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TIIVISTELMÄ
Joensuun seudun joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen aloitti
tehtävänsä vuoden 2012 alusta Liperin, Kontiolahden ja Joensuun toimesta. Kyseisten kuntien muodostan alueen sisäinen joukkoliikenne tullaan
jatkossa järjestämään kunnallisessa yhteistyössä. Joukkoliikenteen ja julkisen liikenteen viranomaistehtäviä hoidetaan logistikon ja joukkoliikennelogistikon toimesta Joensuun kaupungin organisaatiossa. Tomivaltaalueen ulkopuolisen ja sen rajan ylittävän liikenteen osalta toimivaltainen
viranomainen on Pohjois-Savon ELY.
Toimivaltaisten viranomaisten työtä ohjaavat palvelutasotavoitteet laadittiin työn alussa. Työssä määritellyt tavoitteet ovat ohjaavia eivätkä velvoita kuntia tai joukkoliikenneviranomaisia hankkimaan liikennettä siinä
määrin kuin niissä on ilmoitettu. Tavoitteiden ja linjastosuunnittelun tueksi järjestettiin internet-kysely, johon saatiin yli 400 vastausta. Vastauksista
analysoitiin mm. matkojen suuntautumista ja mahdollisia yhteyspuutteita.
Tavoitteet ja linjastosuunnittelun perusteet määritettiin työpajassa, jonka
tuloksia esiteltiin suurimmille liikennöitsijöille.
Paikallisliikenteen osalta nykyisen reitistön rakenteen todettiin olevan
pääasiassa kunnossa. Muutoksia ehdotettiin mm. reittien selkeyteen ja
lähitaajamista keskustaan suuntautuvien vuorojen viemiseksi samoille
reiteille keskustalinjojen kanssa. Tällä pyrittiin muodostamaan joukkoliikenteen runkoväyliä, joilla kohtuullisen hyvä joukkoliikenteen tarjonta on
taattu. Joukkoliikenteen tarjonta ehdotetulla linjastolla ja vuoroväleillä
toteutettuna pysyisi lähellä nykytasoa.
Paikallisliikennealueen ulkopuolinen joukkoliikennetarjonta kuvattiin kohdekortteina kustakin palvelutasokohteesta. Kortteihin kirjattiin nykyisen

tarjonnan lisäksi kohteen tavoitetaso, siirtymäajan sopimukset ja arvio
tuotantokustannuksista, jonka lisävuorojen hankinta maksaisi ruuhkaaikoina ja niiden ulkopuolella.
Työssä muodostettiin hankinta-asiakirjaluonnostelmat siten, että joukkoliikenne järjestettäisiin vuonna 2014 käyttöoikeussopimuksiin perustuen.
Hankinta ehdotettiin jaettavaksi 7 kokonaisuuteen siten, että paikallisliikenne olisi yhtenä kokonaisuutena. Tämän ratkaisun uskottiin herättävän
eniten myös alueen ulkopuolisten yritysten kiinnostusta ja näin mahdollistavan riittävän kilpailun. Paikallisliikenteestä esitetyn linjaston on tarkoitus toimia suuntaa-antavana ehdotuksena, johon halutaan esitettävän
muutoksia ja kehitysajatuksia tarjouskilpailussa. Muut hankintakokonaisuudet yhdistävät ELY:n ja Joensuun viranomaisten hankintoja mahdollistaenyhteisten intressien edistämisen. Nämä kokonaisuudet eivät ole käytännössä vuorovaikutuksissa toistensa kanssa.
Tulevaisuuden toimivan joukkoliikennejärjestelmän kannalta on olennaista, että joukkoliikenteen kehittämistä jatketaan aktiivisesti. Lähtökohtana
on hankkia järjestelmästä mahdollisimman hyvää tietoa. Tämän mahdollistavat mm. käyttäjätutkimukset ja uusi viranomaisen haltuunsa ottama
maksujärjestelmä, joka tallentaa automaattisesti suunnittelijoiden tarvitsemaa tietoa. Tätä tietoa käytetään kohdistamaan rajalliset resurssit oikein.
Tärkeimmiksi edistettäviksi lähivuosien kehityshankkeiksi arvioitiin kuitenkin matkustajille tarjottavan informaation kehittäminen sekä internetissä että pysäkeillä. Näiden puutteiden korjaaminen on suhteellisen edullista ja ehdottoman kustannustehokasta joukkoliikenteen edistämistä.
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ESIPUHE

Työn suunnittelualueeseen kuuluivat Joensuu, Liperi, Kontiolahti, Polvijärvi, Outokumpu, Ilomantsi ja Juuka.

Joensuun seudun joukkoliikenteen järjestämisessä tapahtui suuri muutos

Työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat

vuoden 2012 alusta, kun Joensuu, Liperi ja Kontiolahti muodostivat yhteisen seudullisen viranomaisalueen. Muiden kuntien osalta Pohjois-Savon

Juha-Matti Alanen

Joensuu

ELY on edelleen toimivaltainen viranomainen.

Jere Penttilä

Joensuu

Anu Näätänen

Joensuu

Marja-Leena Inkinen-Remes

Pohjois-Savon ELY /
2012 alkaen Joensuu

Eija Laitila

Ilomantsi

Unto Pirinen

Ilomantsi

Tuija Gröhn
Vuokko Kuosmanen
Sauli Hyttinen
Taisto Tuononen
Heikki Hallikainen
Jukka Vänskä
Seppo Huttunen
Sonja Tynkkynen
Kari Riikonen
Matti Jolkkonen

Juuka
Juuka
Kontiolahti
Liperi
Polvijärvi
Outokumpu
Pohjois-Savon ELY
P-Karjalan Maakuntaliitto
P-Karjalan Maakuntaliitto
Linja-autoliitto

Lisää muutoksia on tulossa, kun heinäkuun 2014 jälkeen alkaa paikallisliikenteessä palvelusopimusasetuksen (myöhemmin PSA) ja joukkoliikennelain mukainen liikennöinti. Tätä ennen toimivaltaisten viranomaisten on
päätettävä joukkoliikenteen järjestämismalli, johon edelleen liittyy useita
kysymyksiä. Näitä kysymyksiä ratkotaan onneksi valtakunnallisella tasolla
useiden kaupunkiseutujen ja liikenneviraston yhteistyönä.
Tässä työssä on tehty PSA:n mukainen joukkoliikennesuunnitelma, jonka
avulla mahdollistetaan joukkoliikenteen nykyistä parempi palvelu nykyisen suuruisilla määrärahoilla. Tämän takana ovat ensisijaisesti paikallisliikenteen ja seutuliikenteen synergiaedut sekä linjastoluonnoksen nykyistä
selkeämpi rakenne.

Työn projektipäällikkönä toimi Markus Holm Trafix Oy:stä. Lisäksi työhön
ovat osallistuneet Atte Supponen, Juhani Bäckström, Riku Nevala ja Leena
Gruzdaitis.
Työn rahoittivat Joensuun kaupunki, Liperi, Kontiolahti, Juuka, Ilomantsi,
Outokumpu, Polvijärvi ja Pohjois-Savon ELY-keskus.
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LÄHTOKOHTIA

liikennejärjestelmälle asetettuja yhteiskunnallisia tavoitteita, tulkita liikennejärjestelmästä saatavilla olevia tietoja ja suunnitella tai asettaa

Tavoite ja työn eteneminen

suunnittelulle sellaiset lähtökohdat, että yhteiskunnalliset tavoitteet, ku-

Työn tavoitteena oli määritellä suunnittelualueen joukkoliikenteen tavoi-

ten liikkumisen tasa-arvo tai liikenteen päästöjen minimointi, toteutuvat.

tetila vuodelle 2014 sekä sen kehittämistarpeille vuoteen 2020. Ensimmäinen työvaihe oli muodostaa palvelutasotavoitteet ohjaamaan työn

Liikennöitsijät ovat pääasiallisesti suunnitelleet liikenteen parhaaksi kat-

etenemistä ja suunnitelmaa, jonka mukaan joukkoliikenteestä vastaavat

somallaan tavalla, mikä ei välttämättä ole mahdollistanut täysin holistista

viranomaiset jatkossa liikenteen järjestävät.

kuvaa seudulla. Nyt uusi seudullinen viranomainen voi katsoa ja ohjata
tilannetta ylhäältä ja määritellä tarkemmin säännöt, joiden puitteissa lii-

Työn aikana PSA:n mukaiseen liikenteeseen siirtymiseen sekä sen mukai-

kennettä alueella harjoitetaan. Tämä mahdollistaa saumattomamman

sen liikenteen kilpailuttamiseen liittyviä kysymyksiä oli edelleen avoinna

yhteistyön alueen ulkopuolisen liikenteen yhteensovittamiselle.

eikä päätöksiä liikenteen hankintamallista ei ollut tehty. Työn lopputuloksena tuli muodostaa parhaan tietämyksen mukaan kilpailutusasiakirjat

Työn loppuvaiheessa toukokuussa 2012 julkaistiin linja-autotyöryhmän

käyttöoikeussopimukseen perustuvalle paikallisliikenteelle, joka alkaisi

selvitys, joka käsitteli valtakunnallisella tasolla joukkoliikenteen tulevia

PSA:n mukaisena kesäkuussa 2014. Kilpailutusasiakirjat laadittiin käyttö-

järjestämistapoja. Selvitys päätyi olemaan suosittelematta yleisen sään-

oikeussopimuksiin perustuvalle nettomallille.

nön valmistelun käynnistämistä. Liikenneministeri päätti edetä asiassa
suositusten mukaisesti, joten ainakaan lähivuosina ei yleistä sääntöä ole

Yksi tärkeä tavoite oli myös muodostaa hyvä näkemys joukkoliikenteen

Suomeen tulossa. Seuraavaksi tullaan selvittämään liikenteen hankinta-

tilasta ja kehitystarpeista seudulla yleisesti sekä toisaalta alueellisesti

prosessin valmistelua (ml. hankinta-asiakirjat) sekä esitettyjen hankinta-

noudattaen taloudellisia realiteetteja. Taloudellisten realiteettien täytty-

mallien yksityiskohtia mm. pidempimatkaisen ja markkinaehtoisen liiken-

misen tärkeimpänä kriteerinä pidettiin liikennöintisuoritteen pysymistä

teen lipputuen osalta.

nykytasolla.
Joukkoliikennesuunnitelmaa ja paikallisliikenteen käyttöoikeussopimukViranomaisilla ja liikennöitsijöillä on joukkoliikenteen suunnitteluun toisis-

sen kilpailutusasiakirjojen määrittelyssä hyödynnettiin seuraavia osako-

taan poikkeavat näkökulmat. Liikennöitsijät pyrkivät taloudellisen tulok-

konaisuuksia, lähteitä ja menetelmiä:

sen maksimointiin suunnittelemalla tarjonta sellaiseksi, että se houkutte-

•
•

lee hyvin matkustajia kalustoyksikköä tai liikennöityä kilometriä kohti.
Viranomaisen näkökulma on monipuolisempi. Sen tehtävänä on toteuttaa

Nykytilanteen maankäytön ja linjaston analysointi.
KETJU 2009 pohjalta päivitetyt palvelutasotavoitteet.
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•
•
•
•
•
•
•

Joukkoliikennekyselyn avulla selvitetyt yhteysvälipuutteet, toiveet
ja käyttäjien arvostuksen kohteet.
Linjastosuunnittelutyöpajan avulla kerätty alueellinen asiantuntemus.
Liikennöitsijöiden kuulemisessa kerätty liikenteen harjoittajien asiantuntemus ja kokemus.
Kaavoituksen ja maankäytön kehittyminen.
Liikenneviraston ohje palvelutason määrittämiseen 15/2011.
Keskustan liikennejärjestelyjen muutokset.
Liikenneviraston vuonna 2012 Tampereen seudulle laatimaa esimerkin omaista selvitystä ”Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä.

KAUPUNKISEUDUN NYKYTILANNE 2012
YLEISTÄ
Seutukunnan alueella asuu noin 120 000 asukasta, joista Joensuun kaupungissa asuu 73 000. Seudun väestönkasvu on maltillista keskittyen Joensuun kaupunkialueeseen ja sen lähitaajamiin. Lähimmät taajamat ovat
lähivuosina kasvamassa kiinni keskustaan luoden nykyistä yhtenäisempää
maankäyttöä ja siten myös hieman paremmat edellytykset säännölliselle
joukkoliikenteelle. Joensuun kaupunkimaisen alueen väkiluku kasvaa ennusteiden mukaan noin 2 000 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä.

Kuva 1 Seudun keskusta-alueen asukastiheys (tiedot vuodelta 2007)
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Jos tarkastellaan seudun pendelöintilukuja, saadaan käsitys työmatkojen
matkustajapotentiaalista. Yhteenlaskettuna Joensuun, Kontiolahden ja
Liperin alueilla tehdään noin 35 000 työmatkaa vuorokaudessa. Kun tämän hetkinen keskimääräinen joukkoliikenteen kulkutapaosuus on luokkaa 5 % kaikista matkoista, on joukkoliikenteellä tehtyjen työmatkojen
määrä arviolta 1700 – 1800 matkaa vuorokaudessa tai 300 000 – 400 000
matkaa vuodessa.
Ilman massiivisia toimenpiteitä ja tarjonnan kasvattamista voinee joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvu työmatkoilla olla 1-2 prosenttiyksikköä eli luokkaa 50 000 – 150 000 matkaa vuodessa. Lipputuloja tämä kasvattaisi arviolta 100 000 – 300 000 euroa, mikä ei mahdollista laajemman
mittakaavan liikennöinnin kasvattamista.

Kuva 3 Joensuu on merkittävin pendelöintikohde pyhäselkäläisille.
Kuva 2 Seudullinen pendelöinti 2010
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Kuva 5 Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on seudulla 5 %
luokkaa.

Kuva 4 Kaupunkimaisen alueen ulkopuolella maankäyttö muuttuu hajanaisemmaksi ja matkat aluekeskusten välillä kasvavat. Joukkoliikenteen kehittämisen kannalta lupaavaa maankäyttöä löytyy kuitenkin ainakin Outokummun, Hammaslahden ja Enon suunnilta.
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NYKYINEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ
Yleistä
Vuoden 2012 alusta Joensuu, Liperi ja Kontiolahti muodostivat yhteisen
seudullisen toimivalta-alueen. Suunnittelualueen muut kunnat Ilomantsi,
Juuka, Polvijärvi ja Outokumpu kuuluvat ELY:n toimivallan piiriin.
Suunnittelualueella liikennöidään toiminnallisesti kolmen tasoista joukkoliikennettä: kaupunkimaista ja seudullista (Liperi, Kontiolahti ja Joensuu)
paikallisliikennettä ja kaukoliikennettä.
Seudulliseksi paikallisliikenteeksi tai seutuliikenteeksi lasketaan ne vuorot,
jotka nykyisin kuuluvat uuden seudullisen joukkoliikenneviranomaisen
toimivalta-alueeseen. Seutuliikenteessä liikennöivät Linja-Karjala Oy,
Joensuun/Pohjolan turistiauto Oy sekä Savo-Karjalan Linja Oy. Seutuliikenteen linjat on numeroitu 100-sarjaksi Liperiin ja 200-sarjaksi Kontiolahteen. Seutuliikenteen suorite on hieman yli miljoona kilometriä vuodessa.

Kuva 6 Joensuun kaupungin toimivallan alaisten liikenteiden osuudet

Yhdessä kaupunkimaisen paikallisliikenteen kanssa, seudullisesta kokonaisuudesta muodostuu noin 2 miljoonan kilometrin vuotuinen ajosuorite.
Vuosittainen matkustajamäärä seutuliikenteessä on yhteensä noin 1,9
miljoonaa. Vuonna 2010 seutulippualueen joukkoliikenne (ml. paikallisliikenne) sai kuntien ja valtion suoraa joukkoliikenteen tukea noin 900 000
euroa.
Joensuun avustus joukkoliikenteeseen koostuu matkalippujen
hinnanalennuksista, palvelu- ja asiointiliikenteiden ostoista, alueellisen
runkoliikenteen järjestelyistä sekä tiedottamisesta.

Kuva 7 Seutuliikenteen liikenne jakautuu kolmen suuren liikennöitsijän kesken
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Kaupunkimainen paikallisliikenne
Paikallisliikennettä liikennöi Lehtosen liikenne yhteensä 10 joukkoliikennereitillä. Seudullisessa lähiliikenteessä liikennöi puolestaan 12 linjaa.
Kaikki merkittävät seutuliikenteen linjat ajavat Joensuun kauppatorille.
Lehtosen liikenteen ajama vuosittainen kilometrisuorite on noin 900 000
km (2010) ja matkustajamäärä noin 1,1 miljoonaa. Tämän lisäksi paikallisliikenteessä liikennöi kutsuohjatusti palveluliikennettä Linja-Karjalan Kyytipoika kahden matalalattia-auton kalustolla. Näiden kahden Kyytipoikaauton lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden omassa käytössä liikennöi
kolme Palveluluautoa suljetussa liikenteessä. Seutulinjoja liikennöivät
Pohjolan Turistiauto Oy, Linja-Karjala Oy sekä Savo-Karjalan Linja Oy.
Linjojen vuorovälit ovat tyypillisesti arkisin 30–60 minuuttia ja viikonloppuisin 60 minuuttia. Tiheimmin liikennöidyillä laatukäytäväosuuksilla Noljakkalan – Marjalan, Mutalan – Rantakylän sekä Niinivaaran suuntaan
linjojen yhteenlaskettu vuoroväli on alle 15 minuuttia. Yhteisen lippujärjestelmä ansiosta lähiliikenteen tarjonta täydentää paikallisliikenteen
tarjontaa.
Paikallisliikenteen palvelutaso on hyvä kantakaupungissa ja kävelymatkat
pysäkeille ovat lyhyet. Liikennöinti arkisin alkaa suurimmilla asuinalueilla
aamulla kuuden ja seitsemän välillä ja liikennöinti lopetetaan kymmenen
jälkeen illalla. Pienemmillä alueilla liikennöinti lopetetaan jo aiemmin.
Viikonlopun tarjonta on selvästi vähäisempää kuin arkiliikenteessä. Neljä
linjoista liikennöi jokaisena viikonpäivänä. Tämän lisäksi kaksi linjaa liikennöi maanantaista lauantaihin.
Seudullinen paikallisliikenne
Seutuliikenteen muodostavat 100- ja 200-sarjoiksi numeroidut bussit,
jotka liikennöivät Joensuun, Hammaslahden, Kontiolahden ja Liperin välil-

lä. Liikennöitsijöitä seutuliikenteessä ovat Pohjolan Turistiauto Oy, LinjaKarjala Oy ja Savo-Karjalan Linja Oy. Seutuliikenteen 200-sarjan vuoroja
on useita ja osa niistä on toiminnallisesti ennemminkin Kontiolahden kouluyhteyksiä palvelevia linjoja kuin seudullista avointa joukkoliikennettä.
Palveluliikenne
Palveluliikenne on suunnittelualueella keskittynyt tukemaan erityisryhmiä. Kaikille avointa palveluliikennettä on suunnittelualueella Ilomantsin
ja Joensuun keskustojen tuntumassa. Ilomantsin palveluliikenteestä vastaava kimppakyyti toimii kutsuohjatusti tulo-lähtöperiaatteella klo. 7.30 16.30 välisenä aikana. Kimppakyyti ajetaan invavarusteisella kalustolla.
Joensuun Kyytipoika puolestaan ajetaan arkipäivisin kutsuohjatusti kiinteiden aikataulupisteiden kautta. Bussi poikkeaa tarvittaessa kutsusta
hakemaan asiakkaan kotiovelta. Kyytipoika liikennöi avointa joukkoliikennettä kahdella matalalattiaisella autolla, joten sen kyytiin pääsee myös
pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa.
Koululaiskuljetukset
Kuntien koulutoimet järjestävät koululaiskuljetuksia. Alueen kuntien maksamien kuljetusten piirissä oli vuonna 2009 yhteensä noin 3300 oppilasta,
joista vajaa 700 Joensuussa. Kuntien maksamien koulukuljetusmatkojen
määräksi voidaan arvioida noin 1,2 miljoonaa matkaa vuodessa. Juukaa
lukuun ottamatta koululaiskuljetukset ovat seudun kunnissa kaikille avoimia kuljetuksia ja hyödynnettävissä matkoilla kyläkeskuksiin. Käytännössä
koululaiskuljetusten hyödyntäminen avoimessa joukkoliikenteessä on
ollut kuitenkin vähäistä. Osasyynä tähän on varmasti reittien tuntemisen
puute sekä se, että linjat eivät liikennöi koulujen vapaapäivinä. Tämä vaikeuttaa linjojen käyttöä esimerkiksi työmatkoilla.
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Kaukoliikenne
Joensuun kaupunki on maakuntakeskuksena tärkeä päätepysäkki kaukoliikenteelle. Kaupunkialueelle liikennöi kaukoliikennettä monelta suunnalta
läheisten kuntakeskusten kautta, mikä täydentää yhteyksiä Joensuun keskustaan. Kaukoliikennettä kulkee
-

Uimaharjun (8 vuoroa / arkivrk, jotka kulkevat myös Enon kautta),
Outokummun (13 vuoroa / arkivrk),
Hammaslahden (4 vuoroa / arkivrk),
Juuan (5 vuoroa / arkivrk),
Liperin (5 vuoroa / arkivrk) ja
Kontiolahden (7 vuoroa / arkivrk) kautta Joensuun keskustaan.

Ilomantsin ja Polvijärven kautta ei kulje pitkän matkan liikennettä, mikä
täydentäisi seudun sisäistä joukkoliikennetarjontaa.
Kaukoliikenteen terminaalina toimii Joensuun rautatie- ja linjaautoasema, mutta kaikki vuorot kulkevat myös keskustan kautta, missä
sijaitsevat seudun vilkkaimmat pysäkit. Kaukoliikenteen merkitys paikallisen liikenteen hoitamisessa on nykyisellään kuitenkin vähäinen, mikä on
todennäköisesti seurausta kaukoliikenteen aikataulujen heikosta sopivuudesta työ- ja asiointiliikenteeseen.
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Kuva 8 paikallisliikenteen linjastorakenne 2011
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Kuva 9 linjat 1,3,7 ja 8 keräävät 70 % kaupunkimaisen paikallisliikenteen
nousuista

Kuva 10 Paikallisliikenteen linjoittainen suorite mukailee kysyntää

Kuva 11 heikoimmin kannattavia ovat linjat 4,5 ja 9
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LIPPUJÄRJESTELMÄ (tilanne 1.1.2012)
Paikallis- ja seutuliikenteessä on käytössä monipuolinen yhteinen lippujärjestelmä, jonka ansiosta seudullinen liikenne täydentää paikallisliikenteen
linjastoa kaupunkialueella. Lippujen hinnat on suunniteltu siten että joukkoliikenteen pitäisi tulla oman auton käyttöä halvemmaksi, vaikka auton
ostohintaa ei otettaisi lukuun.
Paikallisliikenteen lippujärjestelmään kuuluvat seuraavat lipputuotteet
kahdella vyöhykejaolla, joista 2.vyöhyke kattaa Joensuun keskusta-alueen
lisäksi myös Onttolan, Kulhon ja Reijola-Niittylahti alueen lipputyypistä
riippuen. Onttolan ja Kulhon alueella ovat voimassa paikallisliikenteessä
vain subventoimattomat lipputuotteet kun Reijola-Niittylahti –alueella
ovat voimassa myös subventoidut tuotteet. Pääasialliset lipputuotteet
paikallisliikenteessä ovat seuraavat:
-

Kaupunkialueella liikennöivän palvelubussi Kyytipojan kertalipun hinta
on 3,20 euroa. Maksuksi kelpaavat myös kaikki voimassa olevat paikallisliikenteen liput. Lastenvaunujen kanssa liikkuva matkustaa Joensuun kaupungin paikallisliikenteen alueella ilmaiseksi, koska kaupunki subventoi
matkasta puolet ja liikennöitsijä toisen puolen hinnasta. Lisäksi sotaveteraanit matkustavat kaupungin tuella ilmaiseksi.
Seudullisen lähiliikenteen päätuote on 30 päivän seutulippu. Joensuu seutulippualueeseen kuuluvat Joensuun kaupunki, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Seutulippu on voimassa 30 päivää ostopäivästä lähtien ja sillä voi matkustaa rajatta seutulippualueella. Seutulippujen hinnat
määräytyvät matkustajan asuinpaikan mukaan. Joensuun kaupungin
asukkaille seutulippu maksaa 93,00€, Kontiolahden asukkaille 67,00€,
Liperin asukkaille 70,00€, Outokummun asukkaille 101,00€ ja Polvijärven
asukkaille 92,00€.

kertalippu
1.vyöhyke 3,20 € aikuinen / 1,60 € lapsi
2.vyöhyke 3,50 € aikuinen / 1,80 lapsi
30 päivän matkakortti eli kaupunkikortti, jolla voi matkustaa vapaasti kantakaupungin paikallisliikenteen alueella
1. vyöhyke 56,50 euroa (hinta on sama kaikille)

Pohjois-Karjalan maakuntalippualueeseen kuuluvat Pohjois-Karjalan maakunnan kunnat lukuun ottamatta Kesälahden kuntaa. Lippu maksaa 134 €
kuukaudessa ja sillä voi matkustaa rajatta koko maakunnan alueella. Seutu- ja maakuntalippuja myy Joensuun Matkahuolto.

-

40 matkan sarjalippu
1. vyöhyke 87,60 € aikuinen / 58,40 € lapsi
2. vyöhyke 95,60 € aikuinen / 64,00 € lapsi

-

10 matkan sarjalippu
1. vyöhyke 28,80 € (hinta on sama kaikille)
2. vyöhyke 31,50 € (hinta on sama kaikille)

Sähköinen tiedottaminen kuntien järjestämistä joukkoliikennepalveluista
on ollut hajanaista monelta osin. Aktiivista tiedottamista ja markkinointia
joukkoliikennepalveluista ei tehdä, vaan tiedottaminen on osaltaan liikennöitsijöiden ja osaltaan kuntien vastuulla. Suunnittelualueella on yhteinen
maakunnallinen aikataulujulkaisu (vain paperisena), jota jaetaan monin
paikoin. Tietoa jakelusta tai julkaisusta ei kuitenkaan löydy internetistä,
joten sen olemassaolosta pitää tietää, jos sellaisen jostain haluaa saada.

-

MATKUSTAJAINFORMAATIO

15
Paikallis- ja lähiliikenteen aikataulut ja reittikartat on koottu paikallis- ja
lähiliikenteen osalta liikennöitsijöiden omiin aikataulukirjoihin. Esimerkiksi
Pohjolan Turistiauto Oy:n aikataulu on nimeltään Joensuun lähiliikenne
(Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi), mutta se ei sisällä
Joensuun paikallisliikenteen tai 100-sarjan lähiliikenteen vuoroja.
Muut suunnittelualueen aikataulut ovat Pohjois-Karjalan aikataulut luettelossa ja kuntien omissa aikataulukirjoissa. Paikallis- ja lähiliikenteen
aikataulut ja reitit on lisäksi koottu Wilima -matkainfoon, joka on Internetissä toimiva reittiopastus- ja aikatauluhakupalvelu. Se ei kuitenkaan tarjoa graafista käyttöliittymää, eikä reittitieto ole aina yksikäsitteistä.
Seudun tärkeimmillä pysäkeillä on tarjolla aikatauluinformaatiota sekä
linjanumero- ja määränpääkilvet. Sähköiset aikataulunäytöt on asennettu
Joensuun keskustan pysäkeille sekä keskussairaalan aulaan.
Matkustajainformaatio on yksi tärkeistä kehittämistarpeista seudun
joukkoliikenteessä. Työn yhteydessä järjestetyssä joukkoliikennekyselyssä
aikataulu- ja reittitietojen saatavuus koettiin tärkeäksi palvelutekijäksi.
Myös työn lähtökohtia määrittelevässä työpajassa matkustajainformaatio
nostettiin keskeiseksi puutteeksi ja kehittämistä kaipaavaksi osa-alueeksi.

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTARPEET
JOUKKOLIIKENNEKYSELY
Joensuun seudun kunnissa toteutettiin internet-pohjainen kyselytutkimus
toukokuussa 2011. Kyselyyn saatiin kaikkiaan yli 500 vastausta. Vastaajista
74 % oli naisia eli sukupuolijakauma oli likimain joukkoliikenteen käyttäjäkunnan kanssa yhtenevä. Tarkoituksena oli selvittää taustatietoa nykyisistä liikkumistottumuksista sekä näkemyksiä joukkoliikenteen nykytilasta ja
kehittämistarpeista.

Ylivoimaisesti eniten vastauksia saatiin Joensuusta 343 kpl. Kontiolahdesta
ja Liperistä saatiin yhteensä 117 vastatausta. Muissa kunnissa vastaajia oli
huomattavasti vähemmän. Huomionarvoista on, että 72 % vastanneista ei
omistanut joukkoliikenteen sarja- tai kausilippua.
Kyselyssä erityisen kiinnostavaa oli selvittää, mitä tekijöitä matkustajat
arvostavat eniten. Siinä nousivat selvästi esiin kolme tekijää:




reittien sopivuus
aikataulujen sopivuus
lippujen hinta.

Kaikki nämä tekijät ovat kalliita korjata eikä niiden parantamiseksi voida
ilman lisäkustannuksia kovin paljoa tehdä. Kohtuullisen pienillä kustannuksilla voidaan kehittää kuitenkin mm. aikataulu- ja reittitietoa. Suunnittelun avulla voidaan puolestaan vaikuttaa siihen, että vuoromäärää suositaan hieman kävelymatkan kustannuksella. Tämä nopeuttaa matka-aikoja
vuoromäärän kasvattamisen lisäksi.
Seuraavien sivujen kuvaajissa esitetään yhteystarpeita, jotka kyselyissä
nousivat esille. Toivematkoista nousivat varsinkin kaksi hieman yllättävää
kohdetta esille: Raatekangas ja Karsikko. Erityisesti Raatekankaalle on
toiveita bussilinjasta esitetty jo aiempien suunnitelmien yhteydessä. Raatekankaan yhteystoiveet toistuvat myös avoimissa vastauksissa. Merkittäviä syitä lienevät nykyinen tarjonnan puuttuminen ja runsas työpaikkojen
sijainti alueella.
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Kuva 12 Joukkoliikenteen tärkeimmäksi koetut palvelutekijät

Kyselyn vastaajat antoivat joukkoliikenteelle kouluarvosanan 6,8. Kunnianhimoisena tavoitteena voidaan pitää, että keväällä 2015, arvosana olisi
7,5.
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Avoimia vastauksia saatiin kyselyssä paljon. Erityisesti kuljettajien ajamista ja käytöstä kommentoitiin laajasti. Kommentit olivat sekä positiivia että
negatiivisia. Seuraavassa esitellään kehitystarpeita, jotka nousivat esille
sekä vastineet, kuinka näitä pyrittiin huomioimaan suunnitelmassa:
Yhteystarpeet:
Tarve:
Suoremmat yhteydet ruuhka-aikoina, vaihtoyhteydet paremmiksi
Vastine:
Tämä on pyritty huomioimaan paikallisliikenteen suunnitelmassa
vähentämällä kierteleviä linjoja. Käytännössä kiertelyn ja suoraan
ajamisen välillä on pidettävä sopiva tasapaino etteivät kustannukset tai kävelymatkat pysäkeille kasva liikaa.
Vaihdolliset yhteydet vähenevät hieman uuden heilurilinjan (Kontiolahti-Hammaslahti) myötä. Lisäksi vaihtaminen keskustassa
helpottuu ja selkeytyy huomattavasti suunnitelmissa, jossa keskustan pysäkkialue on koottu pääasiassa saman kadun varteen.
Liikennöintiaika
Tarve:
Pidentäminen iltaisin ja viikonloppuisin
Palvelemaan paremmin työssäkäyntiliikkumista
Vastine:
Liikennöinnin pidentäminen tai aikaistaminen lisää suoraan liikennöintikustannuksia. Liikenteen palvelutason määrittämisessä
sovelletaan valtakunnan tasolla laadittuja ohjeellisia määrityksiä.
Työmatkaliikenteen palvelua on pyritty parantamaan erityisesti
keskustan läpi ajavien heilurien ajattamisella tärkeisiin työpaikkakeskittymiin kuten Kontiolahdelta keskussairaalalle ja Reijolan
suunnasta Raatekankaalle.

Aikataulu- ja reittitietojen saatavuus
Tarve:
Kaivataan lisää tietoa aikatauluista sekä reittikarttoja
Vastine:
Kehitysohjelmassa esitetään ensisijaiseksi toimenpiteeksi kyseisen
tiedon saatavuuden edistämistä erityisesti internetpohjaisesti.
Lippujen hinnat
Tarve:
Matkustaminen on kallista, kertalipulla ei ole vaihto-oikeutta,
opiskelijaliput kaipaavat kehittämistä, lasten lipun ikäraja on korkea, lastenvaunujen kanssa ilmaista matkustamista kaivataan koko seudulle.
Vastine:
Lipputuotteiden osalta työssä esitetään laajaa pakettia, joka suosii
sitoutumista joukkoliikenteen käyttöön. Vaunujen kanssa ilmaiseksi matkustaminen tullee käyttöön paikallisliikennealueella
muillakin linjoilla kun siirtymäajan sopimukset lakkaavat vuonna
2014.
Kalusto
Tarve:
Matalalattiakalusto
Vastine:
Paikallisliikenteen hankinnoissa tullaan suosimaan matalalattiaista
kalustoa, mitä paikallisliikenteeseen myytävistä busseista onkin jo
valtaosa. Tilanne tulee korjaantumaan ajan kuluessa.
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Kuva 13 Alueet joiden välille joukkoliikennekyselyn yleisimmät matkat kohdistuivat
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Kuva 14 Alueet joiden välille joukkoliikennekyselyn toivematkat kohdistuivat
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MAANKÄYTÖN JA INFRAN MUUTOKSET JOENSUUSSA 2014–2020
Keskustan liikennejärjestelyt
Työn aikana oli valmisteilla Joensuun keskustan osayleiskaava. Yleiskaavan
muutoksilla tavoitellaan muun muassa henkilöliikenteen sujuvuusongelmien vähenemistä, selkeämpää joukkoliikenteen vaihtopysäkkialuetta,
kevyen liikenteen olosuhteiden kehittymistä sekä viihtyisämpää ja turvallisempaa keskustaa. Järjestelyjen muutokset tarkoittavat joukkoliikenteen
kannalta sitä, että entiset joukkoliikennekäytävät eivät ole jatkossa mahdollisia.

Kuva 15 Keskustan pysäkkijärjestelyt mahdollistavat sujuvat ja helpot vaihdot kun kaikkien linjojen pysäkit näkyvät saman kadun varressa. (kuvassa
näkyvät linjanumerot ovat nykytilanteen numeroita, Luonnos 2012)

Kuvissa esitetyt ratkaisut ovat luonnoksia eikä toteutuksen aikataulusta ole
tehty päätöstä.

Kuva 16 Keskustan osayleiskaavan liikennejärjestelyt (Luonnos 2012)
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Maankäytön ja infran kehittyminen
Joensuun seudun kasvu on maltillista ja painottuu Joensuun kaupunkimaiselle alueelle sekä Lehmon ja Ylämyllyn suuntiin. Suuri osa Joensuun väkiluvun kasvusta kohdistuu täydennysrakentamiseen ja sitä kautta ennestään tiheiden kaupunkialueiden yhteyteen. Täydennysrakentaminen tukee joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta.

Kuva 17 paikallisliikennealueen merkittävimmät maankäytön ja infran muutokset joukkoliikenteen kannalta

Kuvassa on esitetty joukkoliikenteen kannalta merkittävimmät yksittäiset
kohteet, jotka rakentuvat todennäköisesti vuosien 2014 ja 2020 välillä.
Myös uudet kohteet sijoittuvat vanhojen maakäyttöalueiden väleille, joissa on joukkoliikenteen tarjontaa vähintäänkin kohtuullisesti. Multimäen
asuinalue muodostaa pienen poikkeuksen ja on todennäköisesti kohteista
ainoa, jonka rakentuminen vaatii tulevaisuudessa vuoromäärien kasvattamista. Vuoromäärän kasvattaminen ja Multimäkeen syntyvät palvelut luovat pitkällä tähtäimellä puolestaan Kulhoon
kasvuedellytyksiä.
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PALVELUTASOTAVOITTEIDEN PÄIVITYS 2014
PALVELUTASO-OHJE 2014
Liikennevirasto julkaisi 1.11.2011 alkaen uuden alueellisten palvelutasomäärittelyjen ohjeen toimivaltaisille viranomaisille. Käytännössä suurin muutos edelliseen ohjeeseen oli palvelutasoluokkien nimeämisen
muuttaminen ja uusien kriteerien lisääminen. Uusia huomioitavaksi ehdotettuja kriteerejä ovat esimerkiksi etuudet ja aikataulujen sekä reittien
selkeyden huomiointi.
Joissain luokissa kävelyetäisyyksien suosituksiin tehtiin pidennyksiä. Tämä
kertoo selkeästi siitä, että vuorotarjontaa halutaan edistää kävelymatkojen kustannuksella. Tässä työssä siirryttiin käyttämään soveltaen uusia
palvelutasotavoitteiden määrityksiä. Ensisijaisesti suositellaan kiinnitettävän huomiota tarjonnan tasoon, reittien järkevyyteen ja toissijaisesti kalustovaatimuksiin sekä informaation kehittämiseen.
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Taulukko 1 Palvelutasoluokkien kriteerit 2014

(lisää kriteereitä voidaan myöhemmin sisällyttää tavoitteisiin. Liikenneviraston palvelutaso-ohjeessa on ehdotettu useita kalustoon ja informaatioon liittyviä tekijöitä.)

KILPAILUTASO

HOUKUTTELEVA TASO

KESKITASO
(AIEMMIN: AUTOTTOMIEN
ARKIYHTEYDET)

PERUSPALVELUTASO

MINIMITASO

(AIEMMIN: VÄHIMMÄISTARPEET)

(AIEMMIN: PERUSPALVELUTASO)

LAKISÄÄTEISET
KULJETUKSET
(AIEMMIN: MINIMITASO)

Joukkoliikenne on todellinen
vaihtoehto henkilöautolle.

Käyttökelpoinen
matkustusvaihtoehto
yleisimmille matkoille.

Liikkumisvaihtoehto
autottomille kansalaisille
yleisimpiin kohteisiin.

Pyritään turvaamaan yhteydet
kouluihin, työpaikoille ja
asiointikohteisiin.

Perusyhteydet yleisimpinä
työssäkäynti ja
koulunkäyntiaikoina.

Vain lain määrittämät
kuljetustarpeet turvataan
julkisella liikenteellä.

Liikennöintiaika

Liikennöintiaika

Liikennöintiaika

Liikennöintiaika

Liikennöintiaika

Liikennöintiaika

Arki
La
Su

Arki
La
Su

Arki
La
Su

Arki
La
Su

6–24
7–24
9–23

7–21
9–21
10–21

7–20
9–17
12–17

Vuoroväli

Vuoroväli

Vuoroväli

Arki

10–15 min
30 min (päivä/ilta)

Arki

20–30 min (ruuhka)
30-60 min (päivä/ilta)

Arki

30 min (ruuhka)
60-120 min (päivä/ilta)

La
Su

30 min
30 min

La
Su

30-60 min
60 min

La
Su

60 min
60–120 min

7–17
asiointiyhteys
yhteys kaukoliikenteeseen

Vuoroväli

2 kertaa viikossa
asiointimahdollisuus
kuntakeskuksessa
Vuoroväli

Arki

3–5 vuoroa / suunta /päivä

La
Su

Tarpeen mukaan
Tarpeen mukaan

Vuoroväli

Arki 1–2 vuoroa / suunta /päivä

–

Vuoromäärä tavoite
per suunta / vrk

Vuoromäärätavoite
per suunta / vrk

Vuoromäärätavoite
per suunta / vrk

Vuoromäärä tavoite
per suunta / vrk

Vuoromäärätavoite
per suunta / vrk

Vuoromäärätavoite
per suunta / vrk

Arki
La
Su

Arki
La
Su

Arki
La
Su

Arki
La
Su

Kysynnän mukaan

Ei tavoitetta

Kävelyetäisyys pysäkille

Kävelyetäisyys pysäkille

60
30
25

40
20
15

Kävelyetäisyys pysäkille

Kävelyetäisyys pysäkille

300–500 m

500 - 800 m

20
10
5

Kävelyetäisyys pysäkille
–

5
(1)
(1)

Kävelyetäisyys pysäkille
–

–

–
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Taulukko 2 Alueiden palvelutasotavoitteet 2014
SEUTUKUNNAT JA JOENSUUN TAAJAMAT: YHTEYDET JOENSUUN KESKUSTAAN

KILPAILUTASO

Kontiolahti
Lehmo  Joensuu

HOUKUTTELEVA TASO

PERUSPALVELUTASO

MINIMITASO

(AIEMMIN: AUTOTTOMIEN ARKIYHTEYDET)

(AIEMMIN: VÄHIMMÄISTARPEET)

(AIEMMIN: PERUSPALVELUTASO)

LAKISÄÄTEISET
KULJETUKSET

Muut taajamat ja kylät

Haja-asutusalueet

Kontiolahti
Kirkonkylä  Joensuu
Liperi
Ylämylly  Joensuu

KESÄLIIKENNE
→ ”Houkutteleva taso”

KESKITASO

KESÄLIIKENNE
→ ”Keskitaso”
+ tarvittaessa iltavuorot pe ja la

(AIEMMIN: MINIMITASO)

Polvijärvi
Kirkonkylä  Joensuu
Liperi
Kirkonkylä  Joensuu
Viinijärvi  Joensuu

Juuka
Kirkonkylä  Joensuu

Outokumpu
Keskusta  Joensuu

Ilomantsi
Kirkonkylä  Joensuu

Joensuu
Eno  Joensuu
Hammaslahti  Joensuu

Joensuu
Uimaharju  Joensuu
Kiihtelysvaara  Joensuu
Tuupovaara  Joensuu
Heinävaara  Joensuu
Kovero  Joensuu

KESÄLIIKENNE
→ ”Peruspalvelutaso”
+ tarvittaessa iltavuoroja

KESÄLIIKENNE
→ Sama kuin talvella tai vähintään 2/3osaa talven vuoromäärästä

JOENSUUN KAUPUNKIALUE: YHTEYDET KESKUSTAAN

KILPAILUTASO

HOUKUTTELEVA TASO

KESKITASO

PERUSPALVELUTASO

MINIMITASO

(AIEMMIN: AUTOTTOMIEN ARKIYHTEYDET)

(AIEMMIN: VÄHIMMÄISTARPEET)

(AIEMMIN: PERUSPALVELUTASO)

LAKISÄÄTEISET
KULJETUKSET

Muut taajamat ja kylät

Haja-asutusalueet

Niinivaara
Noljakka
Siilainen
Rantakylä
Mehtimäki

Marjala
Hukanhauta
Utra
Reijola
Karhunmäki

Penttilä
Vehkalahti
Karsikko
Kytö / Ojala
Mutala

Linnunlahti
Käpykangas
Raatekangas

KESÄLIIKENNE
→ ”Houkutteleva taso”

KESÄLIIKENNE
→ ”Keskitaso”
+ tarvittaessa iltavuorot pe ja la

KESÄLIIKENNE
→ Sama kuin talvella tai vähintään
2/3-osaa talven vuoromäärästä

KESÄLIIKENNE
→ Sama kuin talvella tai vähintään 2/3osaa talven vuoromäärästä

(AIEMMIN: MINIMITASO)
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Kuva 18 paikallisliikennealueen palvelutasotavoite 2014
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Kuva 19 seudullisten kohteiden palvelutasotavoitteet 2014
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ALUEELLISET PALVELUTASOTAVOITTEET 2014
Suunnitelma on jaettu kahteen toiminnalliseen kokonaisuuteen:
a) paikallisliikennealueeseen
b) muihin seudullisiin kohteisiin.
Alueet esitetään edellisillä sivuilla kuvissa 18 ja 19.
Paikallisliikennealueen Ylämyllyn, Kontiolahden, Lehmon ja Reijolan voidaan katsoa kuuluvan lähes yhtenäisen taajaman muodostamaan kaupunkialueeseen. Käytännössä yhtenäiseksi tulkittavan taajamarakenteen
perusteella alueen paikallisliikenne täyttää valtionavun kriteerit kaupunkimaiselle paikallisliikenteelle. Asetuksessa joukkoliikenteen valtionavustuksista tarkoitetaan:
-

kaupunkimaisella paikallisliikenteellä palvelusopimusasetuksen
mukaista liikennettä, joka palvelee ensisijaisesti taajama-alueen
sisäisiä matkustustarpeita, jota ajetaan vähintään kuusi vuoroa
päivässä ja jonka vuorovälit ovat korkeintaan kaksi tuntia tai joka
on edellä tarkoitettuun liikenteeseen integroitu palvelulinja.

Joensuun seudullisesta toimivalta-alueesta paikallisliikennealueen ulkopuolelle jäävät mm. Viinijärvi, Liperin kirkonkylä ja Hammaslahti sekä pidemmällä Joensuuhun kuuluvat Uimaharju, Eno, Tuupovaara ja Kiihtelysvaara. Kyseisille alueille voidaan myös myöntää valtionavustusta uuden
asetuksen perusteella (asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista). Kuvassa 20 on esitys paikallisliikennealueesta.
Muuhun suunnittelualueeseen kuuluvat Juuka, Polvijärvi, Outokumpu ja
Ilomantsi, joista Ilomantsi ja Polvijärvi ovat siten erityisessä asemassa,
että niiden läpi ei kulje lainkaan pidempimatkaista liikennettä.
Kuva 20 Esitys paikallisliikennealueeksi
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MUIDEN SEUDULLISTEN KOHTEIDEN KUVAUS JA PALVELUTASOTAVOITE 2014-2020
Yhteistä
Palvelutasotavoitteet seudun kohteille paikallisliikennealueen ulkopuolella on valittu maltillisesti nykytason perusteella. Kohdekorteissa on esitetty
joukkoliikenteen nykyinen tilanne sekä verrattu sitä tavoiteltavaan palvelutasoon arkisin ja viikonloppuisin. Korteissa esitetään myös siirtymäajan
liikennöintisopimukset, jotka ovat voimassa 6/2014 jälkeen. Tämä helpottaa hahmottamaan sitä kokonaisuutta, joka kussakin kohteessa tulee hankittavaksi ja minkälaisella aikataululla. Kyseiset kohdekortit palvelevat
hankinta-asiakirjojen kohdemäärittelyissä lähtötietona.
Palvelutason täyttymistä on arvioitu karrikoidusti laskennallisen vuoromäärän perusteella arkisin ja viikonloppuisin. Tämä kuvaa parhaiten kustannusten kannalta tavoitteen toteutumista. Palvelutasotavoitteen täyttymistä ei pidä kuitenkaan ajatella absoluuttisesti numeroiden valossa.
Kyseinen luku on tarkoitettu ennemminkin suuntaa antavaksi indikaattoriksi, joka kertoo siitä halutaanko kohteessa lisätä tai vähentää tarjontaa
nykytilanteesta. Pääsääntöisesti nykytilanteen katsotaan olevan suunnilleen halutulla tasolla eivätkä kunnat selvästi osoittaneet aikovansa panostaa joukkoliikenteen lisäämiseen merkittävästi.
Suorien Joensuuhun edestakaisin kulkevien lisävuorojen hankintakustannus on laskettu joukkoliikenteen toteutuneisiin yksikköhintoihin perustuen. Hankintahinnat on laskettu kahdella tavalla – kiinteiden kalustokustannusten kanssa sekä ilman kalustokustannusta. Jos tarjontaa halutaan
lisätä ruuhka-aikoina, joudutaan kalustokustannus lisäämään hankintahintaan. Tätä silmällä pitäen on suhteessa edullisempaa lisätä tarjontaa tällöin kokonaisuudessaan yhden auton toiminnalliseen ajokiertoon perustuen.

Suunnitelman taajamissa ja kuntakeskuksissa liikennöidään jonkin verran
lähinnä koulukuljetuksiin perustuvaa joukkoliikennettä. Joissain kohteissa
on esimerkillisesti otettu kouluvuorot osaksi joukkoliikennejärjestelmää
antamalla niille omat linjatunnukset ja liittämällä ne aikataulukirjaan reittitietoineen. Tämän on oltava ehdoton minimivaatimus, jotta yhteinen
toimiva karttapohjainen reittiopas saadaan toteutettua. Jatkossa hankintojen yhteydessä tulisi liikennöitsijältä edellyttää sähköistä kuvausta ajettavasta liikenteestä yksilöityine vuorotietoineen. Tämä mahdollistaisi tietojen syöttämisen yhteiseen tietokantaan ja sitä kautta eheyttäisi joukkoliikennejärjestelmää. Kouluvuoroja hankittaessa tulee myös jatkossa varmistaa, että maksujärjestelmä on yhtenevä toimivaltaisen viranomaisen
osoittaman järjestelmän kanssa.
Asiointiliikenteen kehittäminen kutsujoukkoliikenteen avulla
Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa meneillä olevassa Rural Transport Solutions -hankkeessa on kehitelty matka.fi -hakupalvelun alle kutsujoukkoliikenteiden hakupalvelu. Palvelu löytyy osoitteesta kutsujoukkoliikenne.matka.fi.
Hakupalvelun avulla ihmiset voivat etsiä kutsujoukkoliikennealueita kartan ja osoitehaun avulla. Hakupalvelun pilottialueena on Pielisen Karjala,
mutta toukokuun 2012 jälkeen hakupalvelusta voi hakea kaikkien PohjoisKarjalan seutukuntien kutsujoukkoliikenteitä.
Kokeilun onnistumisen ja edistämisen kannalta on nyt tärkeää saada käyttäjät siitä laajasti tietoisiksi, mistä kunkin kunnan on kannettava omalta
osaltaan vastuuta. Itsessään matka.fi –palvelu on hyvin tuntematon eikä
sen varaan voi laskea. Käyttäjien kokemuksia tulee myös kartoittaa ja
tarpeen mukaan opastaa siihen soveltuvissa yhteyksissä kuten vaikkapa
kirjastoissa tai kotihoitajien kotikäyntien yhteydessä. Kutsuohjauksella voi
olla potentiaalia laajemminkin korvata asiointiliikennettä.
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JOENSUUN, LIPERIN JA KONTIOLAHDEN PAIKALLISLIIKENNEALUEEN SUUNNITELMA 2014–2020
LIIKENTEEN HANKINTA
Joukkoliikennelaki tuli voimaan 3.12.2009. Laki perustuu EU:n joukkoliikennettä koskevaan palvelusopimusasetukseen. Asetus ja joukkoliikennelaki määrittävät yhdessä sen, kuinka Suomen joukkoliikenne jatkossa hankitaan.
Liikenne jakautuu alueella seuraaviin kokonaisuuksiin:
•
•

•

Joensuun paikallisliikenne ja
Joensuun seudullinen liikenne (Liperi ja Kontiolahti), joiden toimivaltainen viranomaisena toimii seudullinen joukkoliikenneviranomainen.
Lähi- ja kaukoliikenne, jonka toimivaltaisena viranomainen on Pohjois-Savon ELY.

Joensuun kaupunki- ja seutuliikennettä on luontevaa käsitellä yhtenä kokonaisuutena, koska seutuliikenteen aikataulusuunnittelu ja reittisuunnittelu halutaan sovittaa paikallisliikenteeseen. Teoriassa mahdollisia liikenteen järjestämismalleja ovat
•
•
•
•

markkinaehtoinen liikenne,
liikenteen hankkiminen käyttöoikeussopimuksella,
tilaaja- tuottajamalliin perustuva hankinta tai
viranomaisen oma tuotanto.

Koska viranomainen on asettanut tietyt palvelutasotavoitteet nykyisiin
liikennöintimääriin perustuen ja seudun joukkoliikenteeseen on myönnetty kunnan ja valtion avustusta, voidaan markkinaehtoisen liikenteen olettaa jäävän palvelutasotavoitteista. Tällöin palvelutasoa täydentävien osto-

jen määrä kasvaisi todennäköisesti tarpeettoman suureksi. Ostovuorojen
lyhytjänteisten suunnittelumahdollisuuksien vuoksi ostettu liikenne voi
muodostua suhteellisen kalliiksi.
Viranomaisen oman tuotannon perustaminen lyhyellä aikajänteellä ja
kyseisellä liikennöinnin mittakaavalla on hyvin epärealistista.
Tilaaja-tuottajamallia on sovellettu suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen toimesta (Helsinki, Turku ja Tampere). Toimivaltainen viranomainen
vastaa palvelutasomäärittelystä sekä reittien ja aikataulujen suunnittelusta. Lisäksi resursseja tarvitaan kilpailutukseen ja lipunmyyntiorganisaatioon. Liikennöitsijälle jää vastuu tuotannon suunnittelusta. Vaihtoehto on
resurssitarpeeltaan selkeästi nykyistä käytäntöä suurempi. Jos joukkoliikennettä halutaan vahvasti edistää, kehittää ja kasvattaa kulkutapaosuutta, on tilaaja-tuottajamalli hyvä vaihtoehto.
Nykyisiin resursseihin ja kilpailutusten aikatauluun nähden suositeltava
ratkaisu on Joensuun, Liperin ja Kontiolahden liikennekokonaisuuden kilpailuttaminen käyttöoikeussopimuksella. Se antaa viranomaiselle hyvät
mahdollisuudet vaikuttaa palvelutasotavoitteiden määrittelyn kautta kalustoon ja linjastoon, jolla liikennettä tullaan alueella tuottamaan.
Liikenteen hankintaan on mahdollista yhdistää neuvottelumenettely. Menettely toimisi siten, että käyttöoikeussopimuksen kilpailutusasiakirjoissa
esitettyihin esimerkinomaisiin ratkaisuihin pyydetään jo tarjousvaiheessa
parannusehdotuksia ja liikennöintisuunnitelmaa yksikköhintojen ja laatukuvausten lisäksi. Tarjousten perusteella kaksi parasta kutsuttaisiin edelleen neuvotteluun, jossa tarjoajien kanssa neuvotellaan kokonaisuuden
yksityiskohdista kuten reittien linjauksista sekä muutostarpeista, jotka
kohdistuvat tilaajaan kuten esimerkiksi bussipysäkkien sijainteihin. Ennen
kaikkea sopimuksen tulisi tähdätä luotettavaan kumppanuuteen parhaiten siihen soveltuvan liikennöitsijän tai konsortion kanssa.
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PAIKALLISLIIKENNE 2014
Suunnitelmasta
Säännöllisen paikallisliikenteen liikennöinti suositellaan hankittavaksi
käyttöoikeussopimuksella. Käyttöoikeussopimusliikenteen hankintaasiakirjaluonnokset ovat raportin liitteinä. Sopimuksessa määritellään
joukkoliikenteen tavoiteltava palvelutaso sekä sanallisesti että graafisesti.
Hankinta-asiakirjoissa esitetään myös esimerkinomainen linjastorakenne,
jolla tavoitteet paikallisliikenteessä saadaan täytettyä sekä tuotua matkustajille lisäarvoa uudenlaisilla linjauksilla, jotka palvelevat paremmin
mm. Raatekankaan aluetta sekä uusia asutuksen keskittymiä (Penttilä,
Karhunmäki, Jyrinkylä).
Itse linjastorakenne pohjautuu vahvasti vuosikymmenten saatossa hioutuneeseen paikallisliikenteeseen. Paikallisliikenteen liikennöitsijät ovat
päässeet kommentoineet suunnitelmaa ja auttaneet siten osaltaan sen
syntyyn. Linjasto rakentuu runkoreittien varaan, jolle ohjataan suurin osa
vuoroista mahdollisimman korkean vuorotarjonnan aikaansaamiseksi.
Runkoreitistö näkyy kuvassa 21.

naisuuteen yhteistyössä ELY:n ja Joensuun kanssa. Näin tarjoajat voivat
löytää kohteiden yhteistyöstä mahdollista yhteistyöhyötyä. Myös palveluliikennettä liikennöivälle pienkalustolle turvataan toimintamahdollisuudet. Lähitulevaisuudessa tulee selviämään tarkempia yksityiskohtia, millä
ehdoilla ja minkälaisilla sopimuksilla markkinaehtoinen kaukoliikenne voi
täydentää paikallisliikenteen tarjontaa toimivaltaisen viranomaisen alueella.
Paikallisliikennealueen liikennekokonaisuus suositellaan hankittavaksi
yhtenä kokonaisuutena, jotta kilpailukohde houkuttelisi mahdollisimman
laajaa tarjoajajoukkoa. Yhtenäisen kokonaisuuden myötä tarjoajalla on
aito intressi liikennöidä paikallisliikenteen reittejä kustannustehokkaana
kokonaisuutena ja sovittaa aikataulut synergiaetujen maksimoimiseksi.

Suunnittelun pääperiaatteena on ollut linjaston parempi hahmotettavuus
ja käytön helpottaminen sekä satunnaisille käyttäjille että vakituisille käyttäjille. Reittipoikkeuksia ei linjastossa ole esitetty ja myös lopullisessa linjastossa niiden tarvetta tulee tarkastella hyvin kriittisesti. Säännöllisen
linjaston lisäksi kunnissa on edelleen kouluvuoroja, asiointiliikennettä
sekä palveluliikennettä. Tässä työssä pääpaino on ollut Joensuuhun suuntautuvassa avoimessa ja säännöllisessä joukkoliikenteessä.
Käyttöoikeussopimuksessa liikennöitsijälle ei myönnetä Joensuussa täyttä
kilpailusuojaa vaan pidempimatkaisen liikenteen tulee saada täydentää
tarjontaa sopimuksessa määritellyillä reiteillä. Työssä ehdotetaan lähialueiden liikennekohteiden hankintaa yhdistettävän samaan hankintakoko-

Kuva 21 paikallisliikenteen runko-osuudet Joensuun keskusalueilla. Vuoromäärätavoitteena runko-osuuksille on 100 vuoroa suuntaansa arkisin
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Kuva 22 Joensuun seudun säännöllisen paikallisliikenteen linjastoluonnos 2014. Näiden lisäksi alueella
liikennöidään kouluvuoroja sekä palveluliikennettä
Joensuun keskusta-alueella.
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Kuva 23 paikallisliikenteen linjastoluonnos seudun keskusalueella.
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Kustannuksiltaan linjastot ovat kuitenkin samaa tasoa. Tämä johtuu siitä,
että päivä- ja hiljaisen ajan liikennöinti on hieman vuoden 2011 tasoa
tiheämpää. Taulukossa 3 esitetään ohjeelliset linjakohtaiset suoritetiedot,
joita kustannusten laskennassa on käytetty. Laskennan yksikkökustannuksina käytettiin soveltaen Turun ja Helsigin seudun toteutuneita yksikkökustannuksia seutuliikenteessä. Käytetyt yksikkökustannukset olivat
-

150 euroa / autopäivä,
33 euroa / liikennöintitunti ja
0,6 euroa / liikennöintikilometri.

Taulukko 3 paikallisliikenteen linjaston alustavat suoritteet
Koko kie rron lä hdöt
Linja

Kuva 24 Joensuun paikallisliikenteen linjastoluonnos, keskusta-alueen reitit.
Linjaston lisäksi alueella liikennöidään pidempimatkaista liikennettä, kouluvuoroja sekä palveluliikennettä.

Suoritteet ja kustannukset
Linjastosuunnitelman lähtökohtana oli säilyttää joukkoliikenteen tarjonta
nykytasolla. Tavoitteena oli, että tästä huolimatta palvelutasoa voitaisiin
parantaa hieman seutuliikenteen synergiaetujen ansiosta.
Vuoden 2014 paikallisliikenteen suunnitelman laskennallinen kilometrisuorite on pari prosenttia korkeampi kuin vuoden 2011 linjaston suorite.
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Palvelutaso ja synergia
Palvelutaso suurimmassa osassa suunnitelma-alueetta pysyy nykyisellä
tasolla. Missään se ei laske. Useita palvelutasoa ja joukkoliikenteen käyttöä edistäviä tekijöitä, jotka eivät vaadi varsinaista tuotantokustannusten
nostoa, on kuitenkin esitetty:
•
•
•

•

Seutulinjojen sisääntuloreitit ajetaan siten, että Joensuun asuinalueet
hyötyvät niiden vuoroista.
Pyritään pitämään kaikki vuorot yhtenäisellä reitillä eli linjastovariaatioista luovutaan.
Pyritään luomaan yhtenäisiä runko-osuuksia, joilla vuoromäärä kasvaa
niin suureksi, että käyttäjä voi kävellä pysäkille katsomatta aikataulua.
Käytännössä tavoitteena on 10 minuutin vuoroväli ruuhka-aikoina.
Lippujärjestelmä palvelee mahdollisimman hyvin erityisesti vakituisten käyttäjien tarpeita.

Kustannusten jakautuminen Joensuun, Liperin ja Kontiolahden välillä
Joensuun, Liperin ja Kontiolahden alueelle ehdotetaan muodostettavan
niin sanottu paikallisliikennealue, joka vastaisi toiminnallista kokonaisuutta.
Paikallisliikenteen (+Liperi ja Hammaslahti) tuotantokustannukset ovat
hyvin lähellä nykyisiä, jos kustannustason mahdollista nousua vuoteen
2014 ei huomioida. On mahdollista että ainakin kalustokustannukset tulisivat nousemaan joka tapauksessa. Taulukossa 4 esitetään arviolaskelma
nykyisestä joukkoliikenteen rahoitusmallista.
Paikallisliikenteen tuotantokustannukset ovat runsaat 4 miljoonaa euroa
vuodessa. Jos joukkoliikenteen rahoitusmalli jatkuu nykyiseen tapaan
vuonna 2014, on linjaston rahoituksesta

-

55 % yksityistä (2,3 M€),
21 % (0,9 M€) subventioita ja
24 % (1 M€) kuntien ostamista matkalipuista.

Valtion osuus paikallisliikenteen subventioista on 0,4 M€.
Jos ei huomioida kuntien matkalippujen hankintaan kuluvia varoja ja oletetaan valtion tuen säilyvän entisellään, ovat liikennöityjen kilometrien
perusteella jaetut kuntien vuotuiset kustannusosuudet paikallisliikenteestä arviolta seuraavat:
a) Joensuu 76 % suoritteesta, 350 000 euroa,
b) Kontiolahti 15 % suoritteesta, 80 000 euroa ja
c) Liperi 9 % suoritteesta, 50 000 euroa.
Koska linjaston suoritemäärä pidetään nykyisellä tasolla, ei ole syytä olettaa rahoituksen kuntaosuuksien muuttuvan radikaalisti nykyisestä.
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Taulukko 4 Arvio paikallisliikennealueen säännöllisen joukkoliikenteen
rahoituksesta
Arvio yksityisestä rahoituksesta 2010, € (sis. Alv. 9%)
Lipputulot Joensuun paikallisliikenteessä (ilman subventiota)

1 300 000

Lipputulot seudun muussa liikenteessä (ilman sub. (ei vielä laskentaa)

1 000 000

YHTEENSÄ

2 300 000

Seudullisen avoimen joukkoliikenteen subventiot 2010, €
Joensuun seutu- ja maakuntalippu (kunta + valtio)

153 000

Joensuun paikallisliikenteen lipputuki (kunta + valtio)

395 000

Joensuun lastenvaunut/veteraanit (kunta)

104 000

Kontiolahden lipputuki (kunta)

87 000

Kontiolahden lipputuki (valtio)

59 000

Liperin lipputuki (kunta)

34 000

Liperin lipputuki (valtio)
YHTEENSÄ

25 000
857 000

Kuntien ostamat peruskoululaisten matkaliput 2010, €
Joensuun kaupunkiliikennealue (arvio vuoden 2006 luvuista)

130 000

Kontiolahti

494 000

Liperi

364 000

YHTEENSÄ

988 000

Arvio kaupunkimaisen seutuliikenteen rahoituksesta, € 4 145 000

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA ETENEMINEN VUOTEEN
2020
Alueen väestönkasvu on maltillista eikä sellaisenaan aiheuta paineita lisätä joukkoliikenteen vuoromääriä kokonaisuudessaan. Jotkin tietyt alueet
kuitenkin kasvavat suurempina kokonaisuuksina, jolloin tarve joukkoliikennetarjonnan lisäämiselle paikallisesti voi olla tarpeen. Tällaisia alueita
ovat muun muassa Ylämylly, Karhunmäki, Multimäki, Penttilä, Niittylahti
ja Lehmo.
Uusien alueiden kehitystä tulee seurata aika ajoin, koska etukäteen voi
olla vaikeaa arvioida rakentumisen tarkkaa ajoitusta. Joukkoliikenteen
tarjonta tulee järjestää kuntoon ennen alueen rakentumista, jotta palvelu
on näkyvillä ja ennakoitavissa jo asukkaiden sinne muuttaessa.
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TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 2012 2020
KEHITTÄMISEEN TARVITTAVAN TAUSTATIEDON KERÄÄMINEN
Toimintaympäristön kehittämiseksi on ensiarvoisen tärkeää oppia ymmärtämään matkustajien tarpeita. Tämän työn yhteydessä tehtiin internetkysely, jonka avulla saadaan paljon vastauksia lyhyessä ajassa ja pienehköllä työmäärällä. Internet-kyselyn ongelmana on kuitenkin vinoutunut
vastaajajoukko. Vain hyvin pieni osa vastaajista oli joukkoliikenteen säännöllisiä käyttäjiä.
Tiedonkeruu olisi hyvä tehdä busseissa haastattelemalla tai lomakkeita
jakamalla kahtena ajankohtana. Haastattelu tehtäisiin kesä ja talvikaudella
siten, että sen ehtisi täyttää matkan aikana. Tärkeitä selvitettäviä asioita
ovat mm.
-

lipputyyppi, jolla matkustaa nyt ja yleensä
kuljettavan matkan lähtö ja määränpääosoite (esim. pisteinä kartalle)
matkan yksityiskohdat (lähtöaika, matka-aika, kävelymatkat, pysäkki).
linja, jne.)
miksi on valinnut bussin
pääasiallinen kulkumuoto vuodenajasta riippuen
mistä syystä käyttää kesällä eri kulkumuotoa ja
miten parantaisi palvelua yleisesti?

Yksi haastattelija ehtii paikallisliikenteessä saamaan arviolta 5 vastausta
per matka. Jos bussimatka kestää keskimäärin 15 minuuttia, ehtii hän
kerätä 100 vastauslomaketta päivässä. Kahden viikon keräämisellä saadaan arviolta 1000 – 2000 vastausta, joiden perusteella saadaan jonkinlainen kuva matkustamisesta paikallisliikenteessä. Tiedot kannattaa syöttää
paikkatieto-ohjelmaan, jotta niiden analysointi onnistuu myös graafisesti.

Vastausten analysointiin ja raportointiin kannattanee varata ainakin kaksi
viikkoa, jolloin työmäärä yhteensä on 1 – 1½ kuukautta. Riippuen siitä
miten ja missä laajudessa työ teetetään on kustannusarvio 4 000 – 8 000
euroa. Jos työ teetetään opinnäytteenä, on ohjaamiseen kuluva aika
huomattava, mutta vastaavasti ulkoinen kustannus pienempi.
Haastattelututkimusta voidaan luonnollisesti laajentaa käsittämään myös
kaupunkialueen ulkopuolinen joukkoliikenne. Tällöin tämä kannattaa toteuttaa Joensuun ja ELY:n yhteisenä hankkeena. Kaukoliikenteen tutkimuksen toteutusperiaate on yhtenevä paikallisliikennetutkimuksen kanssa, mutta tiedonkeruun osalta huomattavasti hitaampaa.
INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ
Toimintaympäristön tärkein kehitystoimenpide on toteuttaa tavalla tai
toisella seudullinen graafinen reittiopas. Realistisia vaihtoehtoisia toteutustapoja on käytännössä kolme erilaista:




tuotetaan itse aikataulu ja reittitieto Googlen ja/tai Matka.fi:n hyväksymään muotoon
kilpailutetaan oman räätälöidyn reittioppaan toteutus
toteutetaan reittiopas osaksi Matkahuollon järjestelmää.

Vaihtoehdoista ensimmäinen on edullisin, koska sen kulut syntyvät vain
aineiston muokkaamisesta ja keräämisestä. Google on myös maailman
tunnetuimpia brändejä ja käytetyin hakukone, joten sen löytäminen on
asiakkaille yksinkertaista. Vastaava reittiopas Oulussa on Suomen ensimmäinen Google-pohjainen reittiopas. Tällaisessa toteutustavassa on ehdottoman tärkeää, että tieto pidetään ajan tasalla ja sen oikeellisuutta
valvotaan säännöllisesti viranomaisten toimesta.
Toinen vaihtoehto on puolestaan kaikkein monipuolisin ja sen myötä on
mahdollista kehittää lisäpalveluja sekä mahdollisesti jotain uutta. Samalla
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tulee kyseeseen myös koko joukkoliikenneaiheisen sivuston päivittäminen
tai kokonaan uusi toteuttaminen. Räätälöidyn reittioppaan kustannukset
Joensuun seudulle olisivat todennäköisesti noin 100 000 €. Mahdolliset
lisäominaisuudet kasvattavat toteutuksen kustannuksia.
Kolmantena vaihtoehtona on tilata toteutus osaksi Matkahuollon järjestelmää. Huonona puolena lienee, että matkahuolto on ensisijaisesti pidemmän matkan liikenteen palveluntuottaja ja sen toiminta on usein liikenteenharjoittajalähtöistä. Hyvä puoli on, että Matkahuollon sivustolta
löytyvät myös pidemmän matkan yhteydet.
LIPPUJÄRJESTELMÄ
Kehitysehdotukset
Paikallis- ja lähiliikenteessä on käytössä monipuolinen yhteinen lippujärjestelmä, jonka ansiosta seudullinen lähiliikenne täydentää paikallisliikenteen linjastoa kaupunkialueella. Lippujen hinnat on suunniteltu siten että
joukkoliikenteen pitäisi tulla oman auton käyttöä halvemmaksi, vaikka
auton ostohintaa ei otettaisi lukuun. Poikkeuksen tähän voi muodostaa
esimerkiksi lyhyehkö käynti keskustassa, jossa pysäköinti autolla on edullista. Kertalippuun tulisi lisätä automaattinen tunnin vaihto-oikeus, jotta
matka-ketjujen muodostuminen ja lyhyt asiointikäynti mahdollistetaan
samalla lipulla.
Kertalippunousijoita on todella paljon Joensuun paikallisliikenteessä. Nousuista noin neljännes tapahtuu kertalipulla. Tämä tarkoittaa kokonaislipputuloista yli 40 %. Tulojen kannalta seuraavaksi tärkein lippulaji on kaupunkikortti. Sen osuus tuloista on reilu neljännes. Kyseiset kaksi lipputuotetta vastaavat yhteensä noin 75 %:sta paikallisliikenteen lipputuloista.

Kuva 25 Matkustajamäärän ja joukkoliikenteen suoritteen välinen vaihtelu on
liian suurta kesä- ja talvikauden välillä.
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Joensuun uusi toimivalta-alue kannattanee jakaa loogisiin vyöhykkeisiin
joiden välisiä ja sisäisiä lippuja myydään matkustajille.

Kuva 26

1. Vyöhyke (6 km) kattaisi Joensuun keskustaympäristön
2. Vyöhykkeeseen kuuluisivat mm. Reijola, Niittylahti, Ylämylly,
Lehmo, Kulho ja Kontiolahden kirkonkylä.
3. Vyöhyke koostuisi muusta nykyisestä seutulippualueesta, jolla
palvelu perustuu suurelta osin ELY-liikenteeseen. Tästä syystä
näillä alueilla tulee olemaan voimassa ELY:n kanssa erikseen sovittava hinnasto ja lipputuotteet.

Kuva 27 kaupunkikorttien matkustajamäärä romahtaa kesäisin. Tulojen kannalta tärkeimmän lippulajin eli kertalipun myynti on paljon tasaisempaa ja
kesäisin määrällisesti jopa kaupunkilippua suurempaa.

Lippujärjestelmän kehittämisen tulee painottua satunnaisemman monia
tarkoituksia palvelevan liikkumisen edistämiseen, mikä vähentää tarvetta
oman auton hankinnalle. Tästä syystä siirtyminen kohti arvolippua sarjalippujen sijaan on suositeltavaa. Nykyaikainen lisä arvolipun lataamiseen
olisi mahdollisuus siirtää rahaa verkkopankissa omalle korttitilille. Erityisesti harvemmin asutuilla alueilla tämä on hyödyllistä kun latauspisteitä ei
aina ole lähistöllä.
Lipputyypin ei myöskään välttämättä kannata olla sidottu asuinpaikkaan
vaan siihen, minkälaisia matkoja aiotaan tehdä. Joku voi haluta kävellä 1.
vyöhykkeen sisälle puoli kilometriä säästääkseen kuukausilipussa hieman
tai vastaavasti pyöräillä pidemmältäkin.
3. vyöhykkeen (seutulippualue) sisäinen lippu mahdollistaisi kohtuullisella
hinnalla lyhempienkin matkojen matkustamisen. Nykyinen hinnoittelu
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perustuu ajatukseen, jossa kaikki matkat suuntautuvat Joensuun keskustaan. Muiden vyöhykkeiden sisäinen lippu voisi kannustaa joukkoliikenteen käyttöä myös muilla matkoilla kuten Kiihtelysvaarasta Heinävaaraan
tai Uimaharjusta Enoon.

Nämä muutokset mahdollistaisivat edullisesti koko lukuvuoden bussilipun
hankinnan. Joukkoliikenteen kausilipun hankkiminen lukuvuoden alussa
koko vuodeksi olisi nuorille tai opiskelijoille eräänlainen sitoumus myös
sen käyttöön ja helpottaisi toisaalta vanhempienkin kuljetustarpeita.

Yksi kehityssuunta, joka sitouttaisi joukkoliikenteen käyttöön, olisivat nykyistä pidemmät kausilipputuotteet, joilla saa alennusta kauden pituuden
perusteella. Hinnoittelu olisi esimerkiksi portaittain seuraavanlainen:

Joukkoliikenteen mielsi kalliiksi hyvin suuri osa joukkoliikennekyselyyn
vastanneista. Osasyynä tähän on varmasti se, että kerta- tai sarjatuotteissa jokaisesta matkasta joudutaan maksamaan tavallaan erikseen. Ajatusmaailma on samantyyppinen kuin autoilussa – bensiinin ostaminen koetaan kalliiksi vaikka todellisuudessa polttoainekulut ovat autoilun todellisista kustannuksista vain noin kolmasosa. Harva ajattelee, että uudehkon
auton omistaminen voi maksaa todellisuudessa 10 € päivässä puhtaana
arvon alenemisena. Samasta syystä joukkoliikenne mielletään kalliiksi
varsinkin kertatuotteita maksettaessa.

d)
e)
f)
g)

30 päivää 56,5 €,
90 päivää 152,6 € (ale 10 %)
180 päivää 288,2 € (ale 15 %) ja
365 päivää 542,4 € (ale 20 %).

Kauden pituuden perusteella alennuksen myöntäminen vaikuttaisi luultavasti eniten kesäajan matkustajamääriin. Kun yhdeksän yksittäisen kuukauden hinnalla saisi 12 kuukautta matkustusaikaa, olisi tavallaan kesäajan heikompi tarjonta hinnoiteltu houkuttelevammaksi. Myös säännöllistä työssäkäyntiä joukkoliikenteellä tuettaisiin tällä tavoin. Nyt talvi- ja
kesäkuukausien välillä on liian suuri ero matkustajamäärissä. Tämä viestii
mm. siitä, että osa pyöräilee tai kävelee niin pitkään kuin suinkin mahdollista joko pyöräilyn kätevyyden takia tai sitten säästääkseen parin kuukauden bussilipun hinnan.
Opiskelija- ja nuorisoalennus ovat Joensuussa suunniteltu nykyisellään
siten, että bussilla kuljetaan kouluun tai oppilaitokseen ja sieltä takaisin.
Kuitenkin suurimmalla osalla liikkumistarpeita on myös muina aikoina ja
pääasialliset liikkumismuodot ovat pyöräily ja joukkoliikenne. Ulottamalla
alennusryhmät kausituotteisiin, edistetään sitoutumista ja tottumista
joukkoliikenteellä matkustamiseen. Opiskelija ja nuorisolippu voisi olla
selvästi aikuisten lippua edullisempi eli esimerkiksi kausituotteissa 20 %
aikuisten lipun hinnoista.

ARVIO LIPPUJÄRJESTELMÄN MUUTOSTEN VAIKUTUKSISTA
Arvioinnin perusteet
Tässä kappaleessa on arvioitu ehdotettujen lipputuotteiden muutosten ja
paikallisliikennealueen muodostamisen vaikutuksia joukkoliikenteen lipputuloihin ja matkustajamääriin. Tarkastelun perustana ovat liikenteen
matkustajamäärät, lippulajeittaiset nousijatiedot, maankäyttötiedot sekä
arvio kysynnän hintajoustoista lipun hintojen suhteen. Paikallisliikenteen
matkustajamäärät on tilastoitu Lehtosen liikenteen toimesta ja tiedossa
on tarkat matkustajamäärät lipputuotteittain vuodelta 2011. Muiden paikallisliikenteen linjojen (100-200 sarjan linjat) matkustajamääriä ei tunnettu. Matkalippujen kysynnän hintajoustoa on tutkittu joukkoliikenteen
julkista rahoitusta koskevissa taustaselvityksessä (2012), jossa on saatu
arvot sisäisten- ja seutulippujen kysynnän hintajoustolle.
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Vyöhykejaon vaikutus
Paikallisliikenteen lippualueen muodostaminen koostuu kahdesta osasta,
1. kaupunkimaisen paikallisliikennealueen laajentamisesta sekä
2. paikallisliikennealueen jakamisesta kahteen vyöhykkeeseen.
Paikallisliikennealue ehdotetaan laajennettavaksi siten, että Kontiolahti,
Ylämylly ja Jyrinkylä on liitetty mukaan nykyiseen Joensuun paikallisliikennealueeseen. Tämä vaikuttaa seutu- ja kaupunkilipuista saatavien tulojen
jakautumiseen sekä niiden kokonaismäärään. Taajamien tarkoista matkustajamääristä ei ole ollut saatavilla tilastotietoa, joten matkustajamääriä on arvioitu seutulippujen kokonaismäärän perusteella, ottaen huomioon taajaman asukasmäärä, vuorotarjonta ja etäisyys Joensuusta.
Paikallisliikennealue on ehdotettu jaettavan kahdeksi vyöhykkeeksi. Seuraavassa on tarkasteltu kahta etäisyyteen perustuvaa vyöhykevaihtoehtoa:
Vaihtoehto 1:
 1. vyöhyke ulottuu noin 6 km päähän Joensuun keskustasta,
käsittäen lähinnä Joensuun keskusta-alueen.
 2. vyöhykkeeseen kuuluvat Kontiolahden kirkonkylä, Kulho,
Lehmo, Niittylahti, Onttola, Reijola ja Ylämylly
Vaihtoehto 2:
 1. vyöhyke ulottuu noin 9 km päähän Joensuun keskustasta,
käsittäen keskusta-alueen lisäksi Lehmon, Reijolan sekä Onttolan alueet.
 2. vyöhykkeeseen kuuluvat Kontiolahden kirkonkylä, Kulho,
Niittylahti ja Ylämylly

Kuva 28 Paikallisliikenteen tutkitut vyöhykevaihtoehdot (1. vyöhyke joko 6
km tai 9 km)

Tarkastelussa 2. vyöhykkeen kaupunkikortin hinta on laskettu nykyisestä
67,5 eurosta 63 euroon, koska Liperin ja Kontiolahden seutulippujen hinnat ovat niin lähellä nykyistä 2. vyöhykkeen hintaa. Kertalipun hinta 2.
vyöhykkeellä on 3,5 €. Muiden lipputuotteiden hinnat on pidetty muuttumattomina ja ne ovat vuoden 2011 hintojen mukaiset. Molemmissa
vaihtoehdoissa vyöhykkeillä on siis seuraavat matkalippujen hinnat:
-

Kaupunkikortti, 1. vyöhyke: 56,50 €, voimassa 30 pv.
Kaupunkikortti, 2. vyöhyke: 63,00 €, voimassa 30 pv.
Kertalippu 1. vyöhyke: 3,20 €
Kertalippu 2. vyöhyke: 3,50 €
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Uuden rajauksen myötä noin 70 % myytyjen seutulippujen nykymäärästä
siirtyy paikallisliikenteen lippualueelle. Lisäksi 2. vyöhykkeen lippujen hintojen alennus aiheuttaa muutoksia lipputuloissa sekä matkustajamäärissä.
Vaikutukset ovat vahvasti riippuvaisia kaupunkikortin 2. vyöhykkeen lipun
hinnasta.
Vyöhykevaihtoehtojen välillä on huomattava ero matkustajamäärän sekä
lipputulojen muutoksessa.
-

-

Vaihtoehdon 1 mukaisessa vyöhykejaossa lipputuloja arvioidaan
menetettävän 60 000 eurolla ja matkustajamäärien lisääntyvän
hinnan kysyntäjouston ansiosta noin 5 000 matkustajalla vuodessa.
Vaihtoehdossa 2 lipputulot vähenevät arviolta 101 000 euroa
vuodessa ja matkustajamäärä kasvaa noin 9 000 matkustajaa
vuodessa.

Taulukko 6 Arvio paikallisliikennealueen matkojen osuudesta vyöhykkeittäin
1. vyöhykkeen osuus
kaupunkilippualueen
matkoista
Vaihtoehto 1: 6 km keskustasta
ulottuva 1. vyöhyke

68 %

32 %

Vaihtoehto 2: 9 km keskustasta
ulottuva 1. vyöhyke

84 %

16 %

Lipputuotteiden muutosten vaikutus
Pitempien kausilippujen hintojen alennus sekä opiskelija-alennus vaikuttavat lipuista saataviin tuloihin sekä hintajouston kautta tehtyjen matkojen kokonaismäärään. Vaikutusten tarkastelussa on mukana kaksi skenaariota:
-

Ehdotuksen mukaiset lipunhinnat, jossa
kausilippujen alennus on 5 - 15 % riippuen lipun voimassaoloajasta.
Opiskelija-alennus on 20 % aikuisten lipun hinnoista.

-

Merkittävämpi lipunhintojen alennus, jossa
kausilippujen alennus 15 - 25 % riippuen lipun voimassaoloajasta.
Opiskelija-alennus on 30 % aikuisten lipun hinnoista.

Taulukko 5 Arvio vyöhykejaon vaikutuksista matkustajamääriin ja lipputuloihin nykyiseen verrattuna
Matkustajien muutos
vuodessa

Lipputulojen muutos
vuodessa, €

Vaihtoehto 1: 6 km keskustasta
ulottuva 1. vyöhyke

5 000

-60 000

Vaihtoehto 2: 9 km keskustasta
ulottuva 1. vyöhyke

9 000

-101 000

2. vyöhykkeen osuus
kaupunkilippualueen
matkoista

Lipputuotteiden päivityksen tarkastelussa on pohjana edellisen kappaleen
1. vaihtoehdon mukainen 6 km 1. vyöhyke. Kertalippujen hintoihin ei tässä tarkastelussa kohdistu muutoksia.
Ehdotuksen mukaisilla lipunhinnoilla on mahdollista lisätä joukkoliikenteen käyttäjämääriä noin 16 000 matkustajalla vuodessa. Lippujen hintojen ehdotettu alennus tarkoittaa noin 130 000 euroa pienempiä lipputulo-
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ja vuodessa. Lukuun sisältyy 1 vaihtoehdon mukaisen vyöhykejaon lipputulojen menetys (60 000 euroa)



Kustannukset ovat kohtuulliset (korkeintaan 5 % liikennöintikustannuksista).

Merkittävämpien alennusten mukaiset lipunhinnat lisäävät käyttäjämääriä
noin 21 000 matkustajalla vuodessa. Vaikutus lipputuloihin on negatiivinen. Kausi- ja opiskelijalippujen hintojen alennus vähentää lipputuloja
noin 160 000 euroa vuodessa. Lippujärjestelmän muutosten vaikutukset
on koottu alla olevaan taulukkoon.



Mahdollistaa liittymisen valtakunnalliseen matkakorttijärjestelmään.



Mahdollistaa liikenteen tasapuolisen kilpailuttamisen.



Mahdollistaa suunnitellun taksa- ja lippujärjestelmän toteuttamisen ja on sen lisäksi helposti muutettavissa lippu- ja taksajärjestelmän laajennuksiin ja muutoksiin.



Tilastoi perustietoa mm. lippulajikohtaisista nousuista ja pysäkkikohtaista nousijatietoa.



Järjestelmään on oltava liitettävissä useita liikennöitsijöitä, kuten
myös ELY:n liikenne.



Mahdollistaa jatkossa reaaliaikaisen info- ja liikennevalojen etuusjärjestelmän toteuttamisen eli linja-auto lähettää paikkatiedon
vähintään kerran sekunnissa.

Taulukko 7 Arvio lipputuotteiden muutosten vaikutuksista matkustajamääriin ja lipputuloihin (lukuihin sisältyvät myös vyöhykejaon aiheuttamat lipputulojen menetykset 60 000 euroa)
Matkustajien muutos
vuodessa

Lipputulojen muutos
vuodessa, €

Ehdotuksen mukaiset
lipunhinnat

16 000

-128 000

Merkittävämpi lipunhintojen
alennus

21 000

-159 000

MAKSUJÄRJESTELMÄ 2014
Jos Joensuun paikallisliikenne tullaan kilpailuttamaan, on toimivaltaisella
viranomaisella oltava tiedossa millaisella maksujärjestelmällä joukkoliikennettä hoidetaan. Nykytilanteessa paikallisliikenteessä Lehtosen liikenteellä on itsellään järjestelmä, josta toimitetaan pyydettäessä viranomaiselle halutut tiedot. Seutuliikenteessä on puolestaan käytössä Matkahuollon järjestelmä.

Kilpailutettaessa liikennettä on varmistettava, että liikenteenharjoittaja
sitoutuu liittymään ennen sopimuskauden alkua johonkin viranomaisen
auditoimaan, hyväksymään ja osoittamaan elektroniseen matkakorttijärjestelmään. Tällä varmistetaan se, että Joensuun seudulle ei synny omia
liikenteenharjoittajakohtaisia räätälöityjä järjestelmiä.

Seuraavia tavoitteita voidaan asettaa hyvälle maksujärjestelmälle:


Luotettavuus, Helppokäyttöisyys, läpinäkyvyys, muunneltavuus.



Mahdollistaa läpinäkyvän clearingin (tukien maksamisen perusteet, rahaliikenne).

Maksujärjestelmien yhtenäistämiseksi ja yhteisen valtakunnallisen kehittämisen mahdollistamiseksi ja edistämiseksi on parhaillaan käynnissä Liikenneviraston tutkimus, joka liittyy Liikenneviraston joukkoliikenteen
yleiseen kehittämiseen tähtääviin uusiin tehtäviin. Työstä vastaa Suomen
Paikallisliikenneliiton Palvelu Oy ja siihen osallistuu 11 suurta ja keskisuur-
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ta kaupunkia ympäri Suomea. Myös Joensuu on mukana. Tutkimuksen
tuloksena saadaan suositus siitä, miten maksujärjestelmä kannattaa toteuttaa ja mikä on mahdollista vuoteen 2014 mennessä.
Käytännössä toteutusmalleja on useita erilaisia, joihin kaikkiin liittyy vahvuuksia ja haasteita. Seuraavassa on kuvattu mahdollisia etenemispolkuja
tai toteutusmalleja:
1. Sovitaan nykyisen liikenteenharjoittajan (Lehtosen liikenne) kanssa ehdot ja kustannukset, joilla Lehtosen liikenteen nykyinen
maksujärjestelmä on käytettävissä ja laajennettavissa myös mahdollisilla uusilla liikenteenharjoittajilla. Yksi mahdollisuus on, että
toimivaltainen viranomainen lunastaa järjestelmän ja perii sen
käytöstä vuokraa liikenteenharjoittajilta. Mallin vahvuutena on se,
että voidaan hyödyntää olemassa oleva järjestelmä. Haasteena on
sopia lunastamiseen liittyvät asiat. Tässä on huomioitava, että
Lehtosen liikenteen nykyinen sopimus ei välttämättä mahdollista
järjestelmän laajentamista esitetyn mukaisesti. Mallin yhtenä
haasteena on sopia clearingiin liittyvät asiat ja myös miten clearing hoidetaan käytännössä, jos tilaaja ei halua ottaa tätä tehtävää itselleen.
2. On myös mahdollista tehdä kohdan 1 mukainen sopimus jonkun
muun liikenteenharjoittajan kanssa. Vahvuudet ja haasteet ovat
samat kuin kohdassa 1.
3. Kilpailutetaan maksujärjestelmän toteutus- ja ylläpito kolmannella
osapuolella (järjestelmätoimittaja) ja liikennöitsijä velvoitetaan
hankkimaan kustannuksellaan maksujärjestelmän mukaiset rahastuslaitteet ja varikkojärjestelmät kyseiseltä järjestelmätoimittajalta. Haasteena on kuten uuden järjestelmän vaatima määrittelytyö. Lisäksi hankinta vie paljon tilaajan resursseja. Uuden järjes-

telmän määritystyö vie helposti lähes vuoden, kilpailuttamisprosessi sopimusneuvotteluineen runsaat puoli vuotta ja toteutus 1-2
vuotta testauksineen ja hyväksymismenettelyineen. Mallin vaarana on myös korkeat ja hallitsemattomat järjestelmäkustannukset.
Mallin vahvuutena on ehdoton tasapuolisuus ja clearingin helppo
ulkoistaminen järjestelmätoimittajalle.
4. Ostetaan koko palvelu Matkahuollolta. Tässä hyvänä puolena on
se, että järjestelmä on automaattisesti osa suurempaa järjestelmä
ja teknisesti yhteensopiva monien muiden järjestelmien kanssa.
Lisäksi kehittämiskustannukset jakautuvat usean toimijoiden kesken. Järjestelmä on myös toimiva ja jo olemassa oleva. Tässä ratkaisussa haasteena on kuitenkin se, että määräysvalta järjestelmään on rajoitettu koskien esimerkiksi kehittämistoimenpiteitä.
Myöskin Matkahuollon palvelun hinnoitteluun on vaikea vaikuttaa. Jos Matkahuollon järjestelmä valitaan maksujärjestelmäksi,
on varmistettava, että Matkahuolto hyväksyy kaikki liikenteenharjoittajat järjestelmänsä piiriin.
5. Laaditaan ainoastaan maksujärjestelmän toiminnalliset vaatimusmääritykset, jolloin kaikkien liikennöitsijöiden on mahdollista
tarjota oma järjestelmä, kunhan se täyttää toiminnalliset vaatimukset (käsittäen myös yhteensopimusvaatimukset). Mallin vahvuutena on ehdoton tasapuolisuus. Mallin suurimpana haasteena
on, että tilaaja ottaa voimakkaan koordinointiroolin ja malli vaatii
suurta asiantuntemusta tilaajan puolelta. Kokemus on osoittanut,
että eri järjestelmien yhteensovittaminen ei ole ongelmatonta,
vaikka kuinka avoimia rajapintoja pyritään toteuttamaan. Tämä
olisi myös ainutlaatuinen ratkaisu Suomessa, mikä itsessään tuo
paljon uusia riskejä toteutuksen osalta.
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Erityisen haastava tulee olemaan se aika, kun siirtymäajan sopimuksista siirrytään uusiin sopimuksiin ja etenkin jos uusia liikenteenharjoittajia tulee mukaan. Matkustajille tämä ei saa näkyä
palvelun heikkenemisenä. Siirtymäaika vaatii mm. seuraavien asioiden varmistamista:






Matkustajilla tulee olla riittävästi aikaa hankkia mahdolliset
uudet matkakortit, jos vanhoilla korteilla ei enää pystytä toimimaan uudessa tilanteessa. Parasta olisi tietenkin, jos matkakortteja ei tarvitse vaihtaa. Jos korttien vaihtamiseen on
tarvetta, on vanhat matkakortit oltava helposti vaihdettavissa
uusiin.
Jos vanhaa ja uutta järjestelmää voidaan käyttää rinnakkain
jonkin aikaa, saadaan koko maksujärjestelmästä vikasietoisempi. Uuden tilanteen testaamiseen on varattava riittävästi
resursseja etenkin, jos vanhaa ja uutta järjestelmää ei voida
ylläpitää samanaikaisesti.
On oltava valmiiksi mietittynä suunnitelma sitä varten, että
siirtymäaikana tulee ongelmia uusien toimijoiden myötä.
Etenkin tiedonsiirto- ja clearing-asiat tyulee olla huolella testattuja ja vastuut selkeästi sovitut.

niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena
julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä.
Raportissa erotetaan toisistaan linja-autoliikenne ja raideliikenne ja sen
pohjalta on voitava valvoa ja arvioida julkisen liikenneverkon suorituskykyä, laatua ja rahoitusta, ja siinä on tarpeen mukaan annettava tietoja
myönnettyjen yksinoikeuksien luonteesta ja laajuudesta.”
Edellä kuvattujen lisäksi voi olla tarkoituksenmukaista julkaista omaan
tarpeeseen lukuja, joista ilmenee myös suunnittelua tukevia tietoja. Myös
historiaa kannattaa sisällyttää, jotta kehityksen suuntaa on helpompi
hahmottaa. Sopiva seurattavien tekijöiden kuvaajien aika-akseli on noin 510 vuotta. Esimerkiksi seuraavien lukujen seuranta olisi hyödyllistä:
a. Matkustajamäärää kuukausittain, kunnittain ja linjoittain. Ja jos
mahdollista, niin vielä tarkemmin eli käytännössä myös pysäkeittäin. (nousutiedot liikennöitsijältä + omaa laskentaa linjoilla)
b. Liikenteen tulojen rakenne yksityiset lipputulot / opetustointen
hankkimat liput / avoimen joukkoliikenteen rahoitus
c. Joukkoliikenteen kouluarvosana nettikyselyssä / kysely busseissa
d. Reittioppaan kävijät ja palaute

SEURATTAVIA JOUKKOLIIKENTEEN OMINAISUUKSIA
Toimivaltaisen viranomaisen edellytetään EU:n palvelusopimusasetuksen
mukaisesti julkaisevan toiminnastaan ja velvoitteistaan raportin.
Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan mukaan:
”Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun
velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita

e. Lippujen hinnan kehitys
f.

Keskimääräinen tulo / nousija

g. Kesä ja talviliikenteen käyttäjämäärän suhde
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JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA
Lähtökohdat
Järjestelmien kehittämisen ensimmäinen vaatimus on se, että tietoa saadaan hankittua ja jalostettua riittävästi päätöksenteon tueksi. Toisin sanoen nykytilanne pitää tuntea hyvin, jotta heikoimpia osa-alueita voidaan
vahvistaa kustannustehokkuuden maksimoimiseksi. Viime aikoina seudulla onkin uuden viranomaisen toimesta selvitetty joukkoliikenteen ominaisuuksia ja käyttäjien tarpeita. Selvittämisen tulee jatkua ja seurantaluvut
tulee pitää ajan tasalla.
Rajoitteet ja politiikka
Seudullinen joukkoliikennesuunnitelma laadittiin siten, että joukkoliikenteen yhteiskuntaan kohdistuvien kustannusten taso pysyy nykyisellään
uuden viranomaisen järjestämässä paikallisliikenteessä. Tämä kehittämisohjelma on laadittu sillä oletuksella, että radikaalia muutosta joukkoliikenteen julkiseen rahoitukseen ei ole tulossa. Rahoitustaso määrää pitkälti sen mitkä ovat tulevaisuuden joukkoliikenteen kehittämisen painopisteet.
Mahdollisuudet ja best practicet
Joukkoliikenteen kehittäminen voidaan jakaa noin neljään kategoriaan:
h) linjastosuunnittelu ja tarjonnan lisääminen
i) lippujärjestelmän muutokset
j) informaatiojärjestelmän ja tiedotuksen kehittäminen sekä liikkumisen ohjaus
k) infrastruktuurin ja etuisuuksien kehittäminen.
Absoluuttisesti tehokkaimpia toimenpiteitä ovat lipun hintojen laskeminen ja tarjonnan lisääminen siellä, missä linjat ovat kuormittuneimpia.

Tarjonnan lisääminen on erityisen suotuisaa lyhyillä matkoilla, joilla odottelun ja piilo-odottelun osuus matka-ajasta on suurin. Joukkoliikenteen
kysynnän muutoksiin tulee voida reagoida, oli tuleva järjestämistapa mikä
hyvänsä. Uudet asuinalueet tai poistuvat merkittävät maankäytön kohteet
kuten Kontiolahden varuskunta vaativat nopeaa reagointia tilanteeseen.
Pääperiaatteena tulee olla, että asukkaiden muuttaessa uudelle asuinalueelle, tulee joukkoliikenteen tarjonnan olla jo kunnossa.
Lippu- ja maksujärjestelmien kehittäminen elää muutosvaihetta. Monet
tahot edistävät valtakunnan tasolla yhtenäisempien järjestelmien toteuttamista. Yhteensopivammista lippujärjestelmistä hyötyvät niin matkustajat kuin viranomaisetkin. Matkustajille yhtenäisyys tietää mutkattomampaa matkustamista eri liikennekokonaisuuksien välillä kun taas tilaajalle
tämä voi tarkoittaa pienentyviä kuluja ylläpidossa ja kehittämisessä sekä
läpinäkyvämpää ja helpompaa liikennekokonaisuuksien kilpailuttamista.
Infrastruktuurin kehittäminen sekä fyysiset joukkoliikenne-etuudet taas
puolustavat paikkaansa siellä, missä joukkoliikenteen määrät ovat huomattavia ja ruuhkasta aiheutuu kustannuksia liikennöintiin. Käytännössä
Joensuun joukkoliikenteessä kannattavuuden kriteerit täyttäviä kohteita
on ainoastaan torin ympäristössä. Perusteita esimerkiksi joukkoliikennekadulle voi toki olla muitakin, kuten ympäristön rauhoittaminen ja viihtyisyyden sekä turvallisuuden parantaminen. Tällöin kyse on enemmän kaupunkikuvallisista asioista.
Liikennevaloetuudet SYVARI-periaatteiden mukaisina sen sijaan voivat
tulevaisuudessa soveltua pienempiinkin joukkoliikennejärjestelmiin. Kyse
on lähinnä siitä, millä tekniikalla etuuspyynnöt saadaan lähetettyä liittymään ajoissa. Tampereella on ensimmäisenä laajasti käytössä SYVARItekniikkaa GPS-paikannuksella hyödyntävä järjestelmä, jossa busseille
annetaan etuuspyyntöjä sillä perusteella ovatko ne myöhässä vai eivät.
Tämän pitäisi ainakin periaatteessa lisätä joukkoliikenteen luotettavuutta
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kun etuuksia ei anneta etuajassa ajaville vuoroilla. Käytännön tulokset
eivät ole olleet toistaiseksi ihan toivotunlaisia.
Linjastosuunnittelun lähtökohta on sovittaa tarjonta ja kysyntä poliittisten
linjausten mukaisesti tasapainoon. Jotta sovittamista voidaan kunnolla
suunnitella, tarvitaan siihen tietoa ja työkaluja. Matkustajatietoa kannattaa hankkia linjoilta pysäkkikohtaisesti. On myös hyödyllistä seurata reittien ajonopeuksia sekä ajoaikojen toteutumista. Epäluotettavasta (lähtöajat, ajamattomat vuorot ja erityisesti etuajassa ajavat vuorot) liikennöinnistä voidaan mahdollisesti sanktioida liikennöitsijää. Luotettavasta liikennöinnistä voidaan yhtä lailla jakaa bonuksia.
Yksi oleellisista nykypäivän linjastosuunnittelun työkaluista kaupunkimaisessa paikallisliikenteessä on EMME. Se on liikenteen mallintamiseen käytettävä ohjelmisto, jolla saadaan mallinnettua ja laskettua mm. linjastomuutosten vaikutuksia liikenteen kysyntään, matkojen suuntautumiseen,
liikennöintikustannuksiin ja matkustajien matka-aikoihin.
Informaatiojärjestelmään kannattaa panostaa. Joukkoliikenteen menoista
vain pieni osa kuluu muuhun kuin varsinaisen liikenteen tuottamiseen.
Pienestä rahallisesta kynnyksestä huolimatta informaatio on usein ainakin
jossain määrin esteenä joukkoliikenteen laajemmalle käytölle. Erityisesti
tämä korostuu varsinkin satunnaisempien käyttäjien ja vaihdollisten matkojen yhteydessä. Pääkaupunkiseudulla reittioppaan toteutuksen hyötykustannussuhteen on arvioitu olevan useita kymmeniä.
Laiturit kokoava aikataulunäyttö torille olisi selkeä joukkoliikenteen maamerkki ja helpottaisi bussin käyttöä. Helpotusta tulisi erityisesti sellaiseen
tilanteeseen, että saman suunnan vuoroja ei saada kaikkia lähtemään
samalta laiturilta. Suurikokoisen parinkymmenen metrin päästä luettavan
näytön toteuttamisen kustannukset ovat arviolta 20 000 euroa.

Keskustorin korkeatasoisen infrastruktuurin lisäksi on hyvä kehittää joidenkin merkittävimpien pysäkkien olosuhteita. Runkolinjaosuuksilla (kuvassa 21) on useita erityiskohteita, joiden pysäkkiolosuhteita kannattaa
parantaa. Joidenkin kohteiden osalta pysäkit ovat esimerkillisiä, mutta
maltilliseen parantamiseen tähtäävä 2-3 pysäkin vuosittainen parantaminen tukisi järjestelmän nykyaikaistamista. Yhden pysäkin kunnostaminen
lasikatoksiseksi valaistuksi pysäkiksi maksaa arviolta 15 000 - 20 000 euroa.
Seutuliikennealueen toimenpiteiden aikataulutus ja yhteenveto 2012 2022
Kehittämisohjelma ohjaa toimenpiteiden ajoittamista ja suuntaamista
jatkossa. Se sisältää kohtia, joiden toteuttamisen ei välttämättä tarvitse
tapahtua juuri tietyssä järjestyksessä. Kuitenkin järjestys kuvaa asioiden
tärkeyttä ja ajankohtaisuutta.
Ohjelma painottuu edullisiin kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin. Seuraavia toimenpiteitä ja kokonaisuuksia ehdotetaan jatkossa edistettävän:
1. sähköisen informaation kehittäminen / Reittiopas (2012)
 Investointi 10 000 – 100 000 € (Google / oma reittiopas)
 Ylläpito / vuotuinen kustannus 2 000 - 20 000 € / vuosi
2. pysäkkikohtaisten aikataulujen lisääminen (2012 – 2020)
 Aloitetaan vilkkaimmista pysäkeistä ja edetään mahdollisuuksien mukaan myös vähemmän vilkkaille pysäkeille.
 Varmistetaan, että pysäkeillä on varmasti uusin aikataulu (listaus pysäkeistä, ylläpito mahdollista virkamiestyönä tai ulkoistettuna).
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3. käyttäjätiedon kerääminen busseissa (2012-14)
 8 000 – 16 000 € vuodessa (sis. kesä ja talvitutkimuksen)
4. Runko-osuuksien pysäkkien parantaminen (2013-2022).
 Jatkuva investointi 30 000 – 45 000 euroa / vuosi.
 Ylläpito pääasiallisesti mainostuloilla, koska kohteet hyvillä
paikoilla.
5. torin pysäkkialueen lähtevien bussien kokoojanäyttö matkakeskustyyppisesti (2014)
 Investointi 20 000 €
 Ylläpito arviolta 2 000 € / vuosi
Näyttöön voisi lisätä myös seuraavat kaukovuorot sekä junavuorot.
6. lippu- ja maksujärjestelmän uudistaminen (2013-14)
 Riipuu paljon toteutustavasta ja tavoitteista. Todennäköisesti
kannattaa ”vuokrata” vuotuisten maksujen kautta valmis järjestelmä, jolloin investoinnit eivät muodosta merkittävää kustannusta. Ei välttämättä poikkea suuresti nykytilanteesta.
7. hankintojen yhdistämisen mahdollisuudet (koululiikenne, asiointiliikenne, jne.)
8. vuorojen siirtäminen tai lakkauttaminen kannattamattomista kohteista
 Viranomaisen on reagoitava muuttuneeseen tilanteeseen kuten jo nyt tiedossa olevaan Kontiolahden varuskunnan lakkauttamiseen sekä mahdolliseen Paiholan vastaanottokeskuk-

sen lakkauttamiseen. Pois jäävät vuorot voidaan joko siirtää
tai sopimusten mahdollistaessa lakkauttaa kokonaan.
9. mahdollisten palvelutasopuutteiden korjaaminen nykytilanteesta
tavoitteiden tasolle myöhäisiltojen ja viikonloppujen osalta
 Lisävuorojen hankkiminen lauantaille maksaa kohteesta riippuen 2 000 – 5 000 euroa / vuoro. Sunnuntaivuorojen hinta
on lähes kaksinkertainen, koska lisävuorojen kustannukset
muodostuvat suurimmaksi osaksi palkkakuluista.
 Rahoitusta lisätään mahdollisuuksien ja kysynnän kehittymisen myötä harkinnan mukaan.
10. uusien asuinalueiden tarjonnan varmistaminen ja kasvavien alueiden bussikuormitusten seuranta
 Kuormittuneimmille reiteille kannattaa lisätä ensimmäisenä
tarjontaa, koska se on myös kannattavinta liikennettä.
11. joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien toteuttaminen tärkeimpiin
risteyksiin torin luona sekä runko-osuuksille
 Jos tuleva informaatiojärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen
sijaintitiedon lähettämisen, kannattaa tärkeimpien liittymien
liikennevaloetuuksia SYVARI-periaattein harkita.
 Yhden valoliittymän kustannukset riiipuvat laitteiston tilasta
ja vaihtelee käytännössä muutaman tuhannen euron ohjelmointityöstä pariinkymmeneen tuhanteen, mikäli ohjauslaitteita joudutaan päivittämään. Etuudet voidaan toteuttaa todennäköisesti hyvinkin tehokkaasti maltillisista vuoromääristä
ja liikennemääristä johtuen.

