Liite 1. Palvelutasokartta

Pohjois-Savon ELY-keskuksen
toimivalta-alueen joukkoliikenteen
palvelutasotavoite 2018-2020

V (vuoroväli arkisin 60-120min, iltavuoroja, lauantai- ja
sunnuntaivuoroja tarpeen mukaan)
VI (arkisin 3-5 vuoroa/suunta, iltavuoroja, lauantai- ja
sunnuntaivuoroja tarpeen mukaan)
VII (arkisin 1-3 vuoroa/suunta, perjantai- ja
sunnuntaivuoroja tarpeen mukaan)
Pitkämatkaisen liikkumisen palvelutaso
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Liite 2. Palvelutasoluokat ja niiden kriteerit

Liikenneviraston Talviliikenne
ohjeistus
Liikennöintiaika

Vuoroväli/
vuoromäärä

Pohjois-Savon
ELY-keskuksen
täydennykset

Soveltamisaika

V

VI

VII

Ma-to

7.0018.00

7.00-/8.00-17.00

8.0016.00

Pe

7.0018.00

7.00-/8.00-17.00

8.0016.00

La

10.0015.00

Tarpeen
mukaan

-

Su

Tarpeen
mukaan

Tarpeen
mukaan

-

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

≥ 1 vuoro
tunnissa

Arkipäivä klo 914

≥ 1 vuoro
kahdessa
tunnissa

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

Arjen varhaisilta klo 18-20

-

-

-

Lauantaisin

1-4 vuoroa/
suunta/vrk

0-2 vuoroa/
suunta/vrk

-

Sunnuntaisin

0-2 vuoroa/
suunta/vrk

0-2 vuoroa/
suunta/vrk

-

Arkipäivinä klo
7:ksi tuleva
vuoro tarpeen
mukaan

Arkipäivinä
iltavuorot ja
varhaisillan
vuorot tarpeen
mukaan

Lauantain
vuorojen
liikennöintiaika
tarpeen mukaan
Arkipäivinä
iltavuorot ja
varhaisillan
vuorot tarpeen
mukaan
Arkipäivinä ja
viikonloppuisin
liityntäyhteydet
kaukoliikentees
een tarpeen
mukaan
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Arkipäivinä ja
viikonloppuisin
liityntäyhteydet
kaukoliikentees
een tarpeen
mukaan

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

Perjantaisin ja
sunnuntaisin
liityntäyhteydet
kaukoliikentees
een ja
keskuskaupunkii
n tarpeen
mukaan

Liite 3. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvien paikallisliikenteiden
palvelutasokuvaukset
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Yleistä joukkoliikenteen palvelutasosta
Määrälliset palvelutasotekijät
Liikenneviraston ohjeessa 31/2015 on esitetty uudistetut joukkoliikenteen palvelutasoluokat ja niille
asetetut määrälliset palvelutasotekijät. Määrällisistä tekijöistä keskeisimpiä ovat liikennöintiaika ja
vuoroväli. Arkipäivien, lauantain sekä sunnuntain liikennöintiajoille ja vuoroväleille on asetettu
erilaiset kriteerit. Lisäksi kesäajan osalta kriteerit ovat hieman talvikautta kevyemmät, erityisesti
vuorovälin osalta.

Taulukko 1. Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät ohjeen 31/2015 mukaisesti.
Palvelutasoluokan määräävät kriteerit ovat lihavoituja ja tummemmalla taustalla. Muut kriteerit ovat
suosituksia.

Palvelutasoluokkien määritelmät
Taulukossa 2 on esitetty palvelutasoluokkien määritelmät, jotka auttavat hahmottamaan mille
kohderyhmälle kunkin tasoinen palvelutaso soveltuu parhaiten ja millaisille matkoille kyseisen tason
mukaisen joukkoliikenteen arvioidaan olevan muiden kulkumuotojen kanssa tasaveroisesti kilpaileva
vaihtoehto. Lisäksi taulukossa on esitetty esimerkit eritasoisten joukkoliikennepalveluiden
käyttöympäristöistä. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvat paikallisliikenteet
sijoittuvat ”pienet kaupungit” -käyttöympäristöön. Taulukon mukaan tällaisessa ympäristössä
tarjottavan joukkoliikenteen palvelutaso voisi sijoittua luokkaan IV -”Liikkumisvaihtoehto päivittäisiin
kohteisiin”. Tätä tasoa ei kuitenkaan saavuteta yhdenkään Pohjois-Savon ELY-keskuksen
toimivallassa olevan paikallisliikenteen osalta. Liikennöintiaika täyttää kyseisen luokan kriteerit kyllä
hyvin Pieksämäellä ja laajennusoption myötä myös Varkaudessa, mutta erityisesti ruuhka-ajan
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vuorovälille samassa luokassa asetetut määräävät kriteerit (≤30 min) eivät täyty. Toisaalta yhtä
luokka alemman tasoisella vuorovälillä (≥1 vuoro tunnissa) voidaan palvella hyvin, sekä suurin
matkustajaryhmä – koululaiset ja opiskelijat – että jossain määrin myös työmatkoja tekevät. Näin
ollen voidaan todeta nykyisten palvelutasojen vastaavan hyvin kysyntään, vaikka ne ovat tarkastelun
valossa hivenen käyttöympäristöönsä suositeltua alhaisempia. Palvelutasoluokkaan IV sisältyvä
vaatimus ruuhka-ajan tihennetystä vuorovälistä on taloudellisesti haastava järjestettävä Iisalmen,
Pieksämäen ja Varkauden tyyppisessä pienessä paikallisliikennekohteessa. Tasainen vuoroväli
voidaan tuottaa kalusta tehokkaasti hyödyntäen, mutta vuorovälin puolittaminen ruuhkatuntien ajaksi
edellyttäisi
käytännössä
kalustomäärä
tuplaamista,
mikä
johtaisi
huomattavan
kustannustehottomaan järjestelyyn.

Taulukko 2. Palvelutasoluokkien määritelmät, tavoitteet ja esimerkkejä palvelutasoluokkien
käyttöympäristöistä sekä SYKEn kaupunki-maaseutu-luokituksen soveltamisesta.
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Iisalmen paikallisliikenteen palvelutaso
Iisalmen kahta paikallisliikenteen linjaa ajetaan arkisin noin kello 6:30-17:30 välisenä aikana.
Vuoroväli on melko säännöllinen 60 minuuttia. Lauantaisin ja sunnuntaisin paikallisliikennettä ei
ajeta lainkaan. Tällä, vain arkipäiviin keskittyvällä tarjonnalla paikallisliikenteen tuottama palvelutaso
sijoittuu luokkaan VI, eli palvelutasoluokan määritelmän mukaisesti tarjotaan koulu- ja
asiointiyhteyksiä sekä yleisimmät opiskelu- ja työmatkayhteydet.

Kuva 1. Iisalmen paikallisliikenteen palvelutaso sijoittuu luokkaan VI.
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Pieksämäen paikallisliikenteen palvelutaso
Pieksämäen koko paikallisliikennealueella on muuten hyvin yhdenmukainen tarjonta, mutta
Kukkaromäen alueelle ajetaan paikallisliikennettä vain lauantaisin ja arkisin aluetta palvellaan
yksinomaan palveluliikenteellä. Kukkaromäen palvelutaso sijoittuu tarjonta-aikansa rajallisuuden
vuoksi lähinnä alimpaan luokkaan VII, vaikka saakin lauantailiikenteen ja arkipäivien vuoromäärän
ansiosta hieman alinta luokka parempaa palvelua. Muilta osin paikallisliikennealueen palvelutaso
vastaa parhaiten luokan V mukaista palvelutasoa. Noin kello 6-22 välisen liikennöintiajan puolesta
palvelutaso on jopa tätä runsaampaa, mutta arkipäivien 60 minuutin vuoroväli on luokan V mukainen.

Kuva 2. Pieksämäen paikallisliikenteen palvelutaso sijoittuu luokkiin V ja VII.
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Varkauden paikallisliikenteen palvelutaso
Varkauden paikallisliikenteen toiminta-alueella on Liikenneviraston palvelutasoluokkien kriteerien
pohjalta tarkasteltuna kolmen tasoisia alueita, jotka sijoittuvat talvikaudella palvelutasoluokkiin V-VII.
Kesällä tuotettava tarjonta tuottaa luokan VI mukaisen palvelutason.
Linjojen 1, 2 ja 3 palvelemat alueet sijoittuvat arkisin Liikenneviraston luokittelun mukaan
liikennöintiaikansa (perustarjonta noin kello 6-18 ja laajennusoption osalta jopa kello 5-22) osalta
palvelutasoluokkaan IV, mutta 30 minuuttia suurempi vuoroväli pudottaa palvelutasoluokan tasolle
V. Lisäksi viikonlopun tarjonnan puute pudottaa palvelutasoluokan edelleen tasolle VI muualla, paitsi
Käpykangas-Taulumäki-Luttila-Kuntoranta alueella, jossa liikennöidään lauantaisin noin kello 9-17
välisenä aikana. Linjan 4 tarjonta vastaa liikennöintiaikansa rajallisuuden vuoksi Liikenneviraston
luokittelussa alinta luokkaa VII, mutta on vuorotarjonnaltaan luokka ylemmällä tasolla.
Kuoppakankaan alueella on jatkossa erittäin runsas linja-autoliikenteen tarjonta, koska kaikki
koululaisia palvelevat vuorot kiertävät Kuoppakankaan kautta, mutta palelutaso ei nouse
olennaisesti muita alueita korkeammaksi koska kaikki linjat käyvät alueella lähes samanaikaisesti.

Kuva 3. Varkauden paikallisliikenteen palvelutaso sijoittuu luokkiin V-VII.

Paikallisliikenteen kalustovaatimukset
Tulevilla, 11/2017 jälkeen toteutettavilla, hankintakierroksilla pyritään siihen, että kaikissa PohjoisSavon ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvissa paikallisliikenteissä noudatetaan mahdollisimman
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yhdenmukaisia kalustovaatimuksia.
vaatimuksia ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keskeisimpiä

paikallisliikenteen

kalustolle

asetettuja

paikallisliikenteen autot ovat matalalattiaisia
istumapaikkoja riittävästi, ettei matkustajamäärä säännöllisesti ylitä istumapaikkojen määrää
ovijärjestys on vähintään 1+0+1 tai 1+1+0
keski- tai takaoven yhteydessä on vähintään kaksi lastenvaunupaikkaa
autoissa on selkeät, valaistut etukilvet
autot on varustettu alkolukoilla
autojen tulee täyttää vähintään Euro 5- luokan päästövaatimukset
polttoaineen kulutuksen osalta edellytetään seurantaa, josta toimitetaan tilaajalle toteumatieto
(l/100km) vuosittain
tilaajalla tulee olla mahdollisuus veloituksetta sijoittaa autoihin (ei kiinteästi asennettavat)
paikannuslaitteet, joiden avulla autojen sijainti voidaan esittää reaaliaikaisesti kartalla.
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