikennekustannukset vuonna 2009. (Lähde: Kuntien ELYkeskukselle toimittamat valtionapuhakemukset )

Oulu

Lippu-

Paikallis-

Palvelu-

Kustannukset

Valtionavut Kunnan

tuki

liikenne

liikenne

yhteensä

yhteensä

4485902

259088

5033012

1200000

86,4 %

229141

7744

229141

91000

3,9 %

Ii

97594

86798

97594

80000

1,7 %

Kiiminki

78104

?

78104

35500

1,3 %

Muhos

102040

?

102040

45000

1,8 %

Tyrnävä

31577

?

31577

12000

0,5 %

Kempele

62126

62126

20000

1,1 %

Oulunsalo

52359

52359

22500

0,9 %

Haukipudas

547110

%-osuus

Liminka

110116

?

110116

41000

1,9 %

Lumijoki

30806

?

30806

12000

0,5 %

353630

5826875

1559000

100,0 %

Yhteensä

5279765

547110

? = Kunnassa on palveluliikennettä, mutta kustannuksia ei eritelty valtionapumaksatushakemuksissa.

4.7
4.7.1

Lippujärjestelmät
Oulun sisäinen liikenne

Oulun kaupungin sisäisessä liikenteessä on
käytössä tasataksa koko kaupungin alueella.
Kaupungin sisäisessä liikenteessä kertalippuihin kohdistuu vähäinen subventio. Muissa lip-

putuotteissa subventio on suurempi, minkä
vuoksi ne ovat matkaa kohden huomattavasti kertamaksua edullisempia. Liikennöitsijän
kannalta Oulun kaupungin laajentuessa tasataksa ei kertamaksuissa ole perusteltu. Käytännössä kertalippuun kohdistuu ristisubventiota muista lipputuotteista. Tämän vuoksi ai-
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heutuu painetta matkan pituuteen perustuvaan hinnoitteluun. Oulun sisäisen liikenteen
lipputuotteet hintoineen on esitetty taulukossa
4.

Nykyinen lippuvalikoima on asiakkaan kannalta osin sekava. Lasten ikärajana on kertaja sarjalipuissa 11 vuotta, kun taas kausilipussa
16 vuotta. Pidemmän kauden alennukset on
kohdistettu vain aikuisten hintoihin.

Taulukko 4. Oulun sisäisen liikenteen lippujen hintoja 1.1.2011. Taulukossa on esitetty yleisimpiä lipputyyppejä.
Lipputuote
AsiakasAsiakashinta
Lipputuki Lisähuomioita
hinta [€]
/matka [€]
/lippu [€]
Kertaliput
Aikuinen
3,00
3,00
0,0908
Lapsi, 4-11 v.
1,50
1,50
0,0454
Ylikiiminki, aikuinen
3,00
3,00
2,8158
Ylikiiminki, lapsi 7-11 v.
1,50
1,50
1,4129
Citykertalippu
1,50
1,50
0,00 Cityliikenne on tilaaja-tuottajamallin mukaista liikennettä nettokustannusperiaatteella.
Siirtolippu
0,00
0,00
1,5593 Kertalipulla on oikeus tehdä yksi
vaihto 60 min kuluessa.
Sarjaliput
Aikuinen, 40 matk.
72,00
1,75
13,69
Aikuinen, 20 matk.
40,00
1,95
14,73
Citysarjalippu, 40 matk.
45,00
1,13
0,00
Lapsi 4-11 v., 20 matk.
30,00
1,50
0,00 Lasten sarjalipussa ei ole paljousalennusta.
Kausiliput
Aikuinen, 30 pv. Oululippu
49,00
1,34
45,71 Oletettu, että tehtäisiin 38,1 matkaa/kk. (Oulun seutulipulla tehtiin
vuonna 2009 keskimäärin 38,1
matkaa/kk.)
Aikuinen, 30 pv. citylippu
35,70
0,94
0,00
Aikuinen, puolivuosilippu
269,50
1,23
274,26 Hinta 5,5 kk:n hinta. Oletettu, että
tehtäisiin 38,1 matkaa/kk.
Aikuinen, vuosilippu
490,00
1,22
548,52 Hinta 10 kk:n hinta. Oletettu, että
tehtäisiin 38,1 matkaa/kk 11 kk:n
aikana.
Nuorisolippu alle 17 v., 30
37,00
1,01
57,71 Oletus 38,1 matkaa/kk.
pv.
Opiskelijalippu, 30 pv.
37,00
1,01
57,71 Oletus 38,1 matkaa/kk.

4.7.2

Seutuliikenne

sentti on noin 35 %, kun valtakunnallisesti
alennus on vain 25 %.

Seutuliikenteessä kertaliput ovat Matkahuollon valtakunnallisen kilometritariffin mukaisia.
Seutusiirtolipun asiakashintaa voidaan pitää
kalliina. Edestakaisella vaihdollisella matkalla
kannattaa ostaa jo seutumatkailijalippu.

Seutuliikenteen sarjalipuissa ei ole subventiota. Sen vuoksi niiden alennusprosentit ovat
Oulun tasataksa-aluetta alhaisemmat. 40
matkan alennusprosentti on tosin melko lähellä Oulun tasataksa-alueen alennusta.

Seutusarjaliput ovat Matkahuollon valtakunnallisten lippujen hintojen kaltaisia. Matkakortille ladattavien matkojen määrä poikkeaa
Matkahuollon korteista. Oulun seudulla kortille
voi ladata 20 tai 40 matkaa, kun valtakunnallisesti ladattavat määrät ovat 22 tai 44 matkaa. 20 matkan kortissa alennusprosentti on
valtakunnalliseen tapaan 15 %. Sen sijaan 40
matkan kortissa Oulun seudulla alennuspro-

Seutukausiliput ovat subventoituja lipputuotteita. Subventio vaihtelee kunnittain. Keskimäärin subventio on noin 49 %. Kempeleen
sekä Oulunsalon subventio-osuudet ovat pienimpiä (noin 40 %) ja Iin ja Utajärven suurimpia (noin 63 %). Lippujen hinnat vaihtelevat
kuntakohtaisesti, mutta ovat pääsääntöisesti
78–80 euroa. Matkojen keskihinnat seutulipuilla ovat noin 4,00 euroa. Keskimäärin seutuli-
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pulla tehdään kuukauden aikana noin 37,5
matkaa.

telun vuoksi myös satunnaiskäyttäjille kausilippu on edullinen.

Seutukausilipun käyttöön kannustavat hinnoittelun selkeys ja lipun subventoitu, edullinen
hinta. Kausilipun suhteellisen edullisen hinnoit-

Seutuliikenteen lipputuotteet ja niiden hinnoittelu on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Oulun seutuliikenteen lippujen hintoja.
Lipputuote
AsiakasAsiakashinta
hinta/matka
[eur]
[eur]
Kertaliput
Aikuinen
4,13
4,13

Lipputuki/lippu
[eur]
0,00

Lapsi, 4-11 v.

1,80

1,80

0,00

Siirtolippu

7,50

7,50

0,00

148,50
95,20

3,71 (-35 %)
4,76 (-15 %)

0,00
0,00

56,00
56,00

2,80 (-0 %)
2,80 (-0 %)

0,00
0,00

78-80

n. 2,04 (oletuksena, että
38,1 matkaa/kk)

n. 50,6 %

Sarjaliput
Aikuinen, 40 matk.
Aikuinen, 20 matk.

Lapsi 4-11 v., 20 matk
Opiskelija, 20 matk.
Kausiliput
Aikuinen, 30 pv

4.7.3

Lipputulot

Työssä on tarkasteltu Oulun seudun lipputuloja
lokakuussa 2009 Koskilinjojen myyntiraportin
13.10.2009 pohjalta. Aineisto on laajennettu
lokakuulle. Laajennuskertoimena on käytetty
lokakuun 2009 seutulippujen nousumäärän ja
13.10.2009 seutulippujen nousumäärän osamäärää. Laajennuksessa aiheutuu virhettä,
koska 13.10.2009 aineisto sisältää vain Koskilinjojen matkustajatiedot, mutta seutulippuaineistossa ovat mukana muiden liikennöitsijöiden matkustus. Koskilinjojen vallitsevan markkina-aseman vuoksi laajennusta voitaneen pitää riittävästi suuntaa antavana.
Seutusarjalipulla on oletettu tehtävän keskimäärin samanpituinen matka kuin seudullisilla
kausikorteillakin. Seutusarjalipun hinnan on

Lisähuomioita

Matkan pituuteen perustuva hinnoittelu. Keskimääräinen ostettujen lippujen hinta 13.10.2009 (vastaa 16 km hintaa). Ei subventiota.
Seutusiirtolippu käy vain Koskilinjoilla. Oikeuttaa vaihtoon 80 min aikana. Ei oikeuta paluumatkaan.
Matkan pituuteen perustuva hinnoittelu.
Esimerkkihinnat on laskettu 25 km:n
mukaan, mikä vastaa keskimääräistä seutulipulla tehtävää matkaa. Alennus-% on yhden matkan
alennus verrattuna vastaavaan
kertalippuun.
Ei subventiota. Lasten sarjalipuissa
ei ole paljousalennusta.
Hinta on seutulippualueen kunnissa pääsääntöisesti 78 tai 80 euroa
(Kempele, Oulunsalo, Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Liminka, Lumijoki,
Muhos, Tyrnävä ja Yli-Ii). Iissä hinta
on 75 eur ja Utajärvellä 85 eur.

oletettu olevan keskimääräisen matkan pituutta vastaavan sarjalipun hinta. Seutukertalippujen myynti 13.10.2009 on puolestaan saatu myyntiraportista. Myös keskimääräisten
matkan pituuksien käyttämisestä aiheutuu
tarkastelutavassa virhettä. Kerta- ja sarjalippujen laajennuskertoimen on oletettu olevan
sama. Laajennuskertoimet ovat todellisuudessa erilaisia. Lisäksi yksittäisen päivän aineistoon liittyy satunnaisvaihtelua. Vaikka tarkastelutapa onkin puutteellinen, antaa se suuntaa antavan kuvan nousuista lipputyypeittäin
ja lipputuloista lipputyypeittäin. Kuvissa 3-6 on
esitetty Oulun seudun nousujen määrä lipputyypeittäin lokakuussa 2009. Subventiot on
laskettu vuoden 2010 mukaan. Myytyjen lippujen määrät vaihtelevat vuosittain muutamalla prosentilla. Lipputulot on laskettu keskimääräisen nousun hinnan mukaan.
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Oulun sisäisessä liikenteessä neljännes nousuista tehdään kertalipuilla, noin viidennes sarjalipuilla ja noin 60 % kausilipuilla.
Seutuliikenteessä kausilippujen osuus on yli
kaksi kolmasosaa. Sekä sarjalippujen että seutulippujen osuus on noin 15 %.

28 969;
15 %

147 633;
24 %

Oulun sisäiset
kertaliput,
nousua/lokakuu 2009

353 527;
59 %
104 164;
17 %

Oulun sisäiset
sarjaliput,
nousua/lokakuu 2009

132 224;
70 %

Seutukertaliput,
nousua/lokakuu 2009

28 255;
15 %

340 567;
23 %

48 580; 3 %
188 730;
12 %
392 259;
26 %

sis. kertaliput,
lipputulot
sis. kertaliput,
subventio
sis. sarjaliput,
lipputulot
sis. sarjaliput,
subventio
sis. kausiliput,
lipputulot
sis. kausiliput,
subventio

40 647; 3%

Seutusarjaliput,
nousua/lokakuu 2009
Seutukausiliput,
yhteensä,
nousua/lokakuu 2009

Oulun sisäiset
kausiliput, yhteensä,
nousua/lokakuu 2009

Kuva 3. Oulun tasataksa-alueen nousumäärät lokakuussa.

492 291;
33 %

Oulun tasataksa-alueella vaihtojen osuus kertalipuilla (siirtolippu) tehtävistä nousuista on
17 %. Tasataksa-alueen siirtolippu on ilmainen.
Seutukertalipuilla vaihtojen osuus on vain
1,1 %. Seutusiirtolipun hinta on 7,50 euroa. Todennäköisesti vaihtajien osuus olisi suurempi,
jos siirtolippu olisi edullisempi tai matkan pituuden mukaan.

Kuva 4. Oulun seutulippualueen nousumäärät lokakuussa. Kuvassa ei ole Oulun tasataksa-alueen
nousuja.

113 584;
16 %
seutukertaliput,
lipputulot

263 163;
36 %
94 757;
13 %

seutusarjaliput,
lipputulot
seutukausiliput,
lipputulot

256 922;
35 %

seutukausiliput,
subventio

Kuva 5. Oulun tasataksa-alueen lipputulot ja
subventiot lokakuussa.

Kuva 6. Oulun seutulippualueen lipputulot ja subventiot lokakuussa.
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makkeita koko päivän. Yhteensä lomakkeita
jaeltiin seutuliikenteessä noin 300 lomaketta/liikennöitsijä. Vastaava kysely toteutettiin
vuonna 2004.

Matkustajien näkemykset

Oulun paikallis- ja seutuliikenteessä selvitettiin
kyselytutkimuksella joukkoliikenteen käyttäjien
näkemyksiä palvelutason kehittämisestä. Tutkimus toteutettiin torstaina 30.9.2010 jakamalla busseissa matkustajille kyselylomakkeita. Kysely toteutettiin paikallisliikenteen linjoilla 3, 6,
8, 12, 19 ja 20 sekä seutuliikenteessä linjoilla
50, 51, 61, 65 ja 70. Kullakin paikallisliikenteen
linjalla tutkimusapulaiset jakoivat yhteensä
noin 200 lomaketta aamulla ja iltapäivällä.
Seutuliikenteessä kuljettajat jakoivat kyselylo-

Lomakkeita palautui kaikkiaan 1 149. Vastaajista kolme neljäsosaa oli naisia ja kaksi kolmesta käytti joukkoliikennettä päivittäin. Noin
joka toisella vastaajalla ei ollut henkilö-auton
käyttömahdollisuutta. Kaikista vastaajista 13
prosentilla oli käytössään henkilöauto ja täysiikäisistä vastaajista 17 prosentilla.
Sekä paikallis- että seutuliikenteen käyttäjille
neljä tärkeintä palvelutasotekijää olivat:
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1.
2.
3.
4.

aikataulussa pysyminen
vuorotiheys
matkustamisen edullisuus ja
lyhyt matka pysäkille.

tuotteiden hintoihin ei oltu tyytyväisiä; 30päivän lipulle antoi vähintään hyvän arvosanan 42 prosenttia vastaajista ja 40-matkan lipulle ainoastaan 18 prosenttia. Yli puolet vastaajista ei kuitenkaan osannut ottaa kantaa
viimeksi mainitun lipun hintaan.

Linja-auton pysyminen aikataulussa oli hieman tärkeämpää työmatkalaisille kuin opiskelijoille. Seutuliikenteen käyttäjät sen sijaan valitsivat kuljettajan ystävällisyyden kolmen tärkeimmän tekijän joukkoon paikallisliikenteen
matkustajia useammin.

Internetistä löytyvää aikatauluinformaatiota
pidettiin hyvänä, kuten myös kävelymatkaa
pysäkille, kyydin tasaisuutta ja turvallisuutta, istumapaikan saamista sekä kuljettajien palvelualttiutta. Lähes joka toinen vastaaja piti kävelymatkoja pysäkeille erittäin hyvänä. Kuvassa 7 on esitetty vastaajien näkemykset joukkoliikenteen nykytilasta.

Tyytymättömimpiä oltiin kertalipun hintaan,
pysäkillä
olevaan
aikatauluja
reittiinformaatioon sekä odotusolosuhteisiin pysäkeillä. Myöskään muiden mainittujen lippuJoukkoliikennejärjestelmien osien nykytaso
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Kuva 7. Mielipiteet joukkoliikennejärjestelmän osien nykytilasta
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Vapaassa palautteessa nousivat esille yksittäisten vuorotarjontaa ja aikatauluja koskevien parannusehdotusten ohella esimerkiksi liian
korkeina pidetyt hinnat, kuljettajien asiakaspalvelu, bussien ajaminen peräkkäin, turhasta
kiertelystä aiheutuva matka-ajan piteneminen ja pysäkkien varustelu. Kiitosta saivat
muun muassa mukavat kuljettajat sekä nopeat ja täsmälliset moottoritievuorot.
Verrattuna vastaavaan vuonna 2004 toteutettuun kyselyyn vastaajat olivat tyytyväisempiä aikatauluinformaatioon netissä (+16 %) ja
odotusolosuhteisiin pysäkillä (+9 %) sekä 40matkan lipun hintaan (+ 4 %). Linja-autoreitit
sen sijaan eivät vastausten perusteella sopineet yhtä hyvin vastaajien tarpeisiin (-9 %) ja
myös vuorotiheyteen oltiin tyytymättömämpiä
nyt kun vastauksia pyydettiin erikseen talvi- ja
kesäliikenteen osalta.
Matkustajakyselyn tulokset
saan on raportoitu erikseen.

6

kokonaisuudes-

Päättäjien näkemykset

Oulun seudun kuntapäättäjille osoitettu kysely
toteutettiin lokakuussa 2010 sähköpostikyselynä. Kysellä selvitettiin päättäjien näkemyksiä
mm. joukkoliikenteen hinnoittelusta, eri matkustajaryhmien palveluiden tärkeydestä, tavoitteiden asettelusta, joukkoliikenteeseen
osoitettavista määrärahoista sekä vastuukysymyksistä. Joukkoliikennekyselyyn vastasi vajaa 50 % kunnanvaltuutetuista. Yhteensä kyselyyn saatiin kolmen viikon aikana 148 vastausta. Vastausmäärät kunnittain on esitetty taulukossa 6.
Puolet vastaajista oli miehiä ja puolet naisia.
Vastaukset olivat hyvin myönteisiä joukkoliikenteen kehittämiselle, vaikka vastanneet
päättäjät itse eivät juuri käytä joukkoliikennettä. Noin kolmannes vastaajista ei käytä joukkoliikennettä lainkaan ja noin kolmannes käyttää joukkoliikennettä vain muutaman kerran
talvessa. Vain hieman yli 10 prosenttia vastaajista käytti joukkoliikennettä viikoittain tai päivittäin. Yleisimmin syynä käyttämättömyyteen
olivat reittien ja aikataulujen sopimattomuus
ja pitkät matka-ajat sekä joukkoliikenteen kallis hinta. Vastauksista kävi ilmi, että kaikki kuntapäättäjät eivät tunne joukkoliikenteen nykyistä järjestämistapaa ja kysymykset koettiin

osin vaikeiksi tai annetut vastausvaihtoehdot
niiden kattavuudesta huolimatta rajoittaviksi.
Päättäjät asettaisivat kunnianhimoisia tavoitteita seudun joukkoliikenteen kehittämiselle.
Kolmannes vastaajista sekä Oulun kaupungissa että seudun kunnissa piti sopivana tavoitteena Oulun seudun joukkoliikenteen kehittämiselle matkustajamäärien kasvattamista
viidenneksellä. Vain yksi vastaaja hyväksyi tavoitteeksi sen, että matkustajamäärien annetaan vähetä ja alle 5 % matkustajamäärien
säilyttämisen nykytasolla. Muut asettaisivat
tavoitteeksi matkustajamäärien kasvattamisen 5-15 %.
Matkustuksen lisäämisen näkökulmasta keskuskaupunkiin suuntautuvan joukkoliikennetarjonnan parantamista pidettiin hieman tärkeämpänä (58 % vastauksista) kuin kunnan sisäisen joukkoliikennetarjonnan parantamista.
Päättäjien mukaan joukkoliikennetarjonnan
parantamiseen tai hintojen alentamiseen on
tärkeintä panostaa työmatkoilla ja peruskoululaisten koulumatkoilla. Toiseksi tärkeimpinä
pidettiin opiskelumatkoja. Vähiten tärkeiksi arvostetaan turistien matkat sekä iltamatkat.
Näkemykset lastenlipun ikärajasta hajautuivat. Noin neljännes piti 15 vuotta ja neljännes
12 vuotta sopivana ikärajana. Vajaa viidennes piti 16 vuotta ja vajaa viidennes 18 vuotta
sopivana ikärajana.
116 vastaajaa 142:sta on valmis lisäämään
joukkoliikenteen määrärahaa. Noin puolet
vastanneista lisäisi kunnan joukkoliikenteen ostoihin, lippujen hintojen alentamiseen, tiedottamiseen jne. käytettäväksi osoitettua määrärahaa viidellä prosentilla normaalin vuotuisen
kustannustason nousun lisäksi. Yli 10 prosenttia
vastanneista olisi valmis jopa kaksinkertaistamaan joukkoliikenteen määrärahan. Alle viidennes vastaajista säilyttäisi joukkoliikenteen
määrärahan nykytasolla tai vähentäisi määrärahaa. Rahoitusta koskevat vastaukset olivat hieman ristiriitaisia joukkoliikenteen kehittämistavoitteen kanssa, koska esitetty lisäys ei
riitä tavoitteelliseen matkustajamäärän kasvattamiseen.
Vapaissa joukkoliikenteen kehittämisehdotuksissa korostui raideliikenteen kehittäminen ja
moottoritien hyödyntäminen. Useampi vastaaja toi esille myös lipunhintojen alentamisen
ja peruspalvelutason turvaamisen hajaasutusalueilla. Yhteysväleistä korostui erityisesti
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Kempeleen ja Oulunsalon välisen liikenteen
kehittäminen sekä kuntakeskuksiin suuntatuvat liityntäyhteydet nopeille seutuliikenteen
vuoroille.

levaisuudessa vastasivat siis pääosin nykytilannetta.
Päättäjiltä kysyttiin myös näkemyksiä siitä,
kuinka joukkoliikennettä tulisi rahoittaa heikossa taloustilanteessa. Kolme neljäsosaa vastaajista oli sitä mieltä, että joukkoliikennepalvelujen taso ja hinnoittelu tulee taloustilanteesta huolimatta säilyttää samantasoisena.
Ensimmäisenä Oulun kaupungissa karsittaisiin
Oulun kaupungin työntekijöille tarkoitetun työsuhdelipun tukeminen ja viimeiseksi opiskelijalipun
tukeminen.

Vastuun joukkoliikenteen suunnittelusta koettiin tulevaisuudessakin ensisijaisesti kuuluvan
liikennöitsijöille. Mm. tiedottaminen, markkinointi, kaluston valintaan liittyvät kysymykset
sekä aikataulusuunnittelun katsottiin kuuluvan
liikenteenharjoittajille. Kuntien vastuulle katsottiin kuuluvan palvelutason määrittely, rahoituksen kohdentaminen ja asiakashinnoista
päättäminen. Näkemykset vastuunjaosta tuTaulukko 6. Päättäjäkyselyyn vastanneet kunnittain
HaukipuHailuoto das

Kempele

Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu

Oulunsalo
Tyrnävä

Yht

6

26

17

21

148

19

14

4

16

16

9

Seudun kuntien tulee tehdä yhteistyötä joukkoliikennepalvelujen järjestämisessä.
Joukkoliikennettä tulee kehittää.
Iäkkäille ja toimintaesteisille sopivia joukkoliikennepalveluja tulee lisätä.
Kouluilla tulisi olla valmiuksia lukujärjestysten porrastamiseen, jotta saadaan
kuljetuspalvelut järjestettyä kustannustehokkaasti.
Oulun keskustan palvelujen kehittyminen lisää joukkoliikenteen kysyntää.
Oulun keskustan palvelut eivät kehity ilman henkilöautojen pysäköintiratkaisua.
Oulun seudun maankäytön kehittyminen ei tue joukkoliikennettä.
Joukkoliikenteen palvelutaso on tällä hetkellä Oulun kaupungissä hyvä.
Kaupan keskittyminen pääteiden liittymiin lisää joukkoliikenteen käyttöä.
Oulun keskustan pysäköintipaikkojen määrää ei tulisi lisätä, jotta keskustaan
tultaisiin useammin bussilla, kävellen tai pyörällä.
Kaupunkirakennetta tulee tiivistää, jotta ihmiset voivat asua tiheän
joukkoliikenteen vuorotarjonnan vaikutuspiirissä.
Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn suosiminen johtaa helposti
liikennepolitiikkaan, jossa henkilöautoliikenteen tarpeet jäävät toissijaisiksi.
Kotitalouksien autoistuminen on ilmiö, johon ei maankäytöllä tai liikenteen
suunnittelulla voida vaikuttaa.
Joukkoliikenteen palvelutaso on tällä hetkellä Oulun seudun kunnissa hyvä.
Kuntien ei tulisi paljon puuttua joukkoliikenteen hinnoitteluun.
Joukkoliikenteen edistämistoimet ovat tällä hetkellä riittäviä.
Joukkoliikenteen käytön kehittymiseen ei voida vaikuttaa.
Kuntien ei tulisi paljon puuttua joukkoliikenteen palveluihin ja aikatauluihin.
0%

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Jokseenkin eri mieltä

60 %
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100 %
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Kuva 8. Päättäjien näkemykset joukkoliikenteen nykytilasta
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7

Alueiden ryhmittely

Palvelutason määrittelyä varten alueet on
ryhmitelty niiden ominaisuuksien ja kysyntäpotentiaalin perusteella. Oleellista on tunnistaa
alueet ja yhteysvälit, joissa joukkoliikenteen
käyttöä pyritään lisäämään sekä alueet, joissa tavoitteeksi riittää riittävän palvelutason
turvaaminen.
Viisiportaiseen aluejaon yksinkertaisen lähtökohdan muodostaa liikennetutkimuksen tuloksena saadut osa-alueiden väliset matkavirrat.
Ajatuksena on, että suurimmat matkavirrat
muodostavat myös suurimman joukkoliikenteen käyttöpotentiaalin. Suurimmat matkavirrat muodostuvat suurimpien ja tiheimmin asuttujen asuinalueiden ja keskustan välille. Liikennetutkimuksen tulokset ovat kuitenkin seurausta nykyisestä maankäytöstä. Alueiden
luokituksia tulee jatkossa etupainotteisesti
muuttaa maankäytön kehittymistä vastaaviksi. Tämä on pyritty ottamaan huomioon niiden
alueiden osalta, jonne on kaavailtu voimakkainta asutuksen kasvua.
Luokan 1 muodostavat kaupunkiseudun suuret kerrostalovaltaiset alueet, joilta liikennetutkimuksen mukaan tehdään päivittäin yli 1000
matkaa Oulun keskustaan (kaikki kulkumuodot yhteensä). Tarkastelua on tehty kuitenkin
tapauskohtaisesti soveltaen. Kaikista lyhyimpiä matkapareja ei ole otettu mukaan, koska
on ajateltu, että joukkoliikenteen ei tarvitse
näillä yhteysväleillä tarjota yhtä hyvää palve-

lutasoa kuin pidemmillä suurilla matkavirroilla.
Esimerkiksi Intiöstä ja Limingantullista tehdään
päivittäin yli 1000 matkaa keskustaan, mutta
lyhyen kävelymatkan vuoksi joukkoliikenteen
palvelutason ei tarvitse olla yhtä hyvä kuin
esimerkiksi Linnanmaan ja keskustan välillä.
Luokan 2 muodostavat kaupunkiseudun kerrostalovaltaiset alueet ja suuret pientalovaltaiset alueet sekä seutuliikenteen suurimmat
lähitaajamat, joilta liikennetutkimuksen mukaan tehdään päivittäin yli 500 matkaa Oulun
keskustaan (kaikki kulkumuodot yhteensä).
Pidemmillä yhteysväleillä on joitakin alueita
nostettu matkamäärän osoittamaa luokkaa
parempaan luokkaan. Esimerkiksi Oulunsalon,
Kempeleen ja Kiimingin kuntakeskusten osalta
on menetelty näin, koska halutaan ottaa
huomioon pitkien linjojen varrella useilta
asuinalueilta muodostuva kysyntä.
Luokkaan 3 on esitetty kuuluvan kaupunkiliikenteessä keskikokoiset ja pienet pientalovaltaiset alueet ja seutuliikenteessä suurehkojen
taajamien ja seudun keskuskaupungin väliset
yhteydet.
Luokkaan 4 kuuluvat muut alueet, joilta tehdään vähän matkoja ja joilla ei nykyisin ole
lainkaan säännöllistä joukkoliikennetarjontaa
kaikkina päivinä (viikonloppuisin).
Luokassa 5 ovat suurimmat muut kuin keskustaan suuntautuvat matkavirrat.
Aluejako on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Aluejako
Luokka Kuvaus
1
Kaupunkiseudun suurten
kerrostalovaltaisten alueiden yhteydet Oulun
keskustaan.
yli 1000 matkaa
2
Kaupunkiliikenteessä
kerrostalovaltaisten alueiden
ja suurten pientalovaltaisten alueiden sekä
seutuliikenteessä suurimpien lähitaajamien
yhteydet Oulun keskustaan.
yli 500 matkaa
3
Kaupunkiliikenteessä
keskikokoisten ja pienten

Alueet
Kaukovainio, Kontinkangas, Kaijonharju-Linnanmaa, Ritaharju, MaikkulaOulunsuu, Rajakylä, Tuira, Kaakkuri – Kaakkurinkangas ja tulevaisuudessa
myös Hiukkavaara.

Korvensuora*), Itä-Herukka, Taskila, Koskela, Myllyoja, Pyykösjärvi, Toppila,
Välivainio, Syynimaa, Patela, Kuivasranta, Alppila, Talvikangas*), Puolivälinkangas, Kuivasjärvi ja tulevaisuudessa myös Metsokangas, Linnakangas,
Saarela, Kiviharju.
Oulunsalo, Kempele, Haukipudas, Kiiminki-Jääli

Mäntylä, Rusko, Metelinkangas-Kiviharju, Svaaninsuo, Laanila, Heikkilänkangas, Haapalehto, Teknologiakylä, Lintula, Äimärautio, Iinatti, Toppilansaari, Saarela, Hiironen, Länsi-Herukka, Kynsilehto, Oulunlahti-Rantavainio,
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Luokka Kuvaus
pientalovaltaisten alueiden sekä seutuliikenteessä muiden taajamien ja Oulun väliset yhteydet.

4

Muiden alueiden yhteydet Oulun keskustaan

5

Muut yhteysvälit

Alueet
Nokela, Jylkynkangas, Isko, Hietasaari, Knuutila, Kiviniemi, Takalaanila, Ruskonselkä, Hintta, Nuottasaari, Kirkkokangas, Perävainio, Parkkisenkangas
Liminka, Tyrnävä, Muhos
Haukipudas: Kellon Kiviniemi, Niemeläntörmä-Asemakylä, TakkurantaHolstinmäki, Martinniemi
Oulunsalo: Pitkäkangas-Pellonpää, Vihiluoto
Kempele: Kokkokangas, Linnakangas, Haapamaa, Sarkkiranta
Liminka: Ala-Temmes, Tupos
Kiiminki: Ylikylä
Ylikiiminki, Madekoski, Pikkarala, Sanginsuu
Tyrnävä Murto
Kempele Ketolanperä
Kiiminki Välikylä, Alakylä
Muhos eteläranta, Muhos pohjoisranta
Oulunsalo Salonpää
Lumijoki, Hailuoto
- Yhteydet Peltolaan: Linnanmaa, Talvikangas, Maikkula, Syynimaa,
Teknologiakylä, Taskila ja Itä-Herukka, Väivainio, Myllyoja, Karjasilta,
Limingantulli
- Yhteydet Linnanmaalle: Rajakylä, Taskila, Koskela, Jylkynkangas, Kuivasjärvi, Hiironen
- Yhteydet Teknologiakylään: Kuivasjärvi ja Rajakylä, Koskela ja Taskila
- Yhteydet kuntakeskusten välillä
- Yhteydet lentoasemalle
- Yhteydet kuntien suurimmista taajamista kuntakeskuksiin

*) Palvelutasomallissa 2 Korvensuora ja Talvikangas kuuluvat luokkaan 1.

8

Palvelutason määrittely ja vaihtoehtoiset palvelutasomallit

Kolme vaihtoehtoista palvelutasomallia on
muodostettu määrittämällä tavoitteet tarjontaa ja linjaston yhdistävyyttä koskeville palvelutasotekijöille. Laadullisia palvelutasotekijöiltä
kuten täsmällisyys ja luotettavuus, esteettömyys, hallittavuus, matkustusmukavuus, kaluston ympäristövaatimukset, markkinointi ja tiedotus, lippujärjestelmä sekä lippujen saatavuus (jakelukanavat) käsitellään luvussa 9 ja
ne ovat pääsääntöisesti yhteneväiset eri palvelutasovaihtoehdoissa.
Tarkastellut palvelutasomallit ovat
· Ve 0+. ”Parannettu nykytaso”
· Ve 1. ”Runkolinjasto”
· Ve 2. ”Suuri joukkoliikennekaupunki”
Aluejako on pidetty muutoin samana kaikissa
palvelutasomalleissa, mutta vaihtoehdossa 2
on parhaan palvelutason (kilpailutaso) aluetta laajennettu myös Korvensuoran ja Talvikankaan suuntaan. Vaihtoehtoisten mallien
erot eivät ole suuria ja kaikki mallit ovat realistisesti toteutettavissa. Käytännössä nykytasoon perustuvassa vaihtoehdossa 0+ tarjotaan tasaisinta palvelutasoa eri alueille, vaih-

toehdossa 1 palvelutasoparannuksia keskitetään runkolinjoille ja linjastoa jäsennellään ja
vaihtoehdossa 2 lisätään eniten tarjontaa.
Vaihtoehto 0+ pohjautuu nykyiseen linjastoon.
Palvelutasoa täydennetään nykytilan selvityksestä sekä kyselytutkimuksesta saatujen joukkoliikenteen kehittämistarpeiden pohjalta.
Nämä tarpeet koskevat linjaston yhdistävyyden parantamista eli uusia poikittaisia yhteyksiä tärkeille työ- ja opiskelupaikoille. Lisäksi nykytasoon ehdotetaan joitakin eri alueiden tasapuolisuutta parantavia täydennyksiä. Palvelutasoa esitetään täydennettävän niiltä
joukkoliikenne-etäisyydellä keskustasta sijaitsevilta alueilta, joilta tehdään liikennetutkimuksen mukaan runsaasti matkoja ja joukkoliikenteen tarjonta suhteessa matkamäärään
on vähäinen.
Käytännössä ve:n 0+ palvelutaso vastaa tarjonnan suhteen liikenne- ja viestintäministeriön
esitystä keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteen palvelutasosta. Keskisuurille kaupunkiseuduille määritetyt matka-aikatavoitteet sen
sijaan eivät toteudu. Nykytilaan pohjautuvan
mallin hyvänä puolena on nykyisen linjaston
hyvä alueellinen kattavuus. Heikkoutena voidaan pitää kiertelevistä reiteistä johtuvia pitkiä matka-aikoja. Nykyiseen palvelutasoon
esitetyt täydennykset ovat pienehköjä kus-
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tannuksiltaan, mutta niiden avulla ei voida
olettaa saavutettavan ainakaan merkittävää
matkustajamäärän kasvua. Linjasto voidaan
suunnitella nykyisen linjaston pohjalta sitä
täydentäen.
Vaihtoehdossa 1 tavoitteena on kasvattaa
joukkoliikenteen matkustajamääriä parhaan
käyttäjäpotentiaalin omaavilla alueilla. Muilla
alueilla tyydytään turvaamaan riittävä peruspalvelutaso. Tarjonta on ryhmittely runkolinjastoon, täydentävään linjastoon sekä nopeisiin
työmatkavuoroihin. Tarjontaa painotetaan
parhaan potentiaalin omaaville runkolinjoille,
joilla pyritään tarjoamaan tiheä vuoroväli ja
yksinkertainen, muuttumattomana pysyvä linjasto. Lisäksi ruuhka-aikoina tarjotaan nopeita
linjoja. Runkolinjaston ytimen muodostaisivat
viisi keskustaan johtavaa liikennekäytävää:
a) Koskelantien varsi Rajakylään ja Pateniemeen
b) Kemintie Linnanmaalle, Kuivasrantaan
ja Ritaharjuun
c) Kainuuntie Maikkulaan
d) Kaukovainio, Hiironen, Kaakkuri
e) Hiukkavaara (alueen rakentuessa)
Näillä alueilla tarjotaan hyvä palvelutaso keskustaan, mutta lisäksi myös liikennekäytävien
välillä. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että
linjastosuunnittelussa tulisi rakentaa heilurilinjoja pääsääntöisesti kaikkien em. liikennekäytävien välille. Asia tulee tarkemmin mietittäväksi
linjastosuunnittelun yhteydessä. Lisäksi tarjotaan seudullisia runkolinjoja naapurikuntien
kuntakeskuksista. Myös näillä yhteysväleillä
tavoitteena on matkustajamäärien kasvattaminen. Vaihtoehto 1 edellyttää linjaston
suunnittelua uudelleen ”puhtaalta pöydältä”.
Vaihtoehdossa 2 tavoitteena on palvelutason
nosto niin, että suurten kaupunkien joukkoliikenteelle valtakunnallisesti määritetyt palvelutasotavoitteet toteutuvat. ”Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kilpailukykyinen palvelutaso” (LVM 55/2008) määrittää palvelutasotavoitteet pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.
Pitkän tähtäimen tavoitteita ovat:

1. Liikennejärjestelmän ja maankäytön
yhteensovittaminen tavoitteena joukkoliikennekaupunki, jossa päivittäisessä liikkumisessa henkilöautosta riippumaton elämäntapa on mahdollinen
2. Selkeä ja helposti hahmottuva joukkoliikennejärjestelmä tukeutuu runkoyhteyksiin
3. Joukkoliikenteen palvelut ovat kilpailukykyiset
henkilöautoliikenteeseen
nähden
4. Kustannustehokkaasti liikennöitävä linjasto
5. Ympäristöystävällinen, esteetön kalusto ja liikenneympäristö sekä turvallisuus
6. Palvelupaketointi
7. Yhtenäiset lippujärjestelmät
Nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa
kaikissa esitetyissä palvelutasovaihtoehdoissa.
Parhaiten joukkoliikennejärjestelmän selkeys ja
joukkoliikennekaupunki-ajattelu tulevat esille
palvelutasovaihtoehdossa 1 ja 2. Tarkasteltava ve 2 perustuu ”Suurten kaupunkiseutujen
joukkoliikenteen kilpailukykyinen palvelutaso”
-selvityksen lyhyen tähtäimen tavoitteisiin palvelutasotekijöiden tavoitearvoihin. Palvelutaso määritetään kolmiportaisesti: kilpailutaso,
tavoitetaso ja perustaso. Osa liikenne- ja viestintäministeriön määrittämistä tavoitteista on
tulkinnanvaraisia ja määritetty muodossa ”liikennöintiaika määritetään kysynnän ja työaikojen mukaan”, eli tältä osin tavoitteiden
asettelu pohjautuu nykytasoon. Vaihtoehto 2
edellyttää linjaston uudelleen suunnittelua
tiukkojen matka-aikatavoitteiden vuoksi.
Palvelutasomallien muodostamisen periaatteet on esitetty taulukossa 8. Kuvissa 9 ja 10 on
esitetty palvelutasomallien liikennekäytävät ja
arkipäivän vuorovälitavoitteet. Taulukossa 9
on esitetty liikenteellisille palvelutasotekijöille
määritetyt tavoitearvot ja taulukossa 10 laskelmien perusteena käytetyt muutostarpeet
suhteessa nykylinjastoon.
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Taulukko 8. Palvelutasomallien muodostamisen periaatteet
Ve 0+. ”Parannettu
nykytaso”
Suunnitteluperiaate
Perustuu nykyiseen
linjastoon
Tarjonnan lisäys nykyTarjontaa lisätään
tasoon verrattuna
noin 10 %.
Vuorotarjonnan ryhmitte- ei
ly ja selkeytys
Aikatauluriippumattoman Oulun keskusta, Tuira,
matkustuksen alue (vuo- OYS, Kaukovainio,
roväli arkisin alle 10 min)
Kaakkuri, Linnanmaa,
Koskelantie

Ve 1. ”Runkolinjasto”

Ve 2. ”Suuri joukkoliikennekaupunki”
Suunnitellaan uusi, sel- Suunnitellaan uusi, selkeämpi linjasto
keämpi linjasto
Tarjontaa lisätään
Tarjontaa lisätään noin
noin 20 %.
30 %
kyllä
kyllä
-

-

-

Koskelantien varsi
Rajakylään ja Pateniemeen
Kemintie Linnanmaalle, Kuivasrantaan ja Ritaharjuun
OYS, Kainuuntie
Maikkulaan
Kaukovainio, Hiironen, Kaakkuri
Hiukkavaara

Samat kuin ve 1:ssä ja lisäksi Kuusamontien varsi
Talvikankaalle ja Korvensuoralle

Uusia suoria yhteyksiä
työpaikka-alueille

x

x

x

Nopeita moottoritietä
hyödyntäviä yhteyksiä
nykyisistä kuntakeskuksista Ouluun
Yhteydet lentokentälle

x

xx

xxx

Oulun keskustasta 2
krt tunnissa

Oulun keskustasta 3 krt Oulun keskustasta 3 krt
tunnissa
tunnissa, nopeita yhteyksiä
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Kuva 10. Arkipäivän vuorotiheystavoite kolmessa vaihtoehtoisessa palvelutasomallissa.
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Taulukko 9. Liikenteellisille palvelutasotekijöille määritetyt tavoitearvot
Luokka

Ve 0+. ” Parannettu nykytaso”

Ve 1. ”Runkolinjasto”

1
Kaupunkiseudun suuret kerrostalovaltaiset
alueet

Liikennöintiaika
Arkipäivä 5.30 – 23
Lauantai 6.30 – 23
Sunnuntai 10 – 23
+ pe ja la yövuoroja
Vuoroväli
Arkipäivä 10 – 15 min
Lauantai 20 min
Sunnuntai 20 min
Matka-aika 1,4-2,4 krt hlöauton matka-aika

Liikennöintiaika ¨
Arkipäivä 5.30 – 23
Lauantai 6.30 – 23
Sunnuntai 10 – 23
+ pe ja la yövuoroja
Vuoroväli
Arkipäivä ≤ 10 min
Lauantai 20 min
Sunnuntai 20 min
Matka-aika 1,5 krt hlöauton
matka-aika

2
Kaupunkiseudun kerrostalovaltaiset alueet
ja suuret
pientalovaltaiset alueet,
Seutuliikenteessä suurimmat lähitaajamat.

Liikennöintiaika
Arkipäivä 5.30 – 23
Lauantai 7 – 23
Sunnuntai 10 – 23
+ pe ja la yövuoroja
Vuoroväli
Arkipäivä 20 min
Lauantai 30 min
Sunnuntai 60 min
Matka-aika 1,4-2,8 krt henkilöauton matkaaika

3
Kaupunkiliikenteessä
keskikokoiset
ja pienet
pientalovaltaiset alueet.
Seutuliikenteessä
muiden taajamien ja Oulun väliset yhteydet.
4
Muiden alueiden yhteydet Oulun
keskustaan

Liikennöintiaika
Arkipäivä 6 – 22
Lauantai 7 – 22
Sunnuntai 10 – 22
Vuoroväli
Arkipäivä 30 – 60 min
Lauantai 30 – 60 min
Sunnuntai 60 min

5
Muut yhteysvälit

Liikennöintiaika
Arkipäivä: 6 – 18
Lauantai: aamu/päivä
Sunnuntai: päivä/ilta
Vuoroväli
Arkipäivä 60 min
Lauantai 2-8 vuoroa
Sunnuntai 2-8 vuoroa
Työssäkäyntiä, opiskelua ja
asiointia palvelevat yhteydet
tarpeen mukaan.
Työssäkäyntialueille vähintään 2-3 vuoroparia aamulla
n. klo 6.30-8.30 ja iltapäivällä
n. klo 15-17.
Yhteydet Oulun keskustasta
lentoasemalle arkisin 3 krt/h
ja viikonloppuisin 1 krt/h.

Ve 2. ”Suuri joukkoliikennekaupunki”

Liikennöintiaika ¨
Arkipäivä 5 – 24
Lauantai 6.30 – 24
Sunnuntai 9 – 24
+ pe ja la yövuoroja
Vuoroväli
Arkipäivä ruuhka-aika ≤ 8 min,
päivä ja ilta ≤ 10 min
Lauantai 15 – 30 min
Sunnuntai 15 – 30 min
Matka-aika 1,3 krt hlöauton
matka-aika
Liikennöintiaika
Liikennöintiaika
Arkipäivä 5.30 – 23
Arkipäivä 5 – 24
Lauantai 7 – 23
Lauantai 7 – 24
Sunnuntai 10 – 23
Sunnuntai 10 – 24
+ pe ja la yövuoroja
+ pe ja la yövuoroja
Vuoroväli
Vuoroväli
Arkipäivä ruuhka-aikoina 10-15 Arkipäivä ruuhka-aikoina 10-15
min, päivä ja ilta 15-30 min
min, päivä ja i lta
Lauantai 30 min
15 – 30 min
Sunnuntai 60 min
Lauantai 30 – 60 min
Matka-aika enintään 1,7 kert. Sunnuntai 30 – 60 min
henkilöauton matka-aika.
Matka-aika 1,7 krt hlöauton
matka-aika
Liikennöintiaika
Liikennöintiaika
Arkipäivä 6 – 22
Arkipäivä 6 – 22
Lauantai 7 – 22
Lauantai 7 – 22
Sunnuntai 10 – 22
Sunnuntai 10 – 22
Vuoroväli
Vuoroväli
Arkipäivä 30 min
Arkipäivä 30 min
Lauantai 30 min, ilta 60 min
Lauantai 30 min, ilta 60 min
Sunnuntai 60 min
Sunnuntai 30 – 60 min

Arkisin täsmävuoroja 3–5 vuoroa / suunta työmatka, kouluja asiointitarpeiden mukaisesti
La ja su asiointiyhteydet tarpeen mukaan (1-4 vuoroparia)

Arkisin täsmävuoroja 3–5 vuoroa / suunta työmatka,
koulu- ja asiointitarpeiden mukaisesti
La ja su asiointiyhteydet tarpeen mukaan (1-4 vuoroparia)

Työssäkäyntiä, opiskelua ja
asiointia palvelevat yhteydet
tarpeen mukaan.
Työssäkäyntialueille vähintään
2-3 vuoroparia aamulla n. klo
6.30-8.30 ja iltapäivällä n. klo
15-17.
Yhteydet Oulun keskustasta
lentoasemalle arkisin 3 krt/h ja
viikonloppuisin 2 krt/h.

Työssäkäyntiä, opiskelua ja asiointia palvelevat yhteydet tarpeen mukaan.
Työssäkäyntialueille vähintään
2-3 vuoroparia aamulla n. klo
6.30-8.30 ja iltapäivällä n. klo 1517.
Nopeat, suorat yhteydet Oulun
keskustasta lentoasemalle arkisin 3 krt/h ja viikonloppuisin 2
krt/h.
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Taulukko 10. Muutostarpeet suhteessa nykylinjastoon
Ve 0+. ”Parannettu nykytaso”
1

2

3

Ve 1. ”Runkolinjasto”

Ve 2. ”Suuri joukkoliikennekaupunki”
Maikkulan-Oulunsuun tarjonnan lisääMaikkulan-Oulunsuun tarjonMaikkulan-Oulunsuun,
minen arkisin, lauantaisin ja sunnuntaisin nan lisääminen arkisin noin
Hiukkavaaran ja Ritaharjun
noin 15 vuoroparilla.
30:llä ja lauantaisin ja sunnuntarjonnan lisääminen kuten
Hiukkavaaran ja Ritaharjun tarjonnan li- taisin noin 15 vuoroparilla.
edellä. Lisäksi ruuhkasääminen etupainotteisesti alueiden
Hiukkavaaran ja Ritaharjun tar- aikaan lisävuoroja kaikille
rakentuessa.
jonnan lisääminen etupainotalueille.
Ritaharjussa tarve noin 30 vuoroparilla
teisesti alueiden rakentuessa.
Korvensuoran-Talvikankaan
arkisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.
Ritaharjussa tarve noin 60 vuo- vuorotarjonnan lisääminen
Hiukkavaaran suunnassa tarve vuororoparilla arkisin, ja 30 lauantai- noin 45 vuoroparilla arkisin
jen ajamisessa alueen sisälle, arkipäisin ja sunnuntaisin. Hiukkavaaja noin 15 vuoroparilla lauvän vuorotarjonnan lisäämiselle aluksi
rassa tarve arkipäivän vuoroantaisin ja sunnuntaisin.
ainakin 15 vuoroparilla sekä viikonlopun tarjonnan lisääminen aluksi aiRuuhka-ajan lisävuoroja 2-3
tarjonnan määrän kaksinkertaistamises- nakin 15 vuoroparilla, sekä viivuoroa/tunti kaikille muille
sa (noin 15 vuoroparia la ja su)
konlopun tarjonnan määrän
alueille. Myöhäisillan vuorokaksinkertaistamisessa (noin 15 ja lisää 1-3 vuoroa/linja.
vuoroparia la ja su)
Yhteyksien voimakas noLinjasto perustuu neljään kespeuttaminen lisää tarvittakustaan johtavaa liikennekäyvien liikenneyhteyksien
tävään:
määrää.
a)
Koskelantien varsi Rajaky- Viisi liikennekäytävää. Edellään ja Pateniemeen
lisessä kohdassa mainittub)
Kemintie Linnanmaalle,
jen lisäksi KorvensuoraKuivasrantaan ja Ritahar- Talvikangas.
juun
c)
Kainuuntie Maikkulaan
d)
Kaukovainio, Hiironen,
Kaakkuri, Metsokangas
joiden välillä ajetaan kaikki
alueet yhdistävät muuttumattomat heilurilinjat. Alueen rakentuessa Hiukkavaaran suuralue on viides käytävä.
- Oulunsalon lauantaitarjonnan lisäämi- Oulunsalon lauantaitarjon- - Oulunsalon lauantaitarnen n. 15 vuoroparilla
nan lisääminen noin 15
jonnan lisääminen noin
- Kiimingin arkipäivän ja lauantain tarvuoroparilla
15 vuoroparilla
jonnan lisääminen noin 15 vuoroparilla
- Kiimingin arkipäivän tar- Kiimingin arkipäivän tar- Myllyoja - Oulun keskusta: Joukkoliikenjonnan lisääminen noin 30
jonnan lisääminen noin
teen nopeuttaminen
ja lauantain noin 15 vuo30 ja lauantain noin 15
- Kuivasrannan, Ritaharjun, Herukan ja
roparilla
vuoroparilla
Pateniemen vuorotarjonnan lisääminen - Kuivasrannan, Ritaharjun,
- Kuivasrannan, Ritaharjun,
yhteensä noin 10 vuoroparilla.
Herukan ja Pateniemen
Herukan ja Pateniemen
- Välivainion tarjonnan lisääminen noin
vuorotarjonnan lisääminen
vuorotarjonnan lisäämi10 vuoroparilla
ruuhka-aikoina yhteensä
nen yht. noin 30 vuoronoin 20 vuoroparilla.
parilla.
- Välivainion tarjonnan li- Välivainion tarjonnan lisääminen noin 20 vuorosääminen noin 20 vuoroparilla
parilla
- Teknologiakylä - Oulun keskusta: Joukko- Samat kuin edellisessä
- Tyrnävälle sunnuntaivuoliikenteen nopeuttaminen, suorat yhteykohdassa
rojen lisääminen
det
(10 vuoroa)
- Teknologiakylä - Oulun keskusta: Yhteys
- Liminkaan vuorotarjonnan
Koskelantien kautta (myös Linnanmaalle)
parantaminen
- Ruskonselkä - Rusko - Oulun keskusta:
lauantaisin ja sunnuntaisin
Työmatkayhteydet
(10 vuoroa), lauantai - Muhokselle vuorotarjonnan porrastamiiltavuoroja
nen, vuorojen lisääminen la ja su
Muuten kuten edellä.
- Tyrnävälle sunnuntaivuorojen lisääminen
(5 vuoroa)
- Liminkaan vuorotarjonnan parantaminen
lauantaisin ja sunnuntaisin (5 vuoroa),
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Ve 0+. ”Parannettu nykytaso”

4

5

9

lauantai -iltavuoroja
- Kokkokankaalta yhteydet myös Kokkokankaantietä Ouluun
1-3 vuoroparia viikonloppuyhteyksiä
Madekoskelta/Pikkaralasta, Salonpäästä, Oulujoen eteläpuolelta Muhokselta,
Ylikiimingistä ja Murrosta.
Taulukossa 2 esitettyjen yhteystarpeiden toteuttaminen, mm.
o Kempele/Kokkokangas ja Oulunsalo - Teknologiakylä: työmatkavuorojen jatkaminen
Teknologiakylän-Linnanmaan
alueille
o Liminka - Teknologiakylä: Työmatkavuorojen jatkaminen
Teknologiakylän Linnanmaan
alueille
Lisäksi poikittaisyhteyksiä Rajakylän ja
Kuivasjärven suunnista Linnanmaalle.
Suora yhteys Kempele-Oulunsalo: 6-8
vuoroparia/pvä.
Täsmävuoroja muiden kuntakeskusten
välille (2-4 vuoroparia/pvä)

Ve 1. ”Runkolinjasto”

Ve 2. ”Suuri joukkoliikennekaupunki”

Kuten edellä.

Kuten edellä.

Kuten edellä. Lisäksi lentoaseLentoasemayhteyksien noman ja Oulun keskustan välisen peuttaminen aiheuttaa liliikenteen vahvistaminen.
sävuorotarpeen Oulunsalon Pitkäkankaan liikenteen
järjestämiseksi, arkisin noin
10 vuoroparia (esim. Niemenranta, Pitkäkangas,
Oulunsalon keskusta – Oulu, tms.). Lisävuoroja keskustasta lentoasemalle la ja su
noin 10 vuoroparia.
Muuten kuten kohdassa 0+.

Joukkoliikenteen laatu

Laadulliset palvelutasotavoitteet
Laadullisia palvelutasotavoitteita ovat palvelutason osatekijät, joita ei ole pääsääntöisesti
mitattavissa tai niiden mittaamiseen ei ole vakiintunutta menetelmää. Laadullisia palvelutasotekijöitä ovat esimerkiksi:
- täsmällisyys ja luotettavuus
- hallittavuus
- vaihdot
- esteettömyys
- matkustusmukavuus
- kaluston ympäristövaatimukset
- markkinointi ja tiedotus
- lippujärjestelmä sekä lippujen saatavuus
Laadulliset palvelutasotavoitteet ovat pääsääntöisesti yhteneväiset eri palvelutasovaihtoehdoissa.
Täsmällisyys ja luotettavuus
Liikenteen täsmällisyyteen ja luotettavuuteen
voidaan vaikuttaa aikataulu- sekä työvuorosuunnittelussa ja joukkoliikenteen sujuvuuden
varmistamisella. Palvelutasotavoitteissa käsitellään aikataulusuunnittelua ja joukkoliikenteen sujuvuuden varmistamista.

Aikataulusuunnittelun tekee joko liikennöitsijä
tai liikenteen tilaaja. Näissä laadullisissa tavoitteissa oletetaan, että toimivaltainen viranomainen eli tilaaja vastaa palvelutason määrittämisestä ja yleistason linjastosuunnittelusta.
Tilaaja–tuottaja-mallissa aikataulusuunnittelun
tekee pääsääntöisesti tilaaja, mutta on myös
mahdollista, että liikennöitsijä vastaa aikataulusuunnittelusta. Liikennöitsijä vastaa aikataulusuunnittelusta, joka tehdään tarjouskilpailussa asetettavien reunaehtojen puitteissa.
Aikataulusuunnittelussa täsmällisyyttä edistävät riittävät päätepysäkkiajat ja välipistepysäkit (ts. ajantasauspysäkit). Tarpeellisiin
päätepysäkkiaikoihin vaikuttavat liikennöinnin
epätäsmällisyys ja välipistepysäkkien määrä.
Aikataulusuunnittelussa
tavoitellaan, että
päätepysäkkiaikoja on linjoilla keskimääräin 510 % kierrosajoista. Toisena näkökulmana on,
että seuraavaa aikataulunmukaista lähtöaikaa ei saa suunnitella ennen 90-95 % toteutunutta matka-aikaa. Tällä tavoitellaan sitä, että normaaliolosuhteissa kaikki linjat lähtevät
lähtöpysäkiltään aikataulunmukaisesti.
Infrastruktuurissa on tavoitteena, että joukkoliikenteen reittikaduilla on mahdollista liikennöidä sujuvasti ja luotettavasti. Tästä huolehditaan riittävillä joukkoliikenne-etuuksilla, ku-
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ten liikennevaloetuuksilla ja omilla kaistoilla.
Etuuksia järjestetään erityisesti runkolinjojen
reiteille.

suunnitellaan kuitenkin samaksi kuin keskimääräinen vuoroväli eli tässä tapauksessa 20
min.

Hallittavuus

Aikataulukausia on vuodessa kaksi:
- talvi (koulujen lukuvuoden alkamisviikon
maanantai-koulujen lukuvuoden päättymisviikon sunnuntai)
- kesä (koulujen kesäloman alkamisviikkoa
seuraava maanantai-koulujen kesäloman
päättymisviikkoa edeltävä sunnuntai)

Joukkoliikenteen hallittavuuteen liittyvät linjaston sekä aikataulujen ja informaation selkeys.
Linjastosuunnittelun lähtökohtana on minimoida matkustajien matkatuotokset ja matka-ajat käytettävissä olevilla resursseilla. Lähtökohtana on, että linjat etenevät matkan
suuntaan. Tavoitteena on, että linjojen reittipoikkeamat ovat mahdollisimman vähäiset.
Pääsääntöisesti linjoilla ajetaan kaikki lähdöt
samaa reittiä. Poikkeamia voidaan sallia esimerkiksi koulu- ja työmatkayhteyksien turvaamiseksi, jos matkakohteet sijaitsevat liian
etäällä varsinaisen linjan reitistä. Lisäksi hiljaisina aikoina (ilta- ja viikonloppuliikenne) voidaan sallia reittipoikkeamia, jos se on edellytyksenä palvelutasotavoitteiden täyttämiseksi.
Tällöin ehtona on, että järjestelyn myötä kustannustehokkuus parantuu ja ennen reittipoikkeamia lähtöjen kuormitus kysytymmässä
suunnassa olisi ollut alle 10 % bussin paikkamäärästä. Reittipoikkeaman vaihtoehtona olisi siten ollut liikennöintiajan supistaminen.
Pääsääntöisesti linjat ovat heiluri- tai säteislinjoja. Rengasosuuksia sallitaan siten, että renkaan ajoaika on enintään 10 minuuttia.
Aikataulusuunnittelussa tavoitellaan vakiominuuttiaikoja. Vakiominuuttiaikatauluilla tarkoitetaan sitä, että lähtöajat ovat tunnista toiseen toistuvia (esim. tietyn suunnan bussit lähtevät aina 03, 23 tai 43 yli jne.). Koulujen ja yksittäisten suurten työpaikkakohteiden alkamisja päättymisaikoina voidaan poiketa vakiominuuttiaikatauluista, jos hyödyt ovat merkittäviä. Yhteisillä reittiosuuksilla linjojen vuorovälit pyritään sovittamaan yhteen tasaisen vuorotiheyden saavuttamiseksi. Samoja yhteyksiä
palvelevien linjojen yhteinen vuoroväli ei saa
poiketa yli 50 %:a keskimääräisestä vuorovälistä ilman perusteltua syytä (esim. työvuorojen
tai koulutuntien alkamis- ja päättymisajat). Aina kun on mahdollista, aikataulut pyritään
tahdistamaan säännöllisiksi. Kun vuorovälit
ovat alle 10 minuuttia, ei aikatauluja ole tarpeen tahdistaa keskenään.
Esimerkki: Kun samaa reittiosuutta palvelee 3
vuoroa tunnissa, ei todellinen maksimivuoroväli saa ylittää 1,5 * (60 min/ 3) = 30 min.
Mahdollisuuksien mukaan yhteinen vuoroväli

Kesällä ei välttämättä tarvita ruuhka-aikoina
ajettavaa lisäliikennettä. Muutoin tavoitellaan
samoja palvelutasotavoitteita kuin talviliikenteessä.
Informaatio on selkää, kun linjojen määrä on
mahdollisimman pieni suhteessa palvelutasotavoitteisiin ja on käytössä vakiominuuttiaikataulut. Reitti- ja aikataulupoikkeamat pidetään mahdollisimman vähäisinä.
Vaihdot
Vaihto tarkoittaa joukkoliikennevälineestä toiseen tapahtuvaa vaihtoa. Vaihtojen lukumäärä
kuvaa
joukkoliikennejärjestelmän
helppokäyttöisyyttä.
Tavoitteena on haja-asutusalueita ja naapurikuntien pieniä taajamia lukuun ottamatta
suorat yhteydet Oulun keskustaan. Suurimmilta asuinalueilta järjestetään suorat yhteydet
tärkeimmille työpaikka-alueille (mm. OYS, teknologiakylä). Lentoasemalle järjestetään suorat yhteydet Oulun keskustasta ja Kempeleestä. Muuten yhteydet ovat vaihdollisia.
Linjasto perustuu pääosin heilurilinjoihin. Heilurilinjojen hyötyinä ovat:
- parempi saavutettavuus keskustaalueella
- vaihdottomien yhteyksien määrän
kasvu (kaksi säteislinjaa yhdistetään
heilurilinjaksi)
- liikennöintikustannukset alenevat, kun
päätepysäkkiaikojen kokonaissumma
pienenee
- Oulun keskustassa ei ole riittäviä terminaalialueita merkittävään säteislinjojen määrään.
Heilurilinjasto mahdollistaa vaihdottomien
matkojen tekemisen keskustan läpi lähiöiden
ja etenkin keskustan ulkopuolella sijaitseville
työpaikka-alueille. Vaihdottomia yhteyksiä
tarjoavat myös keskustan ulkopuolella liiken-
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nöivät suorat poikittaislinjat. Keskustassa vaihtomahdollisuuksia lisää myös citylinjat.
Liityntävaihto voi olla yhteys toiseen bussilinjaan tai junaan siten, että vaihtoaika on minimoitu aikataulusuunnittelussa. Yhteydet
merkittäville työpaikka-alueille (esim. Teknologiakylä) voivat olla esimerkiksi Oulun keskustan kautta liityntävaihtoja.
Järjestetyllä vaihdolla tarkoitetaan vaihtoa,
jonka toimivuus on varmistettu siten, että liikennevälineet odottavat vaihtavia matkustajia samalla terminaali- tai pysäkkialueella. Tällaisia vaihtoyhteyksiä käytetään ensisijaisesti
reuna- ja haja-asutusalueilla, joissa vähäinen
kysyntä ei mahdollista suoria linjoja.
Koulumatkayhteydet
Koulu- ja esiopetuskuljetusten järjestämisen
pääperiaatteena on kuljetusten järjestäminen
avointa joukkoliikennettä käyttäen. Koulumatkojen tarpeet ja koulujen alkamis- ja
päättymisajat pyritään ottamaan huomioon
linjaston ja aikataulun suunnittelussa.
Esteettömyys
Esteettömyyteen liittyvät kalusto ja pysäkkiympäristö. Uusi kalusto on pääsääntöisesti
esteetöntä. Matalalattiabusseja ei edellytetä
linjoilla, joille se ei tiestön kunnon vuoksi ole
mahdollista. Busseissa vaaditaan kaksi lastenvaunupaikkaa, jotka toimivat myös pyörätuolipaikkana. Matalalattiabusseissa on niiaustoiminto ja luiska.

edellyttää matkustamon ilmastointia tai voidaan vaatia, että Istumapaikkojen tulee olla
pehmustettuja.
Kaluston ympäristövaatimukset
Kaluston tulee olla ympäristöystävällistä. Uuteen kalustoon sovelletaan EU:n päästönormeja. Liikenteessä ei sallita yli 16 vuotta vanhoja busseja. Bussien kilometreillä painotettu
keski-ikä ei saa ylittää kahdeksaa vuotta.
Markkinointi ja tiedotus
Joukkoliikennejärjestelmän
kehittämisessä
panostetaan itse palvelun parantamiseen lisäksi imagon rakentamiseen, mainontaan,
sekä asiakaspalveluun ja markkinoiden tutkimiseen. Nykyisistä palveluista tiedottamista ja
tiedottamisen kohdentamista eri matkustajaryhmille parannetaan. Tiedottamisen tapa valitaan kohderyhmän mukaan. Joukkoliikenteen imagoa parannetaan markkinoinnin
keinoin. Tavoitteena on, että asiakkaalle Oulun joukkoliikenne avautuu yhtenäisen ilmeen
kautta. Pysäkit ja joukkoliikennekalusto värityksineen luovat mielikuvaa laadukkaasta palvelusta.
Nykyisten ja potentiaalisten joukkoliikenneasiakkaiden näkemyksiä ja toiveita palvelun kehittämisestä seurataan aktiivisesti.

Vuorovälit ja lähtömäärät suunnitellaan siten,
että kaikille riittää istumapaikka keskimääräisessä tilanteessa. Istumaväljyys on vähintään
78 cm.

Samanaikaisesti linjastosuunnittelun kanssa
laaditaan joukkoliikenteen markkinointisuunnitelma. Tiedottamiseen ja markkinointiin liittyvät vastuukysymykset kuntien ja liikenteenharjoittajien välillä sovitaan tarjouskilpailun yhteydessä. Vähimmäisvaatimuksena on yhtenäisen markkinoinnin ja tiedotuksen tarjoaminen asiakkaalle liikennöitsijöiden vastatessa
tarkemmasta informaatiosta.
Keskeisiä tiedotuskanavia ovat:
- seudullinen aikataulukirja ja reittikartta
- asiakaslehti
- internetportaali ja muu informaatio
o toimivaltainen
viranomainen
vastaa joukkoliikenteen informaatiopalveluista tai
o toimivaltainen
viranomainen
toimii asiakkaan ja liikennöitsijän välillä rajapintana siten, että informaation yleisilme on yhtenäinen.

Tarjouspyyntövaiheessa kriteereitä täsmennetään. Esimerkiksi uusissa busseissa voidaan

Seudulliset aikataulut jaetaan ennen aikataulukauden vaihtumista kaikkiin talouksiin. Kaik-

Uudet pysäkit ja informaatio suunnitellaan esteettömyysohjeiden mukaisesti. Esteettömyydessä kriittinen tekijä on pysäkkiympäristö. Esteettömyyden parantamiskohteet kohdistetaan ensisijaisesti runkolinjoille ja niille pysäkeille, joilla on tavanomaista enemmän esteettömyydestä hyötyviä matkustajia. Toimenpiteitä valittaessa tehdään yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa.
Matkustusmukavuus
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kien liikennöitsijöiden paikallisliikenteen aikataulut esitetään samassa, selkeässä julkaisussa. Aikataulujen yhteydessä jaetaan reittikartta.

10

Lippujärjestelmän kehittäminen

10.1

Etäisyyteen perustuva hinnoittelu

Katoksellisilla pysäkeillä on pysäkkiaikataulut,
jotka sisältävät arvioidun aikataulun mukaisen
lähtöajan. Lisäksi internetistä on saatavissa
kaikkien pysäkkien pysäkkiaikataulut. Pysäkkiaikataulut voi tuottaa sopimuksesta riippuen
joko viranomainen tai liikennöitsijä.

Etäisyyteen perustuvassa hinnoittelussa lipun
hinta määräytyisi matkan pituuden mukaan.
Oulun kaupungin laajentuessa ei olisi mielekästä laajentaa tasataksa-aluetta vastaavassa määrin.

Lähtökohtana on, että liikennevaloetuus- ja
informaatiojärjestelmästä (nykyinen Oulajärjestelmä) vastaavat kunnat. Liikennettä järjestettäessä edellytetään, että liikennöitsijät
tuottavat vaaditun tiedon informaatiojärjestelmän käyttöön. Busseissa on seuraavan pysäkin määränpäänäyttö. Sähköisiä ja reaaliaikaisia aikataulunäyttöjä asennetaan pääosalle katoksellisista pysäkeistä.

Etäisyyteen perustuvan hinnoittelun esimerkki
on esitetty kuvassa 11. Joukkoliikennematkan
hinta muodostuisi kaikissa lipputyypeissä kilometrien mukaisesti. Hinnoittelu voisi olla kuitenkin portaittain, esimerkiksi viiden kilometrin
välein. Varsinaisia vyöhykerajoja ei olisi. Kuvassa on esitetty etäisyyksiä, jos matka suuntautuu Oulun keskustaan. Matkan toisena
määränpäänä voi olla myös jokin toinen
paikka.

Busseissa edellytetään sähköisiä etu-, sivu- ja
takalinjakilpiä. Etulinjakilvessä edellytetään
välipisteen ja määränpään näyttöä.

Etäisyyteen perustuvan hinnoittelun kustannusvaikutuksia ei ole arvioitu. Suurimmat muutokset aiheutuisivat eri kilometrivyöhykkeiden
sisällä. Erityisesti vaikutukset saattaisivat kohdistua esimerkiksi Ylikiimingin ja Oulun välisiin
matkoihin, jotka ovat nykyisin tasataksaalueen sisäisiä matkoja. Tasataksa-alueen sisäisten matkojen pituuksia ei nykyisessä lippujärjestelmässä tilastoida. Arviot pitäisi tehdä
joko liikennetutkimuksen tai liikennemallin
kautta, mikä olisi varsin laaja työ.

29

Kuva 11. Nykyisen seututaksa-alueen mukaiset vyöhykkeet (km) linnuntietä lähtöpisteenä Oulun
keskusta.
Jos etäisyyteen perustuvaan hinnoitteluun siirryttäisiin, olisi perusteltua käyttää mallia vain
kerta- ja sarjalippujen hinnoitteluun. Kausilippujen hinnoittelu perustuisi pääsääntöisesti

vyöhykejakoon. Taulukossa 11 on arvioitu
etäisyyteen perustuvan hinnoittelun mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia.
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Taulukko 11. Etäisyyteen perustuvan hinnoittelun vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
VAHVUUDET
- Etäisyyteen perustuva hinnoittelu voidaan kokea oikeudenmukaiseksi.
- Nykyisin Oulun tasataksa-alueen ulkopuoliset seutukerta- ja seutusarjaliput
hinnoitellaan etäisyyden mukaan. Siten
useilla matkoista hinnoittelu säilyisi nykyisellään.

MAHDOLLISUUDET
- Oulun seudun kuntaliitosten myötä hinnoittelu perustuisi kuitenkin jatkossakin
etäisyyteen.

10.2

Vyöhykehinnoittelu

Vyöhykehinnoittelu olisi etäisyyteen perustuvan mallin kaltainen. Vyöhykkeet olisivat kuitenkin laajempia alueita tai etäisyysvyöhykkeitä. Vyöhykkeet voidaan muodostaa nykyisiä kuntarajoja mukaillen tai Oulun keskustan
ympärille. Vyöhykejaon tiheys voi vaihdella
nykyisestä kilometrijaosta koko seudun kattavaan yhteen vyöhykkeeseen.
Vyöhykehinnoittelun erona nykyiseen verrattuna olisi se, että vyöhykkeiden sisällä matkan
hinta pysyisi samana, mutta vyöhykerajan ylittäessä lippujen hinnat olisivat kalliimpia. Lyhyil-

HEIKKOUDET
- Oulun tasataksa-alue on nykyisin koko
kaupungin alueella. Ylikiimingin ja Oulun
yhdistyessä tasataksa-alue laajeni Ylikiimingin alueelle. Joillakin kertalippujen
hinnat moninkertaistuisivat nykyiseen
verrattuna.
- Kausilippujen osalta nykyinen vyöhykejako on erittäin selkeä: tasataksa-alue ja
seutulippualue. Matkan pituuteen perustuva malli monimutkaistaisi merkittävästi
kausilippujen hinnoittelua ja hinnan
määrittämistä.
- Etäisyyteen perustuvien kertalippujen
myynti pidentää pysäkkiaikoja.
UHAT
- Nykyisellä tasataksa-alueella osin lippujen hinnat nousisivat. Seurauksena voisi
olla matkustajamäärien lasku.
- Kausilipuilla voidaan tehdä nykyisin vapaa-ajan matkoja, jotka poikkeavat
työmatkoista. Jos kausilippuja myytäisiin
matkan pituuden mukaan tietylle alueelle, tavanomaisesta poikkeaville matkoille pitäisi ostaa kerta- tai sarjalippu. Lisähinta vähentäisi joukkoliikennematkoja.
lä matkoilla lippujen hinnat voisivat siis olla
osin kalliita. Jos vyöhykemalliin päädyttäisiin,
voisi olla perusteltua, että kukin vyöhyke olisi
noin 10–20 kilometrin pituinen. Tällöin vyöhykkeiden määrä olisi pieni, mikä helpottaa järjestelmän hahmotettavuutta.
Kuvassa 12 on eräs mahdollinen esitys vyöhykejaosta. Siinä Oulun ydinalueet ovat vyöhykkeessä A, ensimmäisen kehän kunnat ja kuntakeskukset vyöhykkeessä B ja muut alueet
vyöhykkeessä C. Mallissa ei kuitenkaan noudateta täysin kuntarajoja. Esimerkiksi Oulun sisäiset matkat Ylikiimingistä Oulun keskustaan
olisivat kolmen vyöhykkeen matkoja.
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Taulukko 12. Etäisyyteen perustuvan hinnoittelun vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
VAHVUUDET
- Vyöhykemallissa hinnoittelu perustuisi
etäisyyteen, mikä koetaan oikeudenmukaiseksi.

MAHDOLLISUUDET
- Jos vyöhykejako olisi harva, voitaisiin kaikissa lipputyypeissä, myös kausilipuissa
soveltaa vyöhykehinnoittelua.
- Mahdollinen satunnaisten matkojen arvolippu olisi vyöhykemallissa selkeämpi
toteuttaa.
- Vyöhykemallissa kertalippujen myynti
voisi olla nykyistä sujuvampaa, koska hintavaihtoehtoja olisi vähemmän.

HEIKKOUDET
- Oulun tasataksa-alue on nykyisin koko
kaupungin alueella. Ylikiimingin ja Oulun
yhdistyessä tasataksa-alue laajeni Ylikiimingin alueelle. Joillakin kertalippujen
hinnat kallistuisivat. Vyöhykejako ei välttämättä olisi täysin etäisyyteen perustuva, joka voisi lieventää vaikutuksia.
UHAT
- Lyhyillä vyöhykerajan ylittävillä matkoilla
matkojen hinnat kasvaisivat ja siten siirtyisivät muihin kulkumuotoihin. Uhkaa
voidaan lieventää siten, että vyöhykeraja olisi kahden kunta- tai aluekeskuksen
keskellä. Tällöin lyhyiden matkojen määrät ovat vähäisiä.

Kuva 12. Alustava esitys vyöhykemallin vyöhykejaosta.
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Vyöhykemallin kustannusvaikutuksia ei ole arvioitu. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että
kokonaislipputulot säilyisivät ennallaan. Tällöin
nykyistä kilometrijakoa yhdistämällä lähtökohtana olisi nykyisten kilometrihintojen keskiarvo.
Hinnoittelun lähtökohtana olisi siten, että hyötyjien ja haittoja kokevien määrät olisivat yhtä
suuria. Tällöin kokonaisvaikutukset joukkoliikenteen käyttöön olisivat vähäisiä. Jos vyöhykemalliin päädyttäisiin, edellyttäisi vyöhykkeiden
muodostaminen erillistä suunnittelua.

10.3

Kehittämisehdotukset

Helsingissä tehdyissä tariffiselvityksissä on suositeltu, että arvolipun1 hintaa lasketaan selvästi
suhteessa kerta- ja kausilippujen hintoihin (Tariffipolitiikan vaikutukset liikkujaryhmiin Helsingissä, HKL B: 2/2008 ja Joukkoliikenteen tariffipolitiikan vaihtoehtoja Helsingissä HKL D:
2/2008). Linjaus lisää joukkoliikenteen käyttöä
nopeasti ja vähentää eniten henkilöauton
käyttöä. Kausilippujen hintojen alentamisesta
ei aiheutuisi yhtä merkittävää siirtymää henkilöautoilusta joukkoliikenteeseen. Pitkän aikavälin vaikutusten takia kausilipun hintaa ei tulisi ainakaan nostaa. Arvolipun hinnan alentamisen kompensoimista kertalipun hintaa korottamalla ei ole todettu esteitä.
Helsingissä arvolipun hinnan alennus on 32 %
verrattuna vastaavaan kertalipun hintaan.
Kertalippujen hintoja on jo nostettu ja arvolippujen hintoja laskettu selvitysten mukaisesti.
Kertalipun hinta on nousua kohden olevaa
keskimääräistä tuotantokustannusta kalliimpi.
Siten kertalipulla tuetaan arvo- ja kausilippuja.
Oulun seudulla kertalippujen myyntitulot menevät liikennöitsijöille. Siten ei ole arvioitavissa,
missä määrin kertalippujen hinnat vastaavat
tuotantokustannuksia.
Oulun seudulla lisäsubventio voitaisiin kohdistaa sarjalippuihin. Erityisesti subventiota kannattaa lisätä seutusarjalippuihin. Tällöin joukkoliikennettä satunnaisesti käyttävien joukkoliikennematkojen määrää voidaan kasvattaa.
Seudullisten sarjalippujen subventiota voitaisiin
kasvattaa Oulun tasataksa-alueen subven-

1

Arvolipulla tarkoitetaan lippua, jossa matkakortille on
ladattu rahaa ja kortin arvoa voi käyttää haluamansa lipun ostamiseen. Arvolippu vastaa siten sarjalippuja. Erona on, että ladattaessa arvoa ei vielä määritellä, minkä
hintaisen matkan asiakas haluaa tehdä.

tioprosentin suuruiseksi, jolloin seutusarjalippujen lisäsubventiotarve olisi erittäin vähäinen.
Sarjalippujen lisäsubventointi kannattaisi toteuttaa siirtymäajan liikennöintisopimusten
päättymisen jälkeen. Siirtymäajan jälkeen liikennettä kilpailutettaessa liikennöintikustannukset eivät kaikissa tilanteissa kasva, jos matkustajamäärien kasvu mahtuu nykyiseen tarjontaan. Toisin sanoen parhaassa tapauksessa lippujen hintojen alentaminen kasvattaa
matkustajamääriä ja lipputuloja, mutta ei
kasvata kustannuksia.
Toisena mahdollisuutena on seutusiirtolippujen hintojen alentaminen. Siirtolippu on nykyisin 7,50 euroa riippumatta matkan pituudesta.
Siirtolippu voisi olla esimerkiksi Oulun kaupungin vyöhykkeellä maksuton tai perustua matkan pituuteen. Matkakorteissa on siirtomahdollisuus ainoastaan Oulun kaupungin alueella ja vain Koskilinjoilla. Vaihtojen helpottaminen lisäisi todennäköisesti vaihdollisten joukkoliikennematkojen houkuttelevuutta. Seutulinjoilla ei ole mahdollista hoitaa kattavasti kaikkia määränpäitä Oulun kaupungin alueella.
Kustannusvaikutukset subventiossa olisivat vähäiset.
Toimenpide voidaan sarjalippujen hinnan
alentamisen tavoin toteuttaa helpoiten nykyisten siirtymäajan liikennöintisopimusten
päättymisen jälkeen liikennettä kilpailutettaessa.
Tavoitteena on arvolippuun perustuva matkakortti ja vyöhykemalli. Arvolipun etuna olisi
joukkoliikenteen
parempi
houkuttelevuus
myös satunnaisilla vapaa-ajan matkoilla.
Matkan etäisyyteen tai tietyillä vyöhykkeille
ostettu matkakortti houkuttelee joukkoliikenteen käyttöön säännöllisillä matkoilla. Arvolipusta olisi hyötyä erityisesti satunnaisilla vapaa-ajan matkoilla. Lippujen hinnat olisivat
houkuttelevampia esimerkiksi loma-aikoina,
jolloin kausilippua ei osteta, eikä sarjalippu
tunnu houkuttelevalta tai satunnaisella vapaa-ajan matkalla, jossa määräpaikka on satunnainen. Arvolippu on teknisesti mahdollista
toteuttaa paikallisliikenteessä nykyisin käytössä olevilla rahastuslaitteilla.
Eräänä kehittämismahdollisuutena on myös
Turussa käytössä oleva nk. fifty-fifty-lippu. Lipputuotetta harkitaan myös otettavaksi käyttöön Tampereen seudulla. Fifty-fifty-lippu on
arvolippu. Jos tehtyjen matkojen hinta 30 vuo-
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rokauden aikana ylittää kausikortin hinnan,
kortti muuttuu kausikortiksi. Matkustus 30 vuorokauden jakson aikana maksaa enintään
kausikortin hinnan.
Lippujärjestelmää ja lippujen saatavuutta on
tarpeen tarkastella vielä erillisessä selvityksessä.

10.4

Lippujärjestelmän kehittämissuositukset

Työn kuluessa pidetyn työpajan perusteella
on päädytty esittämään seuraavaa lippujärjestelmän kehittämispolkua:
- Oulun seudulla siirrytään vyöhykemallin mukaiseen lippujen hinnoitteluun
(ks. luku 10.2). Kaikissa lipputuotteissa
noudatetaan vyöhykejakoa. Asiakas
voi ostaa lipun yhdelle tai useammalle
vyöhykkeelle.
- Arvolippu otetaan nykyisen sarjalipun
rinnalle. Arvolipun etuna on epäsäännöllisten matkojen edullisuus myös satunnaisilla yhteysväleillä. Lisäksi harkitaan Turun kaltaisen fifty-fifty-lipun
käyttöönottoa.
- Lippujen hinnoittelussa lisätään lipputukea erityisesti sarja- ja arvolippuihin.
Erityisesti lipputukea kohdistetaan seutusarjalippuihin, joissa ei nykyisin ole
lipputukea.
- Kaikkiin lippuihin sisällytetään mahdollisuus vaihdon tekemiseen matkan aikana tai tietyn ajan kuluessa. Tällä tuetaan vaihdollisten matkojen houkuttelevuutta. Käytännössä kaikkiin merkittävimpiinkään kohteisiin (esim. Teknologiakylä) ei voida järjestää suoraa yhteyttä, vaan osa matkoista perustuu
vaihtoon.
Lippujärjestelmän
kehittämistoimenpiteiden
suunnittelu ja vaikutusten arviointi on tärkeää
aloittaa nopeasti. Kustannustenjakoperiaatteet maksajatahojen välillä on määritettävä.
Tämä kuitenkin edellyttää päätöksiä joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueista sekä
joukkoliikenteen järjestämistavasta.
Lippujärjestelmä poikkeaa nykyisestä mallista,
eikä ole myöskään esimerkiksi Matkahuollon
lippujärjestelmän kaltainen. Suositeltava lippujärjestelmä vastaa pääkaupunkiseudun, Turun
ja Tampereen seutujen malleja. Pääkaupunki-

seudulla lippujärjestelmää ollaan lähivuosina
uudistamassa. Myös Turussa ja Tampereella
on suunnitteilla ainakin nykyisen lippujärjestelmän laajentaminen. Lippujärjestelmän kehittämisessä olisi siten luontevaa tehdä yhteistyötä ja hyödyntää muiden seutujen kokemuksia.

11

Vaikutukset

11.1

Liikennetarjonta

Kaikissa kolmessa palvelutasomallissa joukkoliikenteen tarjontaa lisätään. Karkeasti voidaan arvioida linjakilometrien määrä eri palvelutasomalleissa seuraavasti
ve 0+ nykyinen tarjonta + 10 %
(n. 8,5 Milj. km)
ve 1
nykyinen tarjonta + 20 %
(n. 9,1 Milj. km)
ve 2
nykyinen tarjonta + 30 %
(n. 9,9 Milj. km)
Arviot ovat alustavia, koska tässä palvelutasoa käsittelevässä suunnitelmassa ei ole otettu kantaa linjastoon eikä sen yksityiskohtiin.
Asia tarkentuu linjastosuunnittelun yhteydessä.

11.2

Matkustajamäärät

Matkustajamäärää voidaan kasvattaa tarjontaa lisäämällä, lipun hintoja alentamalla,
markkinoinnilla sekä lukuisilla muilla palvelutason parannuksilla. Joukkoliikenteen kysyntä on
useiden tutkimusten mukaan selvästi enemmän joustava tarjonnan lisäämisen kuin hinnan alennuksen suhteen. Kysynnän joustona
palvelutason suhteen voidaan käyttää arvoa
0,6. Toisin sanoen jos linjakilometrien määrä
kasvaa 10 %, voidaan matkustajamäärän
olettaa ajan myötä kasvavan noin 6 %. Liikennetarjonnan lisäämisellä voidaan vaihtoehtoisissa palvelutasomalleissa arvioida saavutettavan seuraavat matkustajamäärän lisäykset
ve 0+ lisäys noin 6 %
ve 1
lisäys noin 12 %
ve 2
lisäys noin 18 %.
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Matkustajamäärään vaikuttaa lisäksi oleellisesti mm. lippujen hinnoittelu ja markkinointi,
joita ei ole tässä yhteydessä tarkasteltu.
Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta on helpointa kasvattaa siellä, missä liikkuu paljon
ihmisiä ja missä joukkoliikenne voi olla aidosti
kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautolle.
Matka-aika on tärkeimpiä joukkoliikenteen
houkuttelevuuteen vaikuttavia palvelutasotekijöitä. Tehokkainta on lyhentää ajoaikaa sekä odotus- ja kävelyaikoja esimerkiksi vuorotarjontaa kasvattamalla. Palvelutason parannukset on selkeimmin keskitetty parhaille yhteysväleille palvelutasomalleissa 1 ja 2. Samoin suurimpien matkavirtojen matka-ajat lyhenevät tehokkaammin malleissa 1 ja 2. Palvelutasomalli 0+ lyhentää matka-aikoja uusien suorien yhteyksien ansiosta ensisijaisesti
muilla, kuin keskustaan suuntautuvilla matkoilla.

11.3

Kustannukset

Työssä on arvioitu alustavasti eri palvelutasomallien kustannuksia. Työvaiheessa on aluksi
arvioitu yksittäisten palvelutason parannustoimenpiteiden vaikutukset linjakilometreihin.
Tämän jälkeen on tehty arvio kustannusmuutoksista viikkotasolla. Vuosittaiset kustannusmuutokset on saatu kertomalla viikkokustannukset 50:lla. Laajennuskertoimeen viikkotasosta vuositasolle vaikuttaa mm. kesä- ja
talvikausien liikennetarjonnan erot. Koska Oulun seudulla kesäliikenteessä tarjonta selvästi
vähenee, voi laajennuskerroinarvio olla liian
suuri. Toisaalta yhtenä laadullisena palvelutason parannustavoitteena tulee olla kesäliikenteen tarjonnan vahvistaminen. Tällöin laajennuskerroin 50 on oikealla tasolla.
Arvioitujen linjakilometrien muutosten jälkeen
kustannusvaikutukset on laskettu käyttämällä
yksikkökustannuksena 2,25 euroa/linjakm. Kustannusvaikutukset on arvioitu vain linjakilometrien kautta. Yksikkökustannus sisältää myös linjatunneista ja autopäivistä aiheutuvat kulut.

Käytetty yksikkökustannus on arvioitu käyttäen
Tampereen kilpailutetun liikenteen ja Jyväskylän paikallisliikenteen yksikkökustannuksia,
koska tietoa Oulun paikallisliikenteen todellisista yksikkökustannuksista ei saatu liikennöitsijältä.
Taulukossa 13 on esitetty palvelutasomallien
alustavat kustannusarviot. Kustannusarviota
tarkennetaan seuraavassa vaiheessa linjastosuunnittelun yhteydessä. Lopulliset kustannusvaikutukset selviävät liikenteen kilpailuttamisen yhteydessä markkinatilanteen mukaan.
Kustannusarviot perustuvat seuraaviin oletuksiin
-

Nykyinen tarjonta 7,7 milj.km/vuosi

-

Yksikkökustannus 2,25 eur/km

-

Nykyiset lipputulot noin 12 Milj.eur

-

Nykyiset nettokustannukset 7,4 Milj.eur.
(kuntien rahoitus ja valtionapu)

Työssä on ollut käytettävissä lokakuun yhden
arkipäivän nousijamäärät ja tuettujen lippujen
myyntitietoja kuukausittain ja vuosittain. Tällä
perusteella on arvioitu vuosittaiset kokonaislipputulot. On oletettu, että seudun lipputulot
kasvavat samassa suhteessa kuin matkustajamäärät. Näin ollen on saatu kunkin vaihtoehdon lipputulojen kasvu ja edelleen nettokustannusten kasvu.
Kustannusarvion keskeisin virhe aiheutuu siitä,
että lipputuloarvio perustuu vuoden 2009 yhden yksittäisen arkipäivän myyntimääräraporttiin (13.10.2009). Myyntimääräraportti sisältää vain Koskilinjojen tiedot, kun taas työssä
on arvioitu koko joukkoliikennejärjestelmän
muutoksia. Lisäksi ei ole tiedossa, kuinka paljon liikenteessä on ollut satunnaisvaihtelua.
Esimerkiksi sää vaikuttaa jonkin verran kevyen
ja joukkoliikenteen väliseen kulkutapajakaumaan. Joukkoliikenteen tukia koskevat tiedot
ovat vuodelta 2009.
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Taulukko 13. Yhteenveto arvioiduista suoritteiden, liikennöintikustannusten ja lipputulojen muutoksista.

Lisäkilometrit/vuosi
Lisäkustannus/vuosi
Yhteensä kilometrit
Tarjonnan lisäys
Matkustajamäärän lisäys (jousto 0,6)
Lipputulojen kasvu, %
Lipputulojen kasvu, eur
Nettokustannusten kasvu, eur
Nettokustannusten kasvu, %

11.4

Yhteenveto ja johtopäätökset

Tämän suunnitelman tavoitteena oli selvittää
Oulun seudun joukkoliikenteen nykytilaa ja
kehittämispotentiaalia sekä suunnitella joukkoliikenteen palvelutasolle tavoitevaihtoehdot jatkossa tehtävän tarkemman suunnittelun ja linjastosuunnittelun pohjaksi.

Nykytila
Joukkoliikenteen nykytilan selvitys osoittaa, että joukkoliikenteen palvelutaso Oulun seudulla vastaa keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteelle valtakunnallisesti asetettuja tavoitteita vuorotiheyden osalta. Matka-aikaa koskevat tavoitteet eivät sen sijaan toteudu. Palvelutaso on selvästi heikompi, kuin suurille
kaupunkiseuduille asetetut tavoitteet edellyttäisivät. Paikallisliikenteen tarjonta on vähentynyt viime vuosina. Matkustajamäärät ovat
parina viime vuonna kääntyneet lievään kasvuun pitkään jatkuneen alamäen jälkeen.
Joukkoliikenteen kilpailuasema on heikentynyt
ja osuus kaikista matkoista pienentynyt, mikä
on vastoin valtakunnallisia tavoitteita. Nykyisen linjaston hyvänä puolena voidaan pitää
linjaston hyvää kattavuutta ja heikkoutena
mutkittelevasta linjastosta johtuvia pitkiä matka-aikoja. Joukkoliikenteen käyttäjät ovat aiempaa tyytymättömämpiä reitteihin ja vuorotiheyteen. Sen sijaan aikatauluinformaatioon
ja pysäkkien varusteluun ollaan tyytyväisempiä kuin aiemmin.
Nykyisiin kuntarajoihin ja säännöllisen matkustamisen tukemiseen pohjautuva lippujärjestelmä kaipaa kehittämistä. Jotta henkilöautoi-

Ve 0+
820 000
1,8 M€
8 500 000
n. 10 %
6%
6%
0,72 M€
1,1 M€
15 %

Ve1
1 400 000
3,15 M€
9 100 000
n. 20 %
12 %
12 %
1,44 M€
1,7 M€
23 %

Ve2
2 210 000
5,0 M€
9 900 000
n. 30 %
18 %
18 %
2,16 M€
2,9 M€
39 %

lijoita voidaan houkutella joukkoliikenteeseen,
on myös satunnaisille matkoille oltava edullinen ja houkutteleva lippu.

Kehittämispotentiaali
Erillisessä taustaselvityksessä selvitettiin joukkoliikenteen kehittämispotentiaalia eri yhteysväleillä Oulun seudun liikennetutkimuksen 2009
tuloksiin perustuen. Selvityksen tuloksena oli,
että eniten kehittämispotentiaalia nykyisessä
linjastossa on asuinalueiden ja työpaikkaalueiden sekä asuinalueiden ja opiskelupaikkojen välisissä suorissa yhteyksissä sekä työmatkavuorojen nopeuttamisessa moottoritietä hyödyntäen.
Joukkoliikenteen kehittämistä tukee kuntapäättäjien myönteinen suhtautuminen joukkoliikenteeseen. Selvityksessä tehdyn kyselytutkimuksen mukaan päättäjät asettaisivat
yleisimmin seudun joukkoliikenteen kehittämisen tavoitteeksi matkustajamäärän kasvattamisen 20 prosentilla. Vain alle 5 % vastanneista hyväksyisi tavoitteeksi matkustajamäärien säilyttämisen nykytasolla tai matkustajamäärien vähenemisen. Myös kuntarahoituksen lisäämiseen suhtauduttiin myönteisesti.

Tavoitevaihtoehdot
Työryhmä päätyi esittämään kolmea vaihtoehtoista palvelutasomallia, joista vaihtoehto 1
voi toimia myös kehittämispolkuna tavoitteellisempaan vaihtoehtoon 2. Tarkastellut palvelutasomallit ovat:
· Ve 0+. ”Parannettu nykytaso”
· Ve 1. ”Runkolinjasto”
· Ve 2. ”Suuri joukkoliikennekaupunki”
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Kaikissa kolmessa palvelutasomallissa joukkoliikenteen tarjontaa lisätään. Kaikki mallit ovat
keskustaan painottuvia, koska joukkoliikenteen käyttäjämääriä on helpointa lisätä siellä,
missä tehdään eniten matkoja. Palvelutasomalleissa käytetyn aluejaon lähtökohdan
muodostaa liikennetutkimuksen tuloksena
saadut osa-alueiden väliset matkavirrat. Aja-

tuksena on, että suurimmat matkavirrat muodostavat myös suurimman joukkoliikenteen
käyttöpotentiaalin. Suurimmat matkavirrat
muodostuvat suurimpien ja tiheimmin asuttujen asuinalueiden ja keskustan välille. Taulukossa 14 on vertailtu tutkittuja palvelutasomalleja.

Taulukko 14. Vaihtoehtoisten palvelutasomallien vertailu

Palvelutasomallin hyvät
puolet ja
heikkoudet

Ve 0+. ”Parannettu nykytaso”

Ve 1. ”Runkolinjasto”

Ve 2. ”Suuri joukkoliikennekaupunki”

+ Vähän muutoksia nykylinjastoon, helppo toteuttaa
+ Turvaa nykyisten matkustajien palvelutason
+ Hyvä asuinalueiden
yhdistävyys
+ Lyhyet kävelymatkat
+ Tasapuolinen
- Mutkitteleva linjasto,
pitkät matka-ajat
- Ei houkuttele uusia
matkustajia, matkustajamäärät eivät kasva, liikenne- ja ilmastopoliittiset tavoitteet eivät toteudu
- Linjaston hallittavuus ei
paras mahdollinen
- Siirtymäajan jälkeisten
kilpailuttamiskokonaisuuksien rakentaminen
haastavaa, voi huonontaa tarjouksia

+ Palvelutaso paranee voimakkaasti niillä alueilla, joilla on eniten potentiaalisia matkustajia
+ Tarjonta selkeytyy linjaston jaottelun ansiosta
+ Mahdollistaa joukkoliikenteen
matkustajamäärän kasvattamisen.
+ Runkolinjojen varsilla aikatauluista riippumaton matkustaminen on mahdollista
+ Nopeammat matka-ajat houkuttelevat myös henkilöauton
käyttäjiä joukkoliikenteeseen
+ Suunnittelussa pystytään ottamaan huomioon siirtymäajan
jälkeisten kilpailuttamiskokonaisuuksien rakentaminen
- Muutokset vaativat panostusta
tiedottamiseen ja markkinointiin
- Osalla asukkaista palvelutaso
paranee, mutta osalla voi myös
heiketä.
- Vaarana, että mahdollisesti
heikentyvillä alueilla menetetään nykyisiä joukkoliikenteen
käyttäjiä
+ 20 %
yht. n. 9,1 milj.km

+ Palvelutaso paranee tasapuolisesti alueluokituksen
mukaan lähelle suurten
kaupunkien joukkoliikenteen palvelutasoa
+ Mahdollistaa joukkoliikenteen matkustajamäärän
kasvattamisen
+ Paljon nopeita vuoroja
+ Hyvä palvelutaso mm.
lentokentälle
+ Suunnittelussa pystytään
ottamaan huomioon siirtymäajan jälkeisten kilpailuttamiskokonaisuuksien rakentaminen
- Vaatii eniten lisärahoitusta
- Voi johtaa ylipalvelutasoon hiljaisina aikoina/hiljaisilla alueilla
- Nopeuttamista koskevat
tavoitteet ovat erittäin kovia ja niiden toteuttaminen
voi heikentää linjaston tehokkuutta

Liikennetar+ 10 %
+ 30 %
jonnan mää- yht. n. 8,5 milj.km
yht. n. 9,9 milj.km
rä
Arvio matkus- + 6 %
+ 12 %
+ 18 %
tajamäärän
n. 400 000 lisämatkaa
n. 800 000 lisämatkaa
n. 1,2 milj. lisämatkaa
lisäyksestä*)
Arvio netto1,1 Milj. eur
1,7 Milj.eur
2,9 Milj. eur
kustannusten
kasvusta
*) pelkästään tarjontaa parantamalla aikaansaatava matkustajamäärän kasvu. Ei sisällä mahdollisten
lippualennusten myötä saatavaa matkustajamäärän lisäystä.
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Esitykset edellyttävät seuraavia jatkotoimia:

12

Suositukset ja jatkotoimet

Työryhmän esityksenä, on että tavoitteeksi
asetetaan 1. vaiheessa vuonna 2014 palvelutasomalli ve1. Jatkossa edetään kohti suurten
kaupunkien palvelutasoa eli mallia ve2. Esitys
noudattaa päättäjien näkemystä siitä, että
joukkoliikenteen matkustajamäärää kasvatetaan tavoitteellisesti ja resursseja joukkoliikenteen kehittämiseen lisätään.
Lippujärjestelmää
esitetään
kehitettävän
vyöhykemallin pohjalta ja niin, että arvolippu
otetaan käyttöön nykyisen sarjalipun rinnalle.

1. Palvelutasomalleista ja työryhmän esityksestä pyydetään lausunnot kunnilta, yhdistymishallitukselta, seutuhallitukselta, Linjaautoliitolta, ELY-keskukselta ja alueen liikenteenharjoittajilta.
2. Valitaan palvelutasomalli jatkosuunnittelun pohjaksi
3. Käynnistetään palvelutasotavoitteiden
tarkennus ja linjastosuunnittelu valitun mallin pohjalta vuoden 2011 aikana. Kustannusarvioita tarkennetaan.
4. Osana jatkosuunnittelua järjestetään
asukkaiden kuuleminen.
5. Aloitetaan lippujärjestelmän kehittämistoimenpiteiden suunnittelu.
6. Määritetään kustannusten jaon periaatteet
7. Määritetään joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset ja seudullinen toimintamalli kaupunkiseudulla.
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LIITTEET

Liitekartta 1. Seudulla v. 2005 määritettyjen palvelutasotavoitteiden toteutuminen vuonna 2010 – liikennöintiaika
Liitekartta 2. Seudulla v. 2005 määritettyjen palvelutasotavoitteiden toteutuminen vuonna 2010 – vuorotiheys
Liitekartta 3. Joukkoliikenteen matkaaika v. 2010
Liitekartta 4. Suurten kaupunkien joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuorotiheys
Liitekartta 5. Bussin ja henkilöauton
matka-aikasuhde v. 2010
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