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Työn sisältö ja eteneminen

WayStep Consulting Oy 2019

3

Suunnittelun tavoitteet









Työn tavoitteena on päivittää vuosiksi 2016-2019 laadittu joukkoliikenteen
palvelutasosuunnitelma uutta lainsäädäntöä, alueen liikkumistarpeita ja rahoituskehystä
vastaavaksi
Palvelutasomääritys koskee ensisijaisesti kuntien välisiä yhteyksiä Keski-Suomen ELYkeskuksen toimivalta-alueella.
Työssä tunnistetaan kustannusvaikutukset.
Tavoitteena on, että jatkossa palvelutasosuunnitelmaa voidaan hyödyntää ELYkeskuksen tai ELY-keskuksen ja kuntien yhteisten liikennehankintojen pohjana.
Suunnittelun lähtökohdan muodostaa aiempi palvelutasomääritys.
Työ on päivitystyö ja keskittyy liikennetarjontaan. Vuonna 2016 määritettyjä laadullisia
tavoitteita ei ole uusittu tämän työn yhteydessä.
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Suunnitteluprosessi
1. Nykyisen palvelutasotavoitteiston
toteutuminen ja
muutostarpeet
• Aiemman
palvelutasotavoitteiston
vertaaminen
tarjontaan syksyllä
2019
• Kysely kunnille
• Mahdolliset muut
tunnistetut
toimintaympäristön
muutokset

2. Palvelutasoehdotus

• Aiemman
palvelutasomäärityksen
toteutuminen/
palvelutasopuutteet

3. Kustannus- ja muiden
vaikutusten arviointi

• Arvioidaan PSAliikenteen
järjestämisen tarve ja
kustannukset
suuruusluokkatasolla
• Linjataan kuntien
rahoitusosuus
• Arvioidaan
sanallisesti
vaikutuksia alueen
asukkaiden
liikkumiseen

4. Toteuttamisen ja
seurannan ohjelmointi

• Tavoitteellinen
palvelutaso
• Ehdotetut uudet
hankittavat liikenteet
• Sovitaan
palvelutason
toteutumisen
seuranta-tavasta

Kunnille tarjottiin palvelutasoesityksen kommentointimahdollisuus 15.11-10.12.2019. Palvelutasoesitystä kommentoivat Jämsä,
Jyväskylä, Keuruu, Kuhmoinen, Muurame, Pihtipudas, Viitasaari ja Äänekoski.
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Kuntakyselyn tulokset
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Kunta
Hankasalmi

Vastannut kyselyyn

x

Joutsa
Jämsä

Palvelutasokysely kunnille
toteutettiin syyskuussa 2019.
Kyselyyn saatiin 12 vastausta, 7
kuntaa ei vastannut.

x

Kannonkoski
Karstula
Keuruu

x
x

Kinnula
Kivijärvi

x

Konnevesi
Kuhmoinen
Kyyjärvi

Luhanka
Multia
Petäjävesi
Pihtipudas

Saarijärvi
Toivakka
Uurainen
WayStep Consulting Oy 2019

Viitasaari
Äänekoski

x
x
x
x
x
x
7

Kuntakyselyssä esille tulleet
tarpeet parantaa
palvelutasoa







Jämsä–Mänttä-Vilppula-Keuruu
Karstula-Kannonkoski, Karstula-Soini
Uurainen-Petäjävesi
Petäjävesi-Jämsä
Multia-Jyväskylä, Multia-Keuruu
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Tarpeita parantaa palvelutasoa











Jämsä-Halli/Länkipohja ja Jämsä - Koskenpää
Keuruu-Multia, opiskelijaliikenne pääasiassa
Äänekoski-Viitasaari, Äänekoski-Saarijärvi, vuorotarjonta ei kohdennu toisen asteen opiskelijoille
oikeaan aikaan.
Jyväskylä, työmatka- ja opiskeluliikenne. Äänekoski, työ- ja opiskeluliikenne.
Toivakka-Jyväskylä-Toivakka. Kuntalaisilta saadun palautteen perusteella ongelma on ilta-ajassa
eli Jyväskylästä ei pääse Toivakkaan illalla
Uurainen-Petäjävesi, lukiolaisten päivittäinen liikkuminen Petäjävesi-Jämsä työmatkaliikenne ja
junayhteys
Kesäaika: Kivijärvelle/Kivijärveltä ei kulje yhtään linja-autoa. Sekä kuntalaiset että kesäasukkaat
kaipaavat edes yhtä linja-autoavuoroa kesäajalle. / Markkinaehtoinen Karstulan liikenteen ajama
aamulinja Karstula-Kivijärvi-Karstula loppuu lokakuun alussa. 22 peruskoulun oppilasta on
päässyt tällä kyydillä kouluun. Tekee todella tiukkaa järjestää koulukyyditys toimivaksi tämän
jälkeen.
Multialta tulisi olla enemmän ja kattavammin yhteyksiä Keuruulle (tai Jyväskylään). Nyt kuntaan
ei pääse muuta kuin omalla autolla.
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Tärkeimmät joukkoliikenteen kehittämistoimet













Jämsä: Lipputuotteet, Selkeämmät vuorotarjonnat, Himoksen vuorotarjonta.
Keuruu: Keurusselän länsipuolen liikenne takaisin, junayhteydet toimiviksi.
Karstula: Teiden kunto huolettaa ja linkkien kunto. Yhteydet periaatteessa toimivat.
Äänekoski: Äänekoski-Jyväskylä yhteysvälin liikennetuotannon suunnittelu siten, että se palvelee työ-,
opiskelu- ja asiointimatkoja kustannustehokkaasti nopeilla matka-ajoilla. Tärkeimpien vuorojen
lähtö/paluu Suolahdesta. Liikennepalveluiden hankinnoissa huomioidaan ympäristöarvot ja
turvallisuus. Yhtenäisen lipputukimallin järjestäminen matkustajille koko maakunnassa/
valtakunnassa."
Uurainen: Asiointiliikenne mahdollisuudet haja-asutusalueilta. Työmatkaliikenteen varmistaminen
kaikkiin lähikaupunkeihin."
Toivakka: iltavuoro arkisin välille Toivakka-Jyväskylä-Toivakka, lauantaina yhteysväli ViisarimäkiJyväskylä-Viisarimäki"
Petäjävesi: Petäjävesi mukaan Jyväskylän joukkoliikenteeseen, Raideliikenteen kehittäminen
(sähköistäminen?) Jyväskylä-Haapamäki, Uurainen-Petäjävesi-Jämsä joukkoliikenne työpäivinä.
Kivijärvi: Kesäajalle edes yksi mahdollisuus / julkinen kyyti, jotta pääsisi esim. Karstulasta (josta
jatkoyhteys) tänne/täältä pois. Koulukuljetuksia tukeva liikenne loppuu (lokakuusta 2019 kunnan
huolehdittava sataprosenttisesti koulukyytiläisistä, joita on jopa noin puolet koko kunnan oppilaista)”.
Multialta yhteys joko Keuruulle tai Jyväskylään, josta matka voi jatkua junalla tai bussilla.
10
Pihtipudas: Suurimmilta kyliltä toivotaan aika ajoin asiointikyytimahdollisuutta keskustaan.

Muita kyselyssä esille tulleita asioita






Jämsän joukkoliikenne tarvitsee päivitystä. Nyt ihmiset sanovat ettei ole kunnon joukkoliikennettä
vaikka liikennöintiä on. Linja-autot kuitenkin kulkevat melko tyhjinä.
Esitetään, että kaupungilla on mahdollisuus osallistua liikenteen suunnitteluun, mikäli kaupunki
osallistuu kustannuksiin.
Toisen asteen oppilaiden kannalta Elyn kilpailuttama yhteys Kivijärvi - Saarensalmi (Kinnula) Kivijärvi aamuisin ja iltapäivisin on äärettömän tärkeä linja, jolla kivijärveläiset voivat opiskella
Viitasaarella kotoa käsin. Myös Perhon suuntaan olemassa uusi 2. asteen koulukuljetusreitti, joka
mahdollistaa opiskelun Perhossa, Vimpelissä ja Lappajärvellä.
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Palvelutasotavoitteet
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Keski-Suomen ELY-keskus
Palvelutasoluokat 2020-2024
Soveltamisaika

IV

V

VI

VII

7.00-20.00

7.00-18.00/20.00

7.00-/8.00-17.00

8.00-16.00

La

9.00-18.00

10.00-15.00

Tarpeen mukaan

-

Su

12.00-17.00

Tarpeen mukaan

Tarpeen mukaan

-

Ruuhka (n. klo 7- ≤ 30-45 min
9 ja 15-17)

yht. yli 5
vuoroa/suunta

Arkipäivä
klo 9-14

2-3 vuoroa/suunta

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

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

Liikennöintiaika Ma-pe

Vuoroväli/
vuoromäärä

≤ 60 min

Arjen varhaisilta 2-3 vuoroa/
klo 18-20
suunta/vrk

0-2 vuoroa/
suunta/vrk

-

-

Lauantai

≥ 1 vuoro kahdessa
tunnissa

1-4 vuoroa/
suunta/vrk

0-2 vuoroa/
suunta/vrk

-

Sunnuntai

≥ 1 vuoro kahdessa
tunnissa

0-2 vuoroa/
suunta/vrk

0-2 vuoroa/
suunta/vrk

-

Liikennöintiajalla tarkoitetaan ensimmäisen lähdön saapumisaikaa keskustaan ja viimeisen lähdön lähtöaikaa
keskustasta.
Luokassa V ELY-keskus voi erityisistä syistä osallistua myös iltaliikenteen (-20) hankintaan. Lähtökohtaisesti
palvelutasotavoite koskee liikennettä klo 18 saakka.
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Keski-Suomen ELY-keskuksen
joukkoliikenteen palvelutaso
2020-2024
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Palvelutasomäärityksen merkitys





Palvelutasomääritys ohjaa jatkossa Keski-Suomen ELY-keskuksen
joukkoliikennehankintoja. Palvelutasomäärityksen mukaisia
joukkoliikennepalveluja on tarkoitus hankkia määrärahakehyksen rajoissa ja
yhdessä kuntien kanssa.
Kunnat voivat halutessaan järjestää liikennettä paremmalla palvelutasolla
Palvelutasomääritys ei sido toimivaltaista viranomaista tarjoamaan
joukkoliikennettä palvelutason määrittelyn mukaisesti. Palvelutason
määrittelystä ei siten muodostu subjektiivista oikeutta.
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Miten palvelutasotavoitteita muutettiin edelliseen määrittelyyn verrattuna?
Yhteysväli

Muutos tavoitetasossa

Perustelu

Äänekoski-Laukaa

Palvelutasotavoitetta laskettiin luokkaan
VI.

Vastaa toteutunutta tasoa. Riittää turvaamaan työ- ja
opiskeluyhteydet.

Äänekoski-Jyväskylä

Palvelutasotavoitetta laskettiin luokkaan
V.

Aiempi tavoite ei toteutunut markkinaehtoisena liikenteenä. Näin
kattavaa tarjontaa ei kannata hankkia ostoliikenteenä. Luokan V
kriteereitä on muutettu, ja nyt mm. iltaliikenne sisältyy
tavoitteeseen.

Petäjävesi-Jämsä,

Lisättiin tavoite (luokka VII)

Työmatkaliikenne ja yhteys junalle

Jämsä-Mänttä-Vilppula

Lisättiin tavoite (luokka VII)

Yhteysvälillä mm. opiskelumatkatarpeita. On myös
joukkoliikennettä.

Petäjävesi-Uurainen

Lisättiin tavoite (luokka VII)

Lukiolaisten päivittäinen liikkuminen. Tarve vielä tarkennettava.

Saarijärvi-Uurainen

Palvelutasotavoitetta nostettiin luokkaan
V.

Opiskelu- ja työmatkat Jyväskylään. Toteutunut palvelutaso
vastaa tasoa V.

Kuhmoinen-Tampere

Lisättiin tavoite (luokka VII)

Kuhmoisten yhteystarpeet Tampereelle kasvavat.

HankasalmiPieksämäki/Kuopio

Palvelutasotavoitetta nostettiin luokkaan
V.

Jyvöskylä-Kuopio yhteys. Tarjota on jo toteutunut tällä tasolla.
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Palvelutasomäärittelyn työstäminen





Palvelutasomäärityksen lähtökohtana on joukkoliikenteen (linja-auto- ja junaliikenne) nykyinen
tarjonta ja kysynnässä tai matkustustarpeissa havaitut muutokset
Palvelutasoehdotus perustuu lisäksi
• Palvelujen kysyntään edellisinä vuosina
• Markkinaehtoisen liikenteen toteutumiseen
• Kuntien kyselytutkimuksessa antamiin vastauksiin syksyllä 2019
• Kuntapalaverissa 11.9. käytyihin keskusteluihin
• Kuntien antamiin kommentteihin joulukuussa 2019
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Palvelutasoehdotuksen vaikutuksia keskisuomalaisten liikkumiseen








Esitetty palvelutaso turvaisi nykyisen kaltaisten koulu-, työmatka- ja asiointiyhteyksien säilymisen
Keski-Suomessa.
Valtatiellä 4 sekä Saarijärveltä, Keuruulta ja Hankasalmelta Jyväskylään tarjotaan kattavat työ-,
opiskelu- ja asiointimatkoja palvelevat yhteydet.
Muissa kunnissa järjestetään toisen asteen opiskelijoita palvelevat yhteydet tärkeimpiin
oppilaitoksiin sikäli, kun vuoroilla on kysyntää. Lisäksi pyritään turvamaan asiointimahdollisuudet
lähimmässä suuremmassa keskuksessa.
Tarjonta säilyy suunnilleen nykyisen kaltaisena.
Viikonloppuvuoroja joudutaan jonkun verran karsimaan
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Uusia yhteystarpeita

•
•
•
•
•
•
•
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Multia-Keuruu, opiskeluyhteydet
Kivijärvi-Karstula, kesäliikenne
Jyväskylä-Toivakka, iltayhteys
Petäjävesi-Jämsä, työssäkäyntivuorot
Uurainen-Petäjävesi, opiskeluyhteydet
Keitele-Viitasaari, opiskeluyhteydet
Kuhmoinen-Tampere, asiointiyhteydet
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Palvelutason rahoitus







Keski-Suomen ELY-keskuksen
joukkoliikennemäärärahakiintiö on ollut
vuosittain noin 1,75 miljoonaa euroa.
Ehdotuksen mukaisen palvelutason
hankintakustannus (netto) on arviolta noin
2,2milj. euroa. Lopullisessa tilanteessa ELYkeskuksen kustannusosuus hankinnoista olisi
noin 1,5 milj. euroa ja kuntien n. 600 000 euroa.
Summat tarkentuvat hankintojen tarkemman
suunnittelun yhteydessä. ELY-keskus ja kunnat
suunnittelevat hankinnat yhdessä.
Isoja hankintakokonaisuuksia kuten esimerkiksi
Jyväskylä-Jämsä ja Hankasalmi-Jyväskylä
voitanee seuraavalla kilpailutuskierroksella
hieman supistaa.
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Rahoituksen periaatteet
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Keski-Suomen ELY-keskus liikenteen järjestäjänä









Keski-Suomen ELY-keskus on hankkinut liikennettä sekä yksin että yhdessä kuntien kanssa
erilaisia kustannustenjakoperustein.
Aiemmin kunnat osallistuivat liikenteen rahoitukseen myös seutulipputuella.
Mahdollisuus seutulipputukeen on päättynyt.
Yhteisrahoituksen tapaa on tarpeen selkeyttää.
Jatkossa Keski-Suomen ELY-keskus hankkii kuntien välille palvelutasomäärityksen
mukaista liikennettä korvaten kustannuksista 70 %. 30 % jää kuntien vastattavaksi.
Liikenne suunnitellaan yhdessä kuntien kanssa. Viime kädessä kunnat voivat hankintavaiheessa
päättää onko suunniteltu liikennepalvelu kunnalle tarpeellinen ja onko kunta mukana liikenteen
hankinnassa.
Hankinnan periaatteet kirjataan kunta-ELY-sopimuksiin.
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Keski-Suomen ELYkeskuksen joukkoliikennehankinnat 2019
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Perustelut rahoitusmallille







Menettelyllä varmistetaan kuntien tasapuolinen kohtelu.
Menettelyllä parannetaan myös kuntien mahdollisuuksia ennakoida joukkoliikenteen rahoitusta.
Valtion talousarvio 2020: kohta 55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen:
”Valtio korvaa alueellisia ostoja pääsääntöisesti suoraan liikenteenharjoittajille. Kunnat maksavat
osuutensa kustannuksista.”
Mahdollisimman hyvän joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseksi Elyn resurssit kannattaa
ohjata liikenteen ja hankintojen suunnitteluun.
ELY-liikenteessä muilla alueilla kunnat pääosin ovat mukana rahoittamassa. Kustannusosuudet
vaihtelevat. Säännöllinen 30 % osuus palvelutasotavoitteiden mukaisessa liikenteessä on yleinen
periaate.
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Rahoituksen jakoperusteet kuntien välillä - yleisperiaatteet







Kuntien rahoitusosuus kuntien välisessä ELY-liikenteessä on 30 %. Kuntien(aiemmin)
valtionavustuskelpoisessa paikallisliikenteessä ELY-keskuksen osuus voi olla enintään 50 %.
Rahoituksen jakoperuste koskee ainoastaan ELY-keskuksen palvelutasomäärityksen
mukaista liikennettä. Halutessaan kunta voi järjestää liikennepalveluita tätä korkeammalla
palvelutasolla, mutta tällöin kunta vastaa kustannuksista. Kunnan liikenne voi olla kuitenkin
tällöinkin erikseen sovittaessa ELYn kilpailutuksessa.
Kuntaosuus 30 % ehdotetaan jaettavaksi sopimuksen reiteittäin ja vuoroittain tasan niiden
kuntien kesken, joita liikenne palvelee. Perusteluna on mallin selkeys ja vähintäänkin riittävä
tarkkuustaso.
• Rahoitusta voitaisiin jakaa kuntien kesken myös esimerkiksi linjakilometrien tai
matkustajamäärien suhteessa, mutta ero tasajakoon olisi pieni ja silti laskelmista tulisi tällöin
niin raskaita, ettei ELY-keskuksen resurssit riitä niiden tekemiseen.
Kun sopimuksiin tehdään jotain pieniä muutoksia muutosrajojen sisällä, olisi rahoitusosuuksien
muutosten kustannusten kohdistaminen kunnille työlästä, Nämä mahdolliset lisäykset tai
vähennykset menisivät ELY-keskuksen osuudesta, jos ne eivät kohdistu suoraan jollekin kunnalle
sen toiveesta.
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Rahoituksen jakoperusteet kuntien välillä – yleisperiaatteet II







Uudet periaatteet otetaan käyttöön jo vuoden 2020 alusta uusissa hankinnoissa sekä nykyisiin
hankintoihin tehtävissä optioissa.
Vuonna 2019 alkaneissa sopimuksissa on jossain määrin sovittu muunlaisia rahanjakoperusteita,
jossa kuntin osuus voi vaihdella 5-50 %:n välillä. Näitä jo sovittuja yhteishankintoja ei muuteta
kesken sopimuskauden.
Niissä vuonna 2019 alkaneissa sopimuksissa, joissa ELY on rahoittajana 100 %:sti, joudutaan
kustannusjakoa muuttamaan jo kesken sopimuskauden.
ELY-keskus ei lähtökohtaisesti osallistu kuntien sisäisen liikenteen rahoitukseen.
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Rahoituksen jakoperusteet – Jyväskylän osuus





•
•

Keski-Suomen alueella merkittävä osa ELY:n järjestämästä liikenteestä on Jyväskylään
päättyvää tai Jyväskylästä lähtevää liikennettä.
Tämän liikenteen osalta kilpailutuksissa on ollut vaatimuksena Jyväskylän Waltti -järjestelmän
korttituotteiden käyminen liikenteessä.
Jyväskylän toimivaltainen maksaa tähän liikenteeseen merkittävästi nousukorvauksia, jotka
osaltaan pienentävät sopimuskorvausta.
• Vuonna 2019 ELY:n KOS-liikenteeseen Jyväskylän maksoi liikennöintikorvauksia 403 500
euroa, josta sopimuskorvausten osuus oli 21% ja matkustuksesta maksettavien
nousukorvausten osuus 79 %.
Jyväskylän toimivalta-alueen osuudessa ELY-liikenteen sopimuskorvauksissa tulee ottaa
huomioon nousukorvaukset.
Jyväskylän seudullisen viranomaisen (Jyväskylä, Laukaa ja Muurame) yhteinen osuus
sopimuskorvauksista on lähtökohtaisesti 10% Jyväskylään suuntatuvassa, Jyväskylän Walttikortin hyväksyvässä liikenteessä.
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Erityistapaukset



Erityistapauksissa rahoitusosuuksista voidaan poiketa. Erityistapauksina tunnistetaan ainakin
seuraavat:
• Yhteishankinnat toisten ELY-keskusten kanssa. Näissä lähtökohtana on, että ELY-keskukset
korvaavat yhdessä 50 % hankinnasta ja 50 % jaetaan kunnille, joita liikenne palvelee.
• Jos liikenne kulkee kunnan läpi, mutta ei palvele ko. kuntaa (esim. kuntakeskus ohitetaan),
voidaan kunnan maksuosuudessa poiketa.
• Yksinomaa kunnan koulukuljetuksia varten suunnitelluissa kohteissa ELY-keskuksen osuus
on enintään 50 %. Jos liikenne suunnitellaan kokonaan koululaisten ehdoilla (aikataulut ja
reitit), reitit poikkeavat selvästi pääreitiltä kuntakeskusten välillä ja matka-aika pitenee
merkittävästi verrattuna nopeimman reitin matka-aikaan, ei liikenne palvele enää kuntien
välistä muuta työ- ja asiointimatkustusta. Tällöin kustannustenjaosta sovitaan erikseen ja
ELY-keskuksen osuus on enintään 50 %.
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Miksi joukkoliikennettä kannattaa kehittää?








Hyvät joukkoliikenteen palvelut ovat tärkeä kuntien elinvoimaisuuden mittari ja
kilpailukykytekijä.
Toimivat joukkoliikenneyhteydet lisäävät työllisyyttä ja työvoiman liikkumista, sekä
palveluiden ja oppilaitosten houkuttelevuutta.
Liikenneyhteyksillä on merkitystä teollisuuden, kaupan ja palvelujen sijoittumiseen ja niiden
saavutettavuuteen.
Toimiva joukkoliikenne lisää alueiden turvallisuutta, viihtyisyyttä, houkuttelevuutta ja
vetovoimaa.
Joukkoliikenteen käyttö vähentää liikenteen energiankulutusta, haitallisia päästöjä sekä melua.
Traficom on osana ilmastotavoitteita asettanut ELY-liikenteessä valtakunnalliseksi tavoitteeksi
matkamäärien kasvattamisen 17 % vuoteen 2030 mennessä. Suoritteen kasvutavoite on 18 %.
Tavoitteet tarkentuvat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen yhteydessä.

WayStep Consulting Oy 2019

29

Liite: Palvelutason toteutumisen tarkastelu
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Äänekoski-Laukaa
Konnevesi-Äänekoski
Konnevesi-Jyväskylä
Kyyjärvi-Alajärvi
Kyyjärvi-Karstula
Kivijärvi-Karstula
Karstula-Saarijärvi
Pylkönmäki-Saarijärvi
Kannonkoski-Saarijärvi
Saarijärvi-Äänekoski
Saarijärvi-Uurainen

VII
VI
VII
VI
VI
VII
V
V
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VII
VII
VI
VI

Palvelutasotavoite
toteutuu
Palvelutasotavoite
ei toteudu
Palvelutasotavoite
ylittyy selvästi

Yhteysväli
Kinnula-Viitasaari
Pihtipudas-Viitasaari
Viitasaari-Keitele
Viitasaari-Äänekoski
Konginkangas-Äänekoski
Sumiainen-Äänekoski
Suolahti-Äänekoski

Palvelutasotavoite

Tarjonta

x
x
x
x
x
x
x

Palvelutasotavoite ylittyy hiukan
Palvelutasotavoite ylittyy hiukan

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Palvelutasotavoite ylittyy jonkin verran

Palvelutasotavoite ylittyy hiukan
Palvelutasotavoite ylittyy hiukan
x

V

x

Äänekoski-Jyväskylä

IV

x

V

x

Hankasalmi-Jyväskylä

Ä-L: Klo.7-9 ei yhteyksiä perillä, klo.15-16 ei lähtöjä, klo.11-13
ei lähtöjä. L-Ä: Klo.7-8 ei yhteyksiä perillä, klo.15-17 vain yksi
lähtö, klo.9-14 vain yksi lähtö.

x

Uurainen-Jyväskylä

WayStep Consulting Oy 2019

Kommentit
Ei lähtöjä

U-J: Klo.15-17 vain yksi lähtö. J-U: Klo.7-8 ei yhteyksiä perillä.
Muuten molempiin suuntiin ok.
Ä-J: klo.7:40-8:30 ei yhteyksiä perillä, klo.9-14 puutteita ja
klo.15-17 puutteita, La klo.13-16 ei lähtöä.
H-J: Klo.15-17 vain yksi lähtö. J-H: Klo.7-9 ensimmäinen perillä
klo.8:45, klo.9-14 pitkiä välejä lähtöjen välillä.

Vuoromäärä La vuorot
Su vuorot
Vuoromäärä toinen suunta suuntaansa suuntaansa
0
0
4
4
1
1
7
7
8
7
2
1
17
154 molempiin suuntiin
6

51 molempiin suuntiin

3
1
2
2
7
1
3
4
9

5
1
2
2
6
1
3
4
9

9
20
8

U-J: 2 ja J-U:
83
Ä-J: 5 ja J-Ä: 6 molempiin
204
suuntiin
9
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Yhteysväli
Hankasalmi-Pieksämäki
Petäjävesi-Jyväskylä
Petäjävesi-Keuruu
Keuruu-Jyväskylä
Keuruu-Multia
Keuruu-Seinäjoki
Keuruu-Haapamäki
Haapamäki-Tampere
Keuruu-Mänttä-Vilppula
Toivakka-Jyväskylä
Joutsa-Jyväskylä
Leivonmäki-Joutsa
Joutsa-Hartola

VII
V
V
V
VII
VI
VII
VII
VI
VI
VI
VI
VII

Jämsä-Jyväskylä
Jämsä-Tampere
Koskenpää-Jämsä
Jämsänkoski-Jämsä
Halli-Jämsä
Jämsä-Kuhmoinen
Kuhmoinen-Lahti
Konnevesi-Laukaa

IV
V
VI
VI
VII
VI
VI
VII
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Palvelutasotavoite
toteutuu
Palvelutasotavoite ei
toteudu
Palvelutasotavoite
ylittyy selvästi

Palvelutasotavoite

Tarjonta

x

Kommentit
ei lähtöjä

x
x

Ei lähtöjä
Ei lähtöjä

x

T-H: ei lähtöjä

x
x
x

x
x
x
x
x
x

Perustasotavoite ylittyy hiukan

Jä-Jy: Klo.15-17 50min tauko ilman lähtöjä. Jy-Jä: Klo.15-17
55min tauko ilman lähtöjä.
J-T: Klo.7-9 ei lähtöjä perillä. T-J: Klo.7-9 ei lähtöjä perillä.

x
x
x
x
x

x
x
x

Palvelutasotavoite ylittyy jonkin verran

Vuoromäärä La vuorot
Su vuorot
Vuoromäärä toinen suunta suuntaansa suuntaansa
0
0
11
164 molempiin suuntiin
16
114 molempiin suuntiin
16
164 molempiin suuntiin
0
0
0
0
1
1
1
0
4
5
7
7
2
2
2
2
1
1
13
molempiin13 molempiin
25
23suuntiin suuntiin
11
119 molempiin suuntiin
5
6
37
37
7
8
4
4
3
3
3
5
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Yhteysvälit
junavuorojen
kanssa

Jyväskylä-Jämsä IV
Jämsä-Tampere V
JyväskyläHankasalmi
V
PetäjävesiJyväskylä
V
Petäjävesi-KeuruuV
KeuruuHaapamäki
VII
HaapamäkiTampere
VII
HankasalmiKuopio

VII
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Palvelutasotavoite toteutuu
Palvelutasotavoite ei
toteudu
Palvelutasotavoite ylittyy
selvästi

Palvelutasotavoite

Junavuorot mukana

Kommentit
Jy-Jä: Klo.15-17 edelleen 50min tauko ilman
lähtöjä. Jä-Jy: Klo.15-17 40min tauko ilman
lähtöjä.
T-J: Klo.7-8 ei lähtöjä perillä. Muuten kaikki ok.
J-H: Ensimmäinen lähtö perillä klo.8:26. H-J:
Klo.15-16 ei lähtöjä.

Vuoromäärä

Vuoromäärä toinen La vuorot
suunta
suuntaansa

Su vuorot
suuntaansa

34
20

Jy-Jä: 20 ja Jä- Jy-Jä: 20 ja Jä32 Jy: 18
Jy: 21
20J-T: 16 ja T-J: 14

15

1313 molempiin suuntiin

x
x

13
18

19P-J: 5 ja J-P:6
13P-K:6 ja K-P:5

x

5

5

x

5

5

6

6

x
x
x

x
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