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1. Palvelutason määrittelyprosessi
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Lainsäädäntö

•
•

•
•

•

Joukkoliikenteen järjestämistä säätelevät EU:n asetus
rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista
sekä kansallinen joukkoliikennelaki.
Joukkoliikennelain 4 § todetaan, että joukkoliikenteen
toimivaltaiset viranomaiset ovat velvollisia määrittämään
toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason.
• Valtakunnallisen liikenteen palvelutason määrittelee
liikenne- ja viestintäministeriö.
Eri väestöryhmien tarpeet on otettava palvelutason
määrittelyssä huomioon.
Palvelutason määrittelyä valmistellessaan viranomaisten tulee
toimia tarpeellisilta osin yhteistyössä keskenään sekä kuntien ja
maakuntien liittojen kanssa.
Palvelutason määrittely on voimassa määräajan.
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Palvelutason määrittelyprosessi Uudenmaan
ELY-keskuksen toimivalta-alueella







Palvelutason määrittelyn toinen kierros Uudenmaan ELYkeskuksessa.
• Aiempi, vuoden 2011 määrittely toimi joiltain osin
lähtökohtana.
Pohjautuu Liikenneviraston palvelutaso-ohjeen mukaisiin
luokituksiin
Viidessä alueellisessa selvityksessä alueiden
ominaispiirteet huomioon ottava eteneminen
Laaja vuorovaikutus
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Palvelutaso määritettiin viidessä
alueellisessa selvityksessä
Selvitys

Suunnittelualue

Alueen
väestö*

Pääkaupunkiseudulle
pendelöivien
määrä*

Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen
palvelutasomäärittely
Riihimäen seudun tehokkaat
henkilökuljetukset yhteistyötä
lisäämällä ja raja-aidoista luopumalla

Hyvinkää, Järvenpää,
Mäntsälä**, Nurmijärvi,
Tuusula ja Pornainen**

194 000

n. 39 000

93 000

n. 9 000

135 000

n. 26 000

Riihimäen seutukunta
(Riihimäki, Hausjärvi ja
Loppi)
Länsi-Uudenmaan joukkoLohja, Vihti, Inkoo,
liikenneselvitys. PalvelutasoSiuntio, Karkkila, Hanko
määrittely ja kehittämisohjelma 2017–
ja Raasepori
2020
Forssan seudulla
palvelutasomäärittelystä
tehokkaaseen henkilöliikenteeseen

Itä-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen
palvelutasomäärittely

Forssan seutu (Forssa, 34 0000
Humppila, Jokioinen,
Tammela ja Ypäjä)
Askola, Lapinjärvi,
103 000
Loviisa, Myrskylä,
Mäntsälä**, Pornainen**,
Porvoo ja Pukkila

**Mäntsälä ja Pornainen olivat mukana sekä Keski-Uudenmaan että Itä-Uudenmaan selvityksissä

n. 400

n. 10 000
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Laaja vuorovaikutus ja
asukaskuuleminen
lausuntokierroksen lisäksi

Keski-Uudellamaalla
• internet-kysely, yli 3000 vastausta
• joukkoliikenneyritysten haastattelu ja kuntatapaamiset
Riihimäen suunnitelmassa
• opiskelijatyönä kysely joukkoliikenteen käyttäjille, suurimmille
yrityksille ja opiskelijoille,180 vastausta.
• suunnitelman esittelytilaisuus liikennöitsijöille
Länsi-Uudenmaan suunnitelmassa
• alueelliset työpajat ja liikennöitsijätilaisuus
• joukkoliikennekysely internetissä, noin 1000 vastaajaa
Forssan suunnitelmassa
• internet-kysely, 220 vastausta.
• kuntatapaamiset ja suunnitelman esittely liikennöitsijöille
Itä-Uudenmaan suunnitelmassa
• työpaja liikkumistarpeista, keskustelutilaisuus liikennöitsijöille
8
• yleisölle kommentointimahdollisuus internetissä, 80 kommenttia

Esimerkkejä kyselyiden tuloksista







Junaliikenteen muutokset keväällä 2016 aktivoivat vastaamaan
Keski-Uudellamaalla.
Keski-Uudellamaalla toistettiin sama kysely kuin vuonna 2011.
Tärkeimmät palvelutasotekijät 2016: vuorojen määrä,
aikataulujen sopivuus sekä aikataulu- ja reittitietojen saatavuus,
reaaliaikaisuus ja selkeys internetissä.
Asukkaiden on helpompi vastata selkeisiin liikkumistapoihin ja tarpeisiin liittyviin kysymyksiin kuin kommentoida valmista
palvelutasoesitystä.
Ohuen kysynnän alueilla täytyy tarkkaan valita ajoneuvoissa
toteutettavan kyselyn ajankohta.
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Kokemukset alueellisista selvityksistä

•
•
•

•
•
•

Yhtenäinen ohjeistus ei takaa täysin yhteismitallisia selvityksiä
Alueellisten selvitysten yhteensovittaminen vaati työtä vielä
palvelutasopäätöksen laatimisvaiheessa
Alueellisten selvitysten ja muiden viranomaisten rajojen yli
katsomista tulee tehdä töiden aikana jatkuvasti
Eri liikenteiden sisällyttäminen alueellisiin selvityksiin on
haastavaa : kuntien ja ELY-keskuksen hankkima liikenne,
junaliikenne ja kaukoliikenne
Alueellinen yhteistyö joukkoliikenteen kehittämisessä,
suunnittelussa ja rahoituksessa on lisääntynyt
Solmupysäkkien ja liityntäpysäköintipaikkojen tarkastelua tulee
täsmentää jatkotöissä
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2. Palvelutaso
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Palvelutasopäätöksen muodostaminen








Alueelliset työt lähtökohtana  lopullinen palvelutaso muotoutui
yhdistelyssä.
Palvelutasopäätöksessä tehdyt linjaukset:
• päätös koskee alueen asukkaiden arkiliikkumista.
• kaukoliikennettä ei kuvattu, koska kuuluu LVM:n vastuulle.
• palvelutaso määritettiin vain Uudenmaan ELY-keskuksen
toimivalta-alueelle.
Alueellisten töiden määrittelyt eivät kaikilta osin kohdanneet
• Esim. vt 3: Palvelutasopäätöksessä vain arkiliikkuminen.
• Alueellisen tasapainon vuoksi päätökseen pieniä muutoksia
alueellisiin töihin verrattuna, esim. Lohja
Jatkossa alueellisten töiden lähtökohdat ja mm. tekninen
toteutus kannattaa ohjeistaa etukäteen tarkemmin
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Liite 1. Palvelutasokartta (selitykset)

Talviliikenne

Soveltamisaika

Liikennöintiaika

Ma-to

Vuoroväli/
vuoromäärä

II

III

IV

V

VI

VII

5.3022.30

6.0022.30

7.00-21.30

7.00-20.00

7.0018.00

7.00-/8.00-17.00

8.0016.00

Pe

5.3001.30

6.0023.30

7.00-21.30

7.00-20.00

7.0018.00

7.00-/8.00-17.00

8.0016.00

La

6.0001.30

7.0023.30

9.00-21.30

9.00-18.00

10.0015.00

Tarpeen
mukaan

-

Su

7.0023.20

9.0021.30

11.00-18.30

12.00-17.00

Tarpeen
mukaan

Tarpeen
mukaan

-

Ruuhka (n. klo
7-9 ja 15-17)

≤ 10 min

≤ 15 min

≤ 30 min

≤ 30 min

≥ 1 vuoro
tunnissa

Arkipäivä klo 9- ≤ 15 min
14

≤ 20 min

≤ 30 min

≤ 60 min

≥ 1 vuoro
kahdessa
tunnissa

3-5 vuoroa/
suunta/vrk
(koulu-,
opiskelu-,
työmatka- ja/tai
asiointiyhteys)

Arjen varhaisilta klo 18-20

≤ 15 min

≤ 20 min

≤ 30 min

≤ 60 min

-

-

-

Lauantaisin

≤ 20 min

≤ 30 min

≤ 60 min

≥ 1 vuoro kahdessa tunnissa

1-4 vuoroa/
suunta/vrk

0-2 vuoroa/
suunta/vrk

-

Sunnuntaisin

≤ 20 min

≤ 30 min

≤ 60 min

≥ 1 vuoro kahdessa tunnissa

0-2 vuoroa/
suunta/vrk

0-2 vuoroa/
suunta/vrk

-

Varhaisaamu ja ≤ 30 min
myöhäisilta
(kaikki päivät)

≤ 60 min

-

-

-

-

Yöliikenne

≤ 60 min

≥ 1 vuoro kahdessa tunnissa

-

-

-

-

≤ 400 m

≤ 500 m

-

-

-

-

Kävelyetäisyys pysäkille

I

≤ 800 m

1-2 vuoroa/
suunta/vrk
(koulu-,
opiskelu-,
työmatka- ja/tai
asiointiyhteys)

Tavoitteet talviarki: Liikennöintiaika
I

II

III

IV

V

VI

VII

Ma-to

5.3022.30

6.0022.30

7.0021.30

7.0020.00

7.0018.00

7.00/8.0017.00

8.0016.00

Pe

5.3001.30

6.0023.30

7.0021.30

7.0020.00

7.0018.00

7.00/8.0017.00

8.0016.00

La

6.0001.30

7.0023.30

9.0021.30

9.0018.00

10.0015.00

Tarpeen
mukaan

-

Su

7.0023.20

9.0021.30

11.00- 12.0018.30 17.00

Tarpeen
mukaan

Tarpeen
mukaan

-
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Tavoitteet talviarki: Vuoroväli/vuoromäärä
I

II

III

IV

V

VI

3-5
1-2
vuoroa/
vuoroa/
suunta/vrk suunta/
vrk

VII

Ruuhka ≤ 10 min
(n. klo 79 ja 1517)
Arkipäivä ≤ 15 min
klo 9-14

≤ 15 min ≤ 30
min

≤ 30 min

≥ 1 vuoro
tunnissa

≤ 20 min ≤ 30
min

≤ 60 min

≥ 1 vuoro
kahdessa
tunnissa

Arjen
varhaisilta klo
18-20

≤ 15 min

≤ 20 min ≤ 30
min

≤ 60 min

-

La

≤ 20 min

≤ 30 min ≤ 60
min

≥ 1 vuoro
kahdessa
tunnissa

1-4
0-2
vuoroa/
vuoroa/
suunta/vrk suunta/vrk

-

Su

≤ 20 min

≤ 30 min ≤ 60
min

≥ 1 vuoro
kahdessa
tunnissa

0-2
0-2
vuoroa/
vuoroa/
suunta/vrk suunta/vrk

-
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Alueet ovat erilaisia (1/2)



•

•

Joukkoliikenteen järjestämisen edellytykset ja myös kuntien
tahtotila panostaa joukkoliikenteeseen vaihtelevat suuresti.
Keski-Uudenmaan kunnat näkevät joukkoliikenteen tärkeänä
kilpailukykytekijänä ja panostavat siihen vahvasti.
• Kuntien ja ELY-keskuksen rahoituksen avulla on saavutettu
huomattavasti korkeampi palvelutaso, kuin kysyntä
yksinomaan olisi mahdollistanut.
Pääradan ja Rantaradan vaikutusalueella Keski-Uudellamaalla
ja Länsi-Uudellamaalla junaliikenteen merkitys on hallitseva.
Tarve sujuville julkisen liikenteen matkaketjuille korostuu.
• ELY-keskus ja kunnat järjestävät liityntäliikennettä asemille
ja muille tärkeille solmupysäkeille, sekä kehittävät
liityntäpysäköintijärjestelyitä.
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Alueet ovat erilaisia (2/2)






Lohjan, Nurmijärven, Tuusulan ja Vihdin yhteyksissä korostuvat
korkeatasoiset bussiyhteydet pääkaupunkiseudulle.
Porvoon paikallisliikenne sekä Porvoon ja Helsingin välinen
liikenne hoidetaan markkinaehtoisesti.
• Kunnan ja ELY-keskuksen roolina on yhteistyö ja neuvottelut
liikenteenharjoittajien kanssa
• markkinaehtoisen liikenteen toimintaedellytykset
• viranomaisen näkemykset palvelutasosta.
Forssan seudulla, Riihimäen seudulla kaupunkiliikenteen
ulkopuolella sekä Itä-Uudenmaan pohjoisosien kunnissa
• välttämättömät joukkoliikennepalvelut avoimena
henkilöliikenteenä ja henkilökuljetuksia yhdistellen
• Tavoitteena turvata nykytaso; lähinnä koululaisten ja
opiskelijoiden matkat sekä työmatkat.
18
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3. Joukkoliikenteen
laadun parantaminen
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www.uudenmaanjoukkoliikenne.fi
1. Tiedottaminen
• Tietojen tulee olla saatavilla helposti ja yhdestä lähteestä.
• ME-ja KOS-liikenteessä liikennöitsijät, bruttoliikenteessä tilaaja.
• Tiedottamisen merkitys tulee korostumaan.
• Reaaliaikainen autojen sijaintitietoa tuottava GPS-data käyttöön
2. Lippujärjestelmien yhteentoimivuus
• yhteiskäyttöiset liput, sujuvuus, edullisuus
• ELY-keskuksen vaikutusmahdollisuudet vähäiset, toivotaan
uusia palveluntarjoajia ja –ratkaisuja.
3. Kaluston laatu
• Kalustovaatimukset PSA-liikenne vs. markkinaehtoinen liikenne
• Monipuoliset, tarkoitukseen sopivat kalustoratkaisut
4. Liikenneinfran palvelutaso
• Liityntä- ja solmupysäkkejä kehitetään vaiheittain
WayStep Consulting Oy 2016
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4. Rahoitus
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ELY-keskuksen joukkoliikenteen rahoitus







ELY-keskus myöntää valtionavustusta kunnille lipputukiin,
paikallis- ja palveluliikenteisiin sekä joukkoliikenteen
kehittämishankkeisiin. Lisäksi ELY-keskus ostaa PSA-liikennettä
yhdessä kuntien kanssa.
Uudenmaan ELY-keskus ei hanki yksinomaan toisten
toimivaltaisten viranomaisten alueita palvelevaa liikennettä
Yleisperiaatteet liikenteen yhteishankinnoissa
• Seudullisen liikenteen peruskustannusjako 50 %/50%
• Kuntien sisäisessä liikenteessä ja kuntien
koululaiskuljetuksia varten räätälöidyissä seudullisissa
vuoroissa 20 %/80 %
• Kuntien tarpeista lähtevässä korkeampaan palvelutasoon
tähtäävässä liikenteessä kustannustenjaosta sovitaan
tapauskohtaisesti. ELY-keskuksen osuus < 50 %
ELY-keskus osallistuu hankintoihin rahoituskehyksen puitteissa.
23

milj. €

Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen
määräraha 2010-2016
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Liikenneviraston rahoitus Hämeenlinnan ja Lahden tvv:lle
Bruttomallin lipputulot (toteuma)
Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen määräraha
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Kuntien rahoitus





Kunnat valtaosin mukana yhteishankinnoissa
Oikeiden tietojen toimittaminen tärkeää
• Matkustustarpeet
• Kustannusten seurantatiedot
Kuntien kustannusten tarkempiin analyyseihin palataan
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5. Alueittaisia kehittämistoimenpiteitä
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Itä-Uusimaa







Markkinaehtoisen liikenteen toimintaedellytysten tukeminen
• Joukkoliikenteen infrastruktuuri ja pysäkit
• Neuvottelut ja yhteydenpito yritysten kanssa, tietojen
toimittaminen liikennöitsijöille.
• Tiedottaminen ja markkinointi
• Markkinaehtoisen liikenteen priorisointi hankinnoissa
Matkaketjujen sujuvoittaminen
• Lippujärjestelmät, aikataulujen pitäminen ja
yhteensovittaminen, tiedottaminen, liityntäpysäköinti
Koulukuljetusten tehostaminen ja palvelutason nosto
• Kuntien välinen yhteistyö: henkilöliikennelogistikko
• Kaluston tehokkaampi kierrättäminen
Helppokäyttöisyys ja esteettömyys joukkoliikenteessä
• Pysäkkiratkaisut, kalusto, esteettömyys, helppokäyttöisyys
27
• Informaation selkeys, lipun oston helppous

Keski-Uusimaa








Lippujärjestelmien uudistuminen
Pienkalustolla hoidettu ja kutsuohjattu liikenne, esim.
• Mäntsälän palveluliikenne kunnan pohjoisosiin, mutta myös
keskustaajaman alueelle.
• Keski-Tuusulan alueen ja Kellokosken-Jokelan ympäristön
perinteistä linja-autoliikennettä, katvealueita korvaava liikenne
• Liityntäliikenne runkoliikenteisiin
• Hiljaisen ajan ja uusien asuinalueiden liikenne
• Terveydenhuollon palveluiden käyttöön liittyvät matkat
Markkinaehtoisen liikenteen lisääminen
• Varikkotilojen optimaalinen sijainti
• Lipputuotteet ja hinnoittelu, lipputuotteiden yhteentoimivuus
• toimivat liityntäpysäköintijärjestelyt, liityntäliikennettä
Reaaliaikaisen paikkatiedon hyödyntäminen joukkoliikenteen
tiedottamisessa
28

Länsi-Uusimaa












Palvelutasotavoitteiden toteuttaminen
Lippuyhteistyön ja lippujärjestelmien kehittäminen
Joukko- ja henkilöliikenteen suunnittelu- ja hankintastrategiasta
päättäminen ja toteuttaminen
Liikennepalveluiden informaation ja tiedon parantaminen,
yhteistyötä Liikenneviraston kanssa
Junaliikenteen tavoitetilan asettaminen seudun
liikennejärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi, edunvalvontaa
Matkojen yhdistelytoiminnan käyttöönotto ja avoimien
henkilökuljetusten kehittäminen
Lähiyhteyksien liikennepalveluiden asiakas- ja
liikennöitsijälähtöinen kehittäminen
Joukkoliikenteen solmupisteet ja solmupisteiden palvelut

WayStep Consulting Oy 2016
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Riihimäen seutu ja Forssan seutu






Toimenpide-esitykset keskittyvät liikennepalveluihin
Yksityiskohtaiset suunnitelmat reittien ja aikataulujen
kehittämisestä tai palvelutasopuutteiden korjaamisesta.
Mahdollisimman ehjiä autokiertoja
Yhdistetään seudulliset ja kuntien sisäiset kuljetustarpeet
mahdollisuuksien mukaan.

WayStep Consulting Oy 2016
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6. Toteutus ja seuranta
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Toivotut vaikutukset







Asukkaiden liikkumistarpeisiin vastaaminen.
Parhailla alueilla joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä
suhteessa henkilöautoiluun parannetaan
• Vilkkailla alueilla pyritään hillitsemään henkilöautoilun kasvua
ja kasvattamaan joukkoliikenteen kulkutapaosuutta.
Hiljaisilla alueilla tavoitteena on järjestää koululaisten ja toisen
asteen opiskelijoiden tarpeisiin perustuvat kustannustehokkaat
joukkoliikennepalvelut.
• Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös seudullisia
työssäkäyntiyhteyksiä ja/tai seudullisia asiointimahdollisuuksia.
Uudenmaan ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyön avulla jo on
saatu aikaan toivottuja vaikutuksia. Yhteistyötä ja hyvää
kehityssuuntaa pyritään jatkamaan.
32

WayStep Consulting Oy 2016

Miten tästä eteenpäin?









Alueelliset henkilöliikennetyöryhmät toteuttavat
palvelutasoa ja vastaavat seurannasta.
Kunnat suunnittelevat ja rahoittavat julkista liikennettä ja
välittävät tietoa alueittensa joukkoliikenteen ja
henkilökuljetusten tarpeista ja kustannuksista.
• riittävä osaaminen ja resurssit
ELY-keskus koordinoi, myöntää reittiliikennelupia,
suunnittelee, rahoittaa ja kilpailuttaa.
Liikennöitsijät vastaavat liikennepalveluiden
tuottamisesta sekä tiedottamisesta.
Markkinointi ja valistus kuuluvat kaikille.
Eri osapuolten yhteistyö ja selkeä vastuunjako myös
uudistusten jälkeen.
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