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Esipuhe  
Matkojenyhdistely- ja kuljetuspalvelukeskuksia on viime vuosina perustettu hillitse-
mään yhteiskunnan korvaamien kuljetuskustannusten kasvua järjestämällä mm. erityis-
ryhmien kuljetuksia, parantamaan haja-asutusalueilla joukkoliikenteen palvelutasoa 
sekä tarjoamaan joukkoliikennettä alueille, joilta ko. palvelut ovat puuttuneet kokonaan. 
Matkojenyhdistelytoimintaan liittyy kiinteästi myös palveluliikenteet ja niiden kehittä-
minen. Ministeriön tavoitteena on vakinaistaa ja laajentaa matkojen yhdistely koko 
maahan ja luoda siitä pysyvä käytäntö. Kuljetusten järjestelyssä pyritään hyödyntämään 
kaikille avointa joukkoliikennettä, kuten palvelulinjoja, kutsuohjattua joukkoliikennettä 
ja linjaliikennettä.  

Kuljetuspalvelukeskusten vakiintuminen luo joukkoliikenteelle uusia mahdollisuuksia 
kehittää kutsuohjattuja palveluja. Palvelulinjoja voidaan kehittää joustavammiksi ja 
kutsuohjatulla liikenteellä voidaan täydentää linjaliikenteen palveluja haja-
asutusalueilla tai ilta- ja viikonloppuliikenteessä. 

Pääkaupunkiseudulla on käynnistetty kuljetuspalvelukeskukset Helsingissä ja Espoossa 
erityisryhmien kuljetustarpeisiin, ja toimintaa on suunniteltu laajennettavan myös mui-
hin kuljetuksiin. Työn tavoitteena on ollut selvittää, onko mahdollista ja kannattavaa 
siirtyä kuljetuspalvelukeskuksesta ohjattuun kutsuohjattuun liikenteeseen alueilla, joilla 
perinteinen liikennöinti on matkustajamääriin nähden kallista. Selvityksen perusteella 
kuljetuspalvelukeskuksen avulla on mahdollista parantaa kaikille avoimen joukkoliiken-
teen palvelutasoa ja kustannustehokkuutta tietyissä kohteissa ja tiettyinä ajankohtina. 
Tavoitteena on laatia tarkemmat suunnitelmat sopiviksi pilottikohteiksi määritettyjen 
alueiden kutsuohjatun liikenteen aloittamiseksi. Lisäksi jatketaan työtä eri kuljetusmuo-
tojen maksujärjestelmien yhteensopivuuden parantamiseksi sekä kuljetuspalvelukeskus-
ten tietojärjestelmien kehittämiseksi, jotta kuljetuspalvelukeskusten tarjoama potentiaali 
voidaan hyödyntää täysimääräisesti.    

Työ on toteutettu LVM:n henkilöliikenteen info-ohjelman (HEILI) hankkeena. Selvi-
tyksen laadinnasta on vastannut ohjausryhmä, johon kuuluivat Kimmo Sinisalo 
YTV:stä,  Pirkko Lento ja Outi Janhunen Espoon kaupungilta, Leila Gröhn ja Kari Hin-
tikka Vantaan kaupungilta sekä Merja Nikkinen liikenne- ja viestintäministeriöstä.  

Konsulttina on toiminut Strafica Oy, jossa työstä on vastannut DI Tomi Laine. 

 

Helsingissä 27. päivänä elokuuta 2004 

 

Merja Nikkinen 

Ylitarkastaja 

 

 



Tiivistelmä 
Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia kuljetuspalvelukeskukset 
tarjoavat joukkoliikenteen kehittämiseen sekä määrittää tarvittavat toimenpiteet kut-
suohjatun avoimen joukkoliikenteen toteuttamiseen tähtäävälle suunnittelutyölle pää-
kaupunkiseudulla. Työssä on osoitettu, että kuljetuspalvelukeskusten perustaminen tar-
joaa kunnille mahdollisuuksia parantaa palvelutasoa ja samalla kustannustehokkuutta. 
Ovelta-ovelle palvelulla voidaan myös sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia ohjata 
nykyistä enemmän palvelulinjoille ja saavuttaa siten säästöä sosiaalitoimen kuljetuksis-
sa. Samalla ylläpidetään iäkkäiden omatoimisuutta ja elämänlaatua. Perinteisten bussi-
linjojen korvaaminen kutsuohjatuilla palveluilla hiljaiseen ilta-aikaan on taloudellisen 
tarkastelun perusteella houkutteleva kehityssuunta muutamalla Espoon alueella.   

Palvelulinjojen kehittämisessä kutsuohjatuksi nousi parhaaksi malli, jossa korkean ky-
synnän alueella liikennöidään joustavan aikataulun mukaisesti siten, että muutamalta 
keskeiseltä pysäkiltä voi nousta kyytiin ilman tilausta. Kiinteiden pysäkkien vähentämi-
nen mahdollistaa asiakkaiden haun kutsusta lähempää kotiovea ja samalla poistaa turhat 
poikkeamat. Vastaavasta mallista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Kuopion kaupun-
gista. Keskusalueen ulkopuolella olevat vähäisemmän kysynnän reuna-alueet hoidetaan 
pelkästään kutsusta tietyssä aikahaarukassa.  

Bussilinjojen taloudellisuustarkastelussa nousi esiin matkustajamääriin nähden korkeat 
kustannukset Espoon sisäisellä linjalla 16 Henttaalta Tapiolaan, Laaksolahden-Jupperin 
iltaliikenteessä sekä Pohjois-Espoon iltaliikenteessä. Näille alueille hahmoteltiin kut-
suohjattua aikatauluun perustuvaa liikennöintimallia, jossa tilaus olisi aina pakollinen. 
Liikenne olisi kaikille avointa, mutta matkan suuntautuminen tulisi olla palvelualueelta 
tiettyyn korridooriin. Siirtymällä kutsuohjattuun liikenteeseen voitaisiin matkustajille 
tarjota parempaa palvelutasoa ja saavuttaa taloudellisia säästöjä erityisesti silloin, jos 
linjalle ei sitoudu kalustoa. 

Kuljetuspalvelukeskusten potentiaalin laajemman hyödyntämisen esteenä on tällä het-
kellä eri liikennemuotojen maksujärjestelmien yhteensopimattomuus pääkaupunkiseu-
dulla, minkä vuoksi linjoille sitoutuu aina tietty kalusto kysynnästä riippumatta. Yh-
teensopimattomuusongelma voidaan ratkaista, kun seudun matkakorttijärjestelmässä 
siirrytään seuraavaan sukupolveen vuosikymmenen vaihteen tienoilla. Tällöin voidaan 
ottaa käyttöön malli, jossa hiljaisina aikoina kuljetuksiin tilataan KPK:n kautta juuri 
tarpeeseen sopivaa kalustoa.  

Kuljetuspalvelukeskusten ja perinteisen joukkoliikenteen integrointi aiheuttaa tarpeen 
kehittää KPK:n ja YTV:n tietojärjestelmiä. KPK:n kannalta uuden tilaajaorganisaation, 
joukkoliikenteen tilaajan, mukaantulo sosiaalitoimen rinnalle aiheuttaa tarpeen asiak-
kaiden tarkalle erittelylle sekä clearingin ja laskutuksen uudelleenorganisoinnille. 
Avoimen joukkoliikenteen asiakasrekisteri voidaan rakentaa matkakortin rekisterin poh-
jalta, vaikka matkojen tilaaminen tuleekin olemaan mahdollista myös ilman rekisteröi-
tymistä. YTV:n reittioppaan ja KPK:n tilauspalvelun linkitys on mielenkiintoinen tule-
vaisuuden kehityskohde. 

Tulevaisuudessa, kun esteetön joukkoliikennejärjestelmä kehittyy riittävän korkealle 
tasolle, voidaan myös yhteiskunnan maksamia kuljetuksia ohjata normaaliin joukkolii-
kenteeseen. Tällöin KPK:ssa tarvitaan tietoa joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista ja 
tosiaikaista tietoa kaluston laadusta sekä joukkoliikenteen häiriöistä.  



Kuljetuspalvelukeskusten toiminnallista prosessia sekä tarvittavia rajapintoja pohdittiin 
Telemark-arkkitehtuurityöpajassa. Työpajassa havaittuja kehittämiskohteita tulee jat-
kossa työstää edelleen kutsuohjatun joukkoliikenteen teknisten edellytysten sekä seudun 
kuljetuspalvelukeskusten yhteensopivuuden parantamiseksi.  

Kuljetuspalvelukeskusten laajamittainen hyödyntäminen joukkoliikenteessä ei tapahdu 
vielä lähitulevaisuudessa, koska teknisten edellytysten toteutuminen vie oman aikansa. 
Alkuvaiheessa on tärkeää hankkia kokemuksia kokeilujen kautta ja kehittää toiminta-
malleja edelleen. Esiselvityksen perusteella jatketaan Espoossa suunnittelutyötä ja ede-
tään kohti käytännön kokeiluja Espoon keskuksen palvelulinjoilla sekä Henttaan liiken-
teessä. Vantaan osalta vastaavat toimintamallit ovat käyttökelpoisia, kun kaupunki 
mahdollisesti ottaa KPK:n käyttöönsä tulevaisuudessa.  
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1 JOHDANTO 

Matkojenyhdistely- ja kuljetuspalvelukeskukset ovat yleistyneet Suomessa voimakkaas-
ti viime vuosina. Pääkaupunkiseudulla Helsingin kuljetuspalvelukeskus aloitti toimin-
tansa pilottina marraskuussa 2002. Espoon kuljetuspalvelukeskus aloitti toimintansa 
toukokuun alussa 2004. Vantaalla seurataan aktiivisesti alan kehittymistä, mutta ei 
suunnitella oman keskuksen perustamista. Keskusten perustamisen lähtökohtana on 
ollut yhteiskunnan korvaamien kuljetusten, erityisesti vammaispalvelu- ja sosiaalihuol-
tolain mukaisten kuljetusten kustannusten nopean nousun hillitseminen. Keskuksia on 
tarkoitus kokemusten karttuessa hyödyntää myös muissa kaupunkien kuljetustarpeissa.  

Erityisryhmien kuljetusten kustannuksia on pyritty hillitsemään myös muilla toimenpi-
teillä, kuten kehittämällä joukkoliikennejärjestelmän esteettömyyttä, kehittämällä ikään-
tyneiden ja liikuntaesteisten liikkumistarpeisiin palvelulinjoja, tarjoamalla erityisryhmil-
le avoimen joukkoliikenteen vapaa- ja alennuslippuja sekä kehittämällä erityisryhmille 
kohdennettuja informaatiopalveluja. Espoossa ja Vantaalla kuljetuspalveluasiakkaille on 
jaettu ilmaiset joukkoliikenteen matkakortit ja Espoossa heidän matkojaan pyritään 
KPK:ssa ohjaamaan palvelulinjoille silloin kun se on mahdollista. 

Kuljetuspalvelukeskukset tarjoavat mahdollisuuden parantaa myös kaikille avoimen 
joukkoliikenteen palveluja ja kustannustehokkuutta. Tämän työn tavoitteena on ollut 
selvittää periaatteet siitä, miten kuljetuspalvelukeskuksia voidaan hyödyntää avoimessa 
joukkoliikenteessä ja mitä vaatimuksia se aiheuttaa pääkaupunkiseudulla käytössä ole-
ville joukkoliikenteen hallintajärjestelmille. Työssä on pohdittu, miten kuljetuspalvelu-
keskuksen avulla olisi mahdollista kehittää palveluliikennettä sekä miten ja missä koh-
teissa kutsuohjatulla joukkoliikenteellä voitaisiin korvata linjapohjaista liikennettä hil-
jaisina aikoina. Lisäksi on suunniteltu uudenlaista joukkoliikenteen kutsuohjattua lisä-
palvelua sellaisille matkoille, joita on hankala houkutella perinteisen joukkoliikenteen 
piiriin. Tällaisia matkoja ovat esimerkiksi erilaiset vapaa-ajan matkat. 
Työssä on arvioitu kutsuohjauksen taloudellisia vaikutuksia liikenteen tilaajalle sekä 
hahmoteltu sopivaa kutsuohjattua palvelumallia palvelulinjoille sekä bussilinjoilla lii-
kennöidyille alueille. Lähtökohtana pääkaupunkiseudun osalta on, että uudet palvelu-
muodot voitaisiin integroida nykyiseen tariffijärjestelmään ja niiden rahastus voitaisiin 
hoitaa YTV:n matkakorttijärjestelmällä. Työssä on selvitetty kehittämistarpeet YTV:n 
matkakorttijärjestelmään, nykyisiin informaatiojärjestelmiin sekä  KPK:n järjestelmiin. 
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2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KULJETUSPALVELUKESKUSTEN NYKYTI-
LANNE 

2.1 Espoo 

Espoon KPK-hanketta on valmisteltu vuodesta 2001 lähtien. Keskus aloitti toimintansa 
toukokuun alussa 2004. Ensimmäisessä vaiheessa palvelu kattaa VPL- ja SHL-matkat 
Espoon keskuksen suuralueella. Suunnitelman mukaan palvelu laajennetaan koko Es-
pooseen syksyllä 2004. Keskukseen liitetään vaiheittain sosiaali- ja terveystoimen kulje-
tukset (vammaisten, vanhusten ym. päiväkeskus-, kylvetys- ym. matkoja), kaupungin 
oman henkilökunnan työaikana tekemät taksimatkat, koulukuljetukset (takseilla ja inva-
takseilla hoidettavat kuljetukset) sekä harkinnan mukaan muita kuljetuksia kuten päivä-
hoitolain mukaisia kuljetuksia, sairaalapalvelukuljetuksia, ateriapalvelukuljetuksia sekä 
sisäinen posti ja muuta tavaraliikennettä. 

Espoon kuljetuspalvelukeskuksen hoitamisesta vastaa tarjouskilpailun voittanut Suomen 
Posti alihankkijoineen.  

Espoossa on käytössä useita toimia, joilla pyritään ohjaamaan matkoja yhteiskunnan 
maksamista erityiskuljetuksista avoimeen joukkoliikenteeseen. Esteetöntä joukkoliiken-
nekalustoa hankkimalla ja joukkoliikenneympäristöä parantamalla voidaan vähentää 
fyysisiä esteitä avoimen joukkoliikenteen käytölle. Myös informaatiojärjestelmiä kehite-
tään erityisryhmien tarpeisiin. Ikääntyneille ja liikuntaesteisille on suunniteltu heidän 
liikkumistarpeisiinsa avoimia palvelulinjoja. Erityisryhmille, kuten näkövammaisille, 
sotainvalideille, rintamaveteraaneille, eläkeläisille ja invalideille tarjotaan alennus- ja 
vapaalippuja.  

KPK:n avulla voidaan avointa joukkoliikennettä ja yhteiskunnan tarjoamien kuljetus-
palvelujen käyttäjiä tuoda lähemmäs toisiaan ja tehostaa ohjausta avoimen joukkoliiken-
teen piiriin. Kuljetuspalveluasiakkaille on jaettu sekä Espoossa että Vantaalla sosiaali- 
ja terveystoimen kustantamat matkakortit, joten liikkuminen esim. palvelulinjoilla on 
kuljetuspalveluasiakkaille ilmaista. Matkoja tilattaessa tilauskeskus pyrkii ensisijaisesti 
ohjaamaan kuljetuspalveluasiakkaiden matkoja palvelulinjoille ja vasta sen jälkeen yksi-
löllisempään kuljetukseen. Palvelulinjoilla tehdyt matkat eivät vähennä matkoja kuu-
kausittaisesta matkakiintiöstä. KPK-operaattorin oikea toiminta on varmistettu taloudel-
lisella kannustimella.  

2.2 Vantaa 

Vantaalla on vuonna 2001 tehty selvitys vaikeavammaisten ja vanhusten kuljetuspalve-
lujen vaihtoehdoista (Aarniola & Hintikka 2001). Raportissa suositeltiin mm. seuraavia 
toimenpiteitä kuljetuspalvelun kustannusten nousun hillitsemiseksi: 

• Joukkoliikenteen kehittäminen turvalliseksi ja houkuttelevaksi myös vanhusväes-
tölle ja vammaisille. 

• Bussiavustajien palkkaaminen. 

• Palvelulinjastojen kehittäminen niin, että se kattaa koko kaupungin vuoteen 2005 
mennessä. 

• Kuljetuspalveluasiakkaille ja yli 75-vuotialle ilmainen joukkoliikennelippu. 
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• Kuljetuspalvelun myöntämiskriteerien tarkennus. 

• Kuljetuspalvelumatkojen tilausten keskittäminen yhteen tilausnumeroon, vapaasta 
tilauskäytännöstä luopuminen. 

• Kuljetuspalvelumatkojen yhdistelemisen mahdollisuuksien ja hyötyjen selvittämi-
nen Lähitaksin ja Vantaan taksin Sopimusajokeskuksen yhteistyönä.  

Vantaalla ei toistaiseksi olla perustamassa matkojenyhdistely-/kuljetuspalvelukeskusta. 
Kuljetuspalvelujen kustannuksia on alennettu edellä mainittujen toimenpiteiden avulla. 
Vantaa kuitenkin seuraa aktiivisesti Helsingin ja Espoon kehittämistyötä ja tekee myö-
hemmin päätöksiä Vantaan keskuksesta ja sen liittymisestä pääkaupunkiseudun matko-
jen yhdistelykokonaisuuteen. 

2.3 Helsinki 

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja liikennelaitos tutkivat yhteisessä työryhmässä 
kuljetuspalvelujen järjestämisen vaihtoehtoja vuonna 2000. Selvityksen tuloksena pää-
dyttiin esittämään matkojen yhdistelykeskuksen perustamista. Helsingin sosiaalilauta-
kunta päätti joulukuussa 2001 matkojen yhdistelykeskuksen läntisen sosiaalikeskuksen 
kokeilu- ja kehittämisvaiheen käynnistämisestä syksyllä 2002. Kaupunki järjesti tar-
jouskilpailun kuljetuspalvelukeskuksesta ja tarjouskilpailun jälkeen palvelun toimitta-
jaksi valittiin Transmation Helsinki Oy. KPK aloitti toimintansa Helsingin läntisen sosi-
aalikeskuksen alueella 1.11.2002. Helsingin sosiaalilautakunta päätti kokeilun tulosten 
perusteella tammikuussa 2004, että kuljetuspalvelu laajenee koskemaan koko Helsinkiä 
vuoden 2004 aikana. 

Tavoitteena on, että myöhemmin kuljetuspalvelukeskus kattaa koko liikennejärjestel-
män. Aluksi kuljetuspalvelukeskus hoitaa vain vammaispalvelulain- ja sosiaalihuolto-
lain mukaisia kuljetuksia.  
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3 TOTEUTTAMISMALLIT JA KOKEMUKSET MUUALLA 

3.1 Pohjois-Savo ja Kuopio 

Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskus (MYK) aloitti toimintansa Kuopiossa syksyllä 
1998. Alkuvaiheessa kokeilu kattoi Kuopion, Siilinjärven ja Nilsiän palveluliikenteet 
sekä Kuopion kaupungin VPL- ja SHL- matkat (pakollinen tilaus). MYK:in toimin-
taympäristöä on laajennettu jatkuvasti siten, että vuoden 2002 syksyllä mukana oli edel-
lä mainittujen matkojen lisäksi palveluliikenteet Iisalmesta, Juankoskelta, Kiuruvedeltä, 
Lapinlahdelta, Leppävirralta, Tuusniemeltä ja Varkaudesta. Tämän lisäksi MYK:stä 
yhdistellään KYS:n kiireettömiä ambulanssisiirtoja, liityntäliikennettä juna- ja lento-
asemilta sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin SVL-kuljetuksia niille asiakkaille, joilla 
on erityisajoneuvon käyttöoikeus. (Kivari ym. 2003.) 

Palveluliikenteessä tehdyistä matkoista arviolta noin 30 % on kunnan maksamia matko-
ja, muut palveluliikenteen matkat ovat matkustajien itse maksamia. VPL-matkoja on 
kokemusten mukaan siirtynyt palveluliikenteeseen jonkin verran. Kuopion palvelulii-
kenne ajetaan 17-paikkaisella matalalattiaisella linja-autolla. Aikuisten kertalipun hinta 
on 2,3 euroa. (Kivari ym. 2003.) 

Kuopion palveluliikenne (PALI) perustuu aikataulunmukaiseen liikenteeseen, joka pal-
velee asiakkaitaan ovelta ovelle tilausten perusteella tietylle linjalle määritetyn palvelu-
alueen sisäpuolella. Linjoilla on myös kiinteitä pysäkkejä (esim. torilla, sairaalassa jne.), 
joilla jokainen vuoro pysähtyy. Näiltä pysäkeiltä voi nousta kyytiin ilman tilaustakin, 
mikäli tilaa on. Käytännössä useat linjat ovat niin täynnä, että ennakkotilaus on pakolli-
nen. Palveluliikenteen ajoneuvopäätteisiin (Applicom) lähetetään reittikuvaus noin 5 
minuuttia ennen lähtöä, ja lisätilauksia voidaan ottaa vastaan niin kauan kuin auto on 
samalla palvelualueella (määritetty karttaohjelmassa). Ajoneuvot paikannetaan suunni-
tellun reitin perusteella, ei ajantasaisesti. Suurin sallittu myöhästymisaika luvatusta ajas-
ta on 15 minuuttia. (Kivari ym. 2003.) 
Vuonna 2002 Kuopion kaupungin palveluliikenteessä tehtiin yli 50 000 matkaa (Es-
poossa noin 40 000 matkaa). Palveluliikenteen tuottamisen bruttohinta oli 262 000 eu-
roa, eli 5,2 euroa/matka. Lipputulot olivat 80 456 euroa. Liikenteen tuottamisen kustan-
nus kaupungille oli siten noin 3,6 euroa/matka. Ajoneuvosuoritteen kertymä oli 172 484 
km. Kutsuohjatun palveluliikenteen on arvioitu tuovan kaupungille huomattavia säästö-
jä, sillä se on vähentänyt kunnan erilliskuljetettavien määrää 1000 asiakkaasta 700 asi-
akkaaseen. Kuopiossa on arvioitu, että KPK-ohjauksinen palveluliikenne on myöhäistä-
nyt vanhusten siirtymistä erillispalvelujen piiriin keskimäärin 2-3 vuotta. Samalla se on 
parantanut vanhusten itsenäisyyttä ja elämänlaatua. (Kivari ym. 2003.) 

Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskus hoiti vuoden 2002 aikana 209 000 tilausta. 
MYK-toiminnan kustannukset olivat noin 1 euro/tilaus. MYK:n kuluista 58 % oli hen-
kilötyökustannuksia, 14 % ohjelmistokustannuksia, 9 % tietoliikennekustannuksia ja 
loput muita kustannuksia. Keskusta operoi Kuopion kaupunki. Ohjelmistona on Mo-
bisoft Oy:n toimittama Mobirouter. (Kivari ym. 2003.) 

3.2 Keski-Uusimaa ja Nurmijärvi (SAMPO) 

Vuonna 1997 aloitettu kutsuohjattu SAMPO-liikenne toimii Tuusulan, Keravan, Jär-
venpään ja Nurmijärven kunnissa muuta joukkoliikennettä täydentävänä liikenteenä. 
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SAMPO tarjoaa joukkoliikennepalvelua kaikille kuntalaisille niillä alueilla ja niinä ai-
koina, joina ei ole linjaliikennetarjontaa. Keski-Uudellamaalla VPL- ja SHL-
asiakkaiden matkojen tilaaminen KPK:sta on vapaaehtoista, Nurmijärvellä pakollista. 
SAMPO-liikenne on integroitu normaaliin linjaliikenteeseen siten, että MYK:stä tilatta-
vat matkat ohjataan linjaliikenteeseen, mikäli tarjonta on olemassa samassa aikaikku-
nassa. KPK-operaattorina toimii Korsisaari Oy, joka vastaa myös liikennöinnistä yhdes-
sä taksiyrittäjien kanssa. 

Itsemaksavat (ei VPL- tai SHL-) asiakkaat kuljetetaan pysäkiltä pysäkille (SAMPO-
pysäkit ja linjaliikenteen pysäkit), kotinouto-oikeus voidaan myöntää henkilöille, joiden 
liikkuminen on rajoittunutta. SAMPO-liikenteessä hoidetaan vain sellaiset matkat, joita 
ei ole mahdollista ohjata linjaliikenteeseen. Kriteeriksi on asetettu, että matkalla kerty-
vän kävelymatkan, jos se tehtäisiin linjaliikenteellä, on ylitettävä Keski-Uudellamaalla 
800 metriä ja Nurmijärvellä 1,5 km. SAMPO-matkaan on oikeutettu myös silloin, kun 
bussi ei ole tarjolla tunnin sisällä asiakkaan toivomasta ajankohdasta. Kriteerien toteu-
tumisesta on tehty säännöllistä seurantaa. (Kivari ym. 2003.) 

Keski-Uusimaa eli Tuusula, Kerava ja Järvenpää on jaettu neljään maksuvyöhykkee-
seen, joissa vyöhykkeen sisäisen matkan hinta on 4 euroa (lapsilta 2,5 euroa) ja vyöhy-
kerajan ylityksen hinta on 1 euro. SAMPO-liikenteellä voi matkustaa myös Peijaksen ja 
Hyvinkään sairaaloihin. Nurmijärvellä taksoitus poikkeaa Keski-Uudeltamaalta siten, 
että kertamaksu on aikuisilta 4,5 euroa (lapsilta 2,5 euroa). Yhteydet Nurmijärveltä 
Keski-Uudellemaalle maksavat määränpäästä riippuen 9,50–11,50 euroa. SAMPO-kyyti 
maksetaan kuljettajalle käteisellä, sarjalipulla tai viranomaisen maksusitoumuksella.  

SAMPO-kyyti on tilattava vähintään 3 tuntia ennen matkaa tilauskeskuksesta, joka on 
auki arkisin 06-20 ja lauantaisin 08-16. Liikenne palvelee arkisin kello 05:30–22 ja lau-
antaisin 08–18.  

Kokemusten perusteella SAMPO-liikenteen julkisuuskuva on myönteinen ja se ohjaa 
asukkaita joukkoliikenteen käyttöön. Kunnissa havaittu VPL- ja SHL-kuljetusten kus-
tannusten kasvun pysähtyminen antaa viitteitä siitä, että SAMPO tarjoaa vanhuksille 
hyvän kulkumahdollisuuden, joka hidastaa henkilöiden siirtymistä VPL- ja SHL-
palveluiden piiriin.  

Vuonna 2002 SAMPO-liikenteessä tehtiin yhteensä 130 486 matkaa, joista n. 80 000 
Keski-Uudellamaalla ja 50 000 Nurmijärvellä. Liikennöinnin ja yhdistelyn yhteenlaske-
tut kustannukset vaihtelivat kunnittain 14,1 eurosta (Järvenpää) 22,1 euroon (Nurmijär-
vi) matkaa kohti (Kivari ym. 2003). Kiinteisiin reitteihin perustuvalla ostoliikenteellä 
olisi vaikeaa päästä SAMPO-liikennettä vastaavaan palvelutasoon harvaan asutuilla 
alueilla taloudellisesti järkevin keinoin. On arvioitu, että kohtuullisen palvelutason tar-
joaminen nykyisille SAMPO-asiakkaille maksaisi ostoliikenteellä kaksi kertaa SAMPO-
liikenteen verran (LT-Konsultit 2002).  

Ennen toiminnan aloittamista Keski-Uudellamaalla tehtiin laaja markkinatutkimus 2000 
perheeseen. Toiminnan vakiintuessa on tehty vuosittain seurantatutkimuksia, joista vii-
meisin vuonna 2003. Vertaamalla ensimmäisen markkinatutkimuksen tuloksia viime 
vuosien tutkimusten tuloksiin voidaan selvittää, ovatko asiakkaiden odotukset toteutu-
neet. Vertailusta ilmenee, että ryhmän ”työntekijät” SAMPO-liikenteen käyttö on todel-
lisuudessa selkeästi alhaisempaa kuin alun perin odotettiin. Ryhmän osuus matkoista on 
todellisuudessa yli 30 %. Samoin oli ryhmän ”yrittäjät” suhteen, joita on matkustajista 
murto-osa. Vastaavasti opiskelijat (osuus 34 %) ja eläkeläiset (23 %) käyttävät palvelua 
enemmän kuin olivat arvioineet. Vertailussa ilmeni myös, että autoilijat yliarvioivat 
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selvästi ennen-tutkimuksessa siirtymistään omasta autosta kutsuohjatun joukkoliiken-
teen käyttöön. (Kalliomäki 2003.) 

3.3 Tampere 

Tampereen matkojenyhdistelykeskus aloitti toimintansa syyskuussa 2002. Keskuksessa 
yhdistellään ainoastaan VPL-matkoja, palvelulinjat eivät kuulu keskuksen piiriin. Kaik-
ki kaupungin maksamat erilliskuljetusmatkat tilataan MYK:sta. MYK ilmoittaa asiak-
kaalle tilauspuhelun aikana suunnitellun hakuajan, joka voi siirtyä maksimissaan 10 
minuuttia myöhemmäksi kyytien yhdistelyn vuoksi. Tilauksen yhteydessä voi myös 
ilmoittaa, että perilläoloaika on ehdoton, jolloin kuljetus suoritetaan sen mukaisesti. 
MYK-operaattoriksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Tampereen aluetaksi Oy, joka vas-
taa myös liikenteen operoinnista. Lisäksi MYK:llä on Tampereen keskustassa ajossa 2 
ostoliikenneajoneuvoa pelkkiä kuljetuspalveluasiakkaita varten. Matkojenyhdistelyoh-
jelmistona on käytössä Mobisoft Oy:n Mobirouter. 

Tampereella asuu noin 5000 VPL-matkoihin oikeutettua (elokuussa 2003) ja he tekevät 
yhteensä yli 315 000 matkaa vuodessa. Yhdisteltyjen matkojen kustannukset ovat noin 
15 euroa/matka VPL-liikenteessä.  

Tampereella toimii kaikille avoin palveluliikennejärjestelmä, joka operoi 16 eri alueella 
ovelta-ovelle –palveluna matalalattiaisella palvelubussikalustolla.  

 

Kuva 1. Tampereen palveluliikenteen linjat (http://www.tampere.fi/tkl/pali/). 
Palveluliikenteen tariffi on sama kuin muussa kaupungin joukkoliikenteessä. Pyörä-
tuolimatkustajat ja heidän saattajansa, veteraanit sekä näkövammaisten saattajat matkus-
tavat palveluliikenteessä ilmaiseksi. Yli 65-vuotiaat saavat matkustaa matkakortilla puo-
leen hintaan kello 9-14 välillä. Liikennöinti tapahtuu alueiden sisällä kello 8:30-15:00 
välisenä aikana pääasiassa kutsusta. Tärkeimmillä pysäkeillä on määritelty lähtöajat, ja 
niiltä voi nousta kyytiin ilman tilausta. Kyydit tilataan soittamalla suoraan palvelubussin 
kuljettajalle. Linjat on suunniteltu palvelemaan lyhyillä asiointimatkoilla, mutta alueel-
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lisuutensa vuoksi ne soveltuvat heikosti pidemmille kuljetuspalvelumatkoille (SCC-
Viatek 2001). Palveluliikennettä käyttää noin 450 matkustajaa päivittäin (Parkko 2003). 
Palvelulinjojen kustannukset ovat noin 4 euroa/matka. 

3.4 Saksa 

3.4.1 München 

Saksassa on vuodesta 1998 ollut käynnissä laaja kaupunkiliikenteen kehittämisohjelma, 
jonka Münchenin pilottiosuus on nimeltään MOBINET. MOBINET jakautuu viiteen 
osa-alueeseen, ja sen kokonaisbudjetti on 40 M€. Yhdessä osa-alueessa on kehitetty 
uutta linjastokonseptia, jossa lähiliikennejunia syötetään suorilla bussilinjoilla, joita 
edelleen syötetään kutsuohjatulla liikenteellä. Linjastokonsepti on esitetty kuvassa. 

 

Kuva 2. Münchenin syöttöliikenteeseen perustuva linjastokonsepti. 
Kutsuohjattua liikennettä käytetään alueilla, joiden kysyntä ei ole riittävä normaaliin 
bussiliikenteeseen. Kutsuohjattu kuljetus on tilattava puhelimitse viimeistään 20 mi-
nuuttia ennen lähtöaikaa. Asiakkaat noudetaan pysäkiltä. Palvelu on kaikille avoin ja 
sitä liikennöidään pysäkiltä pysäkille arkisin kello 06–19. Palvelu on sidottu aikataului-
hin, jotka on sovitettu yhteen lähijunien aikatauluihin. Kalustona käytetään 8-paikkaisia 
ajoneuvoja.  

Palvelun yleisimmät käyttäjäryhmät ovat opiskelijat, työntekijät sekä ostosmatkalaiset. 
Suurin osa matkustajista käyttää palvelua liityntäyhteytenä junaan. Tariffi on integroitu 
Münchenin seudun tariffeihin (Munich Tariff Bond). Esimerkiksi kertalippu Erdingiin 
(kaupunki lähellä operointialuetta) maksaa 2 euroa. Seudullisella lipulla voi matkustaa 
myös junalla Münchenin keskustaan. Opiskelijat, jotka asuvat yli 2 km päässä koulus-
taan saavat matkustaa ilmaiseksi.  

Palvelu on korvannut perinteiset bussilinjat alueella. Taloudellisesti tarkasteltuna kokei-
lun tulokset ovat olleet hyviä. Vähäisen kysynnän alueilla joukkoliikenteen palvelutasoa 
on parannettu noin 30 % ja kustannukset ovat pysyneet ennallaan (Tsakarestos 2004).  
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3.4.2 Brandenburg (IMPULS 2005) 

Pohjois-Saksassa Brandenburgissa on kehitetty maaseutumaisille alueille uutta joukko-
liikenteen palvelumuotoa, joka koostuu runkoyhteyksinä toimivista juna- ja bussilinjois-
ta sekä kutsuohjatusta syöttöliikenteestä. Palvelu on käynnistynyt asteittain vuonna 
2003 Branderburgin koillisosissa, Angermunden, Gerswalden ja Granseen alueilla. 

 
Kuva 3. IMPULS 2005 –projektin kutsuohjatun liikenteen pilottialueet.    
(http://www.impuls-2005.de/public/) 
Projektin tavoitteena on luoda kokonaan uusi palvelukonsepti, joka hyödyntää myös 
palveluelinkeinojen kalustoa (henkilö- ja tavaraliikenne). Ideana on muodostaa laaja 
palveluntarjoajien verkosto. Järjestelmä täydentää olemassa olevaa lähiliikenteen tarjon-
taa.  

Palvelu on jokaisen käytettävissä, kyyti on tilattava 60 min (Granseessa 90 min) ennen 
haluttua lähtöaikaa. Kuljetukset toimivat joustavalla reitillä pysäkiltä pysäkille, tariffi 
on normaali VBB:n (Berliinin-Brandenburgin yleisjoukkoliikenneoperaattori) tariffi 
lisättynä kutsuohjatun liikenteen palvelumaksulla 0,8 euroa/matka. 

Keskeinen osa IMPULS 2005-projektia on olemassa olevien joukkoliikenteen informaa-
tiopalvelujen integrointi uuteen palvelumuotoon, erityisesti joukkoliikenteen reittiop-
paan (www.vbbonline.de) ja kuljetuspalvelukeskuksessa käytössä olevan matkojen yh-
distelyohjelmiston yhteensovittaminen.  

Tietojärjestelmän kehittämisen tavoite on ollut mahdollistaa palvelujen käyttö sekä pu-
helimen että internetin kautta. Reittiopas tuottaa asiakkaan toivomalle matkalle yhden 
tai useita reittivaihtoehtoja, joista osa saattaa sisältää kutsuohjatun osamatkan. Myös 
matkalippujen hinnat tulostetaan asiakkaalle. Asiakkaan valittua vaihtoehdon, joka si-
sältää kutsuohjatun osamatkan, pyyntö lähetetään internetin kautta kuljetuspalvelukes-
kukseen, joka etsii matkalle tarkoituksenmukaisen ajoneuvon. Tämän jälkeen asiakkaal-
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le lähetetään vahvistuspyyntö puhelimeen tai sähköpostiin. Mikäli asiakas hyväksyy 
ehdotetun reitin ja aikataulun, varausta ei voi peruuttaa kuluitta. (Ross & Mueller-
Elschner 2003.) 

3.5 Iso-Britannia 

Isossa-Britanniassa on kehitetty jo pitkään maaseutualueiden kutsuohjattua joukkolii-
kennettä. Eräs esimerkki on West Sussexissa ja Surreyssä käynnistetty Doris-projekti, 
jonka puitteissa aloitettiin kaikille avoimen kutsuohjatun liikenteen operointi vuonna 
2000. Liikennettä operoidaan ainoastaan kahdella minibussilla 13,5 tuntia vuorokaudes-
sa, kuutena päivänä viikossa ja neljällä eri reitillä. Perjantaisin ja lauantaisin busseja 
liikennöidään puoleen yöhön saakka. Reiteille on asetettu aikataulullisia ”pakkopistei-
tä”, mutta ennakkovarauksella poikkeamat kotiovelle saakka ovat mahdollisia. Arkiaa-
muisin ja iltapäivisin kuljetetaan lähinnä työ-, koulu- ja opiskelumatkalaisia, viikonlop-
puisin ostosmatkalaisia ja lisäksi perjantai- ja lauantai-iltaisin ihmisiä pubista kotiin. 
Kutsuohjauksen avulla on pystytty tuottamaan joukkoliikennepalveluja kyliin, joissa ei 
aiemmin ole ollut joukkoliikennettä lainkaan.  

Asiakkaita on ohjeistettu tilaamaan kyyti viimeistään tuntia ennen lähtöaikaa. Palvelua 
käytti vuonna 2002 500-600 henkeä kuukaudessa. Alhaiseksi arvioitua käyttäjämäärää 
on selitetty korkealla autonomistuksella sekä sillä, että ihmiset eivät ole tottuneet käyt-
tämään bussia. Pääosa palvelun käyttäjistä on vanhuksia ja nuoria.  

Palvelun jatkokehittämisessä tähdätään sosiaalipalvelujen sekä koulukuljetusten integ-
roimiseen nykyiseen toimintamalliin. (Jones 2002.) 

3.6 Itävalta 

Wienissä on kehitetty AStax (”Anruf-Sammeltaxis”)-kutsujoukkoliikennepalvelua al-
haisen kysynnän asuinalueille jo vuodesta 1997. Tavoitteena on ollut optimoida kalus-
ton käyttöä ja vähentää tyhjänä ajoa ilta-aikoina, sekä vähentää bussien asuinalueille 
aiheuttamaa päästö- ja meluhaittaa. AStax-kyydit tilataan puhelimitse vähintään 15 mi-
nuuttia ennen lähtöaikaa. Palvelulla on ennakkoon määritetty aikataulu, pysäkit ja reitti, 
jolta voidaan tehdä poikkeamia tietyllä alueella asiakkaiden kotiovelle 2 euron lisämak-
susta (kuva 4). Lähtö ajetaan vain, mikäli siihen on tullut yksi tai useampia tilauksia. 
AStax liikennöi ainoastaan iltaisin sekä viikonloppuisin myös yöaikaan. (Nestler 2004.)  

Ensimmäisellä linjalla 99B on ollut keskimäärin 150 matkustajaa kuukaudessa, eli noin 
5 matkustajaa iltaa kohti. Reittipoikkeamia on tilattu keskimäärin 8 kertaa kuukaudessa, 
eli vain noin 5 % kokonaismatkustajamäärästä. Matkustajia on kaiken ikäisiä. Tariffi on 
integroitu seudulliseen tariffijärjestelmään, yhden matkan hinta on 1,5 euroa. Wiener 
Linien GmbH:n mukaan palvelulla on vähennetty kaluston tyhjänä ajoa. AStaxia liiken-
nöidään kysynnän mukaan pikkubusseilla ja tavallisilla takseilla. (Nestler 2004.) 
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Kuva 4. Esimerkki Wienin AStax-kutsuliikenteen linjan 41A reitistä ja palvelualueesta. 

3.7 Italia 

Italian Genovassa on syksyllä 2002 otettu käyttöön avoin kutsuohjattu joukkoliikenne. 
Tavoitteena on ollut tuottaa joukkoliikennepalveluja tiheästi asutuille alueille, joiden 
palveleminen normaalilla bussikalustolla on mahdotonta katuverkon kapeudesta johtu-
en. Erityisesti on haluttu parantaa tiettyjen ryhmien, kuten kotiäitien, iäkkäiden ja opis-
kelijoiden liikkumismahdollisuuksia. Liikennöinti tapahtuu 8-paikkaisilla minibusseilla 
pysäkiltä pysäkille. Kyydin ennakkotilaus on pakollinen viimeistään 30 minuuttia ennen 
haluttua lähtöaikaa. Palvelua liikennöidään vain arkipäivinä kello 7:00–20:00 välisenä 
aikana. Palvelutaso on korkea, sillä kyydin sallittu myöhästymisaika asiakkaalle ilmoi-
tetusta noutoajasta on vain 5 minuuttia. Asiakkaista suurin osa on rekisteröityneitä, sillä 
rekisteröimättömille asiakkaille palvelua tarjotaan vain, mikäli se ei aiheuta muutoksia 
reittiin. 

Palvelun hinta on normaali joukkoliikennelipun hinta, johon lisätään 0,5 euron hin-
ta/päivä. Kyydin tilaus on ilmainen.  

Haastatelluista matkustajista 98 % on pitänyt palvelua hyvänä tai erinomaisena. Suurin 
matkustajaryhmä on ostosmatkaajat. Palvelua käytetään paljon myös vierailumatkoilla 
sekä työmatkoilla. 79 % autollisista matkustajista on arvioinut vähentäneensä oman 
autonsa käyttöä palvelun ansiosta. Autoilijat kokevat, että kutsuohjattu joukkoliikenne 
vähentää ajamiseen ja pysäköintipaikan etsimiseen liittyvää vaivaa ja stressiä.  
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Kuva 5. Matkojen jakautuminen (%) matkan tarkoituksen mukaan (Picco 2002). 
Palvelun katsotaan parantaneen joukkoliikenneoperaattorin imagoa. Haittapuolena on 
palvelun korkea hinta, noin 46 000 euroa kuukaudessa. Palvelun kustannus matkaa koh-
den on noin 12 euroa (keskimäärin 122 matkustajaa päivässä). Palvelun nähdään kui-
tenkin tuovan merkittäviä hyötyjä matkustajille ja ympäristölle. Tulevaisuudessa palve-
lua aiotaan laajentaa alueille, joilla on vähän kysyntää ja normaalin reittipohjaisen jouk-
koliikenteen hoitaminen on kallista. (Picco 2002.) 

Palvelun alkuvaiheessa tilaajan ja paikallisten taksien välillä oli konflikti, koska taksit 
kokivat palvelun olevan epäreilua kilpailua. Ristiriidat kuitenkin selvitettiin, kun taksit 
ymmärsivät, että palvelu on paikallista ja sen asiakkaiden kulkumuotovaihtoehtona ei 
ole taksi. (Picco 2004.) 
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3.8 Yhteenveto 

Taulukossa 1 on yhteenveto kirjallisuusselvityksessä läpikäytyjen kutsujoukkoliikentei-
den keskeisimmistä ominaisuuksista.  

Taulukko 1. Yhteenveto avoimen kutsuohjatun joukkoliikenteen esimerkkikohteista Suo-
mesta ja muualta Euroopasta. 

Alue 
Palvelu-
malli 

Palvelu-
aika 

Tariffi 
Kalus-
to 

Käyttäjät Rooli 
Toiminnan 
laajuus 

Kuopio 
kutsuohjattu 
palvelulinjas-
to 

ark 7-17 2,3 € 
17-p 
linja-
auto 

vanhukset 
täydentä-
vä 

4200 matkus-
tajaa/kk 

Keski-
Uusimaa 

vapaasti rei-
tittyvät kulje-
tukset 

ark 6:30-
22, la 8-
18 

4 €+ 
kysyn-
nän 
mukaan 

opiskelijat, 
työmatkalaiset, 
eläkeläiset 

korvaava 
ja täyden-
tävä 

11000 matkus-
tajaa/kk 

Tampere 

kutsuohjattu 
palvelulinjas-
to (ilman 
KPK:ta) 

8:30-15 
TKL:n 
tariffi 

mini-
bussi 

vanhukset 
täydentä-
vä 

9500 matkus-
tajaa/kk 

Wien 
kutsuohjattu 
joukkoliiken-
ne iltaisin  

21-> 

normaa-
li, poik-
keamat 
2 € 

kysyn-
nän 
mukaan 

kaikki ryhmät korvaava 

ensimmäisellä 
linjalla 150 
matkusta-
jaa/kk 

München 
lähijunien ja 
bussien syöt-
töliikenne 

6-19 
seudun 
normaali 
tariffi 

8-p mi-
nibussi 

opiskelijat, 
työ- ja ostos-
matkalaiset 

korvaava useita linjoja 

Branden-
burg 

kutsuohjattu 
syöttöliikenne 
haja-as.al. 

 
normaali 
+0,8 
€/matka

kysyn-
nän 
mukaan 

kaikki ryhmät 
täydentä-
vä 

useita linjoja 

West 
Sussex, 
Surrey 

kutsuohjattu 
reittipohjai-
nen joukko-
liikenne 

ma-la, 
vaihteleva 

£ 0,5 
mini-
bussi 

työ- ja opiske-
lumatkat, os-
tos- ja pubi-
matkat 

täydentä-
vä 

500-600 mat-
kustajaa/kk 

Genova 
kutsuohjattu 
kaupunkilii-
kenne 

arkisin    
7-20 

normaali 
+ 0,5 
€/matka

8-p mi-
nibussi 

ostosmatkat, 
vierailut, työ-
matkat 

täydentä-
vä 

2500 matkus-
tajaa/kk 
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Kotimaisista kohteista on palveluliikenteen kannalta mielenkiintoinen malli Kuopion 
kutsuohjattu palveluliikenne, jonka tilaukset hoidetaan seudullisesta MYK:stä. Mallissa 
linjoilla on kutsuohjattuja alueita sekä pysäkkejä, joita palvellaan ilman tilausta jousta-
valla aikataululla. Palveluliikenne on tuonut Kuopion kaupungille säästöjä sosiaalitoi-
men kuljetusten puolelle, kun erilliskuljetuksiin oikeutettujen asukkaiden määrä on las-
kenut avoimen joukkoliikenteen palvelutason paranemisen myötä.  

Pääkaupunkiseudun kannalta mielenkiintoisimmat ulkomaiset kohteet ovat Münchenin 
ja Wienin esimerkit, joissa kutsuohjattu liikenne toimii kaupungin reuna-alueella perin-
teistä kiinteällä reitillä kulkevaa liikennettä korvaavana liikenteenä.  

Merkittävimmät hyödyt kutsuohjatuista liikenteistä ovat olleet palvelutason parantumi-
nen sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Merkittäviä kustannussäästöjä on arvioi-
tu saavutetun SAMPO-liikenteessä sekä Kuopion palveluliikenteessä. Liikenteen ovat jo 
vakiintuneita käytäntöjä ja useassa kohteessa toimintaa suunnitellaan laajennettavan.  

Pääkaupunkiseudun palveluliikenteiden kehittämisen kannalta Kuopion kaupungin kut-
suohjattu avoin palveluliikenne muodostaa kiinnostavan esimerkin. Laajapohjaisen 
MYK:n avulla tilauskustannukset ovat edulliset ja palvelut tuotetaan taloudellisesti te-
hokkaasti kysynnän mukaan joustavalla reitillä. Yhteiskunnan maksamia kuljetuksia on 
onnistuttu ohjaamaan avoimeen palveluliikenteeseen. 
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4 ESPOON JA VANTAAN NYKYISTEN LINJOJEN TALOUDELLISUUS-
TARKASTELU 

4.1 Arviointimenetelmä ja aineisto 

Espoon ja Vantaan sisäisestä liikenteestä tehtiin tiettyjen linjojen osalta taloudellisuus-
tarkastelua. Tarkasteluun valittiin Espoosta kaikki palvelulinjat (4 kpl) sekä linjat 16, 
21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 70, 71, 82, 85, 86, 87 ja 98H. Vastaavasti Vantaalta valitut 
linjat olivat pienkalustolinjat 1, 2, 3, varsinaiset palvelulinjat 14, 16, 17 sekä sisäiset 
bussilinjat 43, 44, 45, 73, 75 ja 88. Tulokset eivät siis edusta kaupunkien joukkoliiken-
nettä kokonaisuutena vaan ainoastaan valittuja linjoja.  

Nykyisten linjojen liikennöinnin hinta selvitettiin Espoon ja Vantaan kaupunkien toimit-
tamien vuoden 2003 toteutumatietojen perusteella. Jokaiselta linjalta laskettiin, mikä on 
yhden arkipäivän liikennöinnin ja yhden lähdön liikennöinnin hinta. 

YTV:n matkakorttijärjestelmästä haettiin aineisto linjojen nousumääristä. Käytössä oli 
lokakuun 2003 aineisto, josta valittiin tarkasteluun viikko 42. Yhden arkipäivän kysyntä 
laskettiin neljän päivän (maanantai 13.10. - torstai 16.10.) keskiarvona. Nousijamäärät 
haettiin järjestelmästä pysäkeittäin ja tunneittain. Näin oli mahdollista tehdä arviota 
myös ilta-aikojen liikennöinnin taloudellisuudesta. Tietoa nousujen jakautumisesta py-
säkeittäin hyödynnettiin kutsuohjatun liikennöintimallin kustannusten arvioinnissa.  

On huomattava, että ilta-aikojen taloudellisuustunnuslukuun nousua/lähtö aiheuttaa joi-
denkin linjojen osalta virhettä se, että esimerkiksi kello 20:50 lähtevän bussin nousuja 
on tapahtunut kello 21 jälkeen, jolloin ne ovat tilastossa mukana mutta lähtöä ei ole las-
kettu mukaan. Siten on mahdollista, että tunnusluku nousua/lähtö on joidenkin linjojen 
osalta todellisuudessa esitettyä alhaisempi. 

Palvelulinjojen osalta arvioitiin liikennöinnin hintaa, jos havaitut yhden arkipäivän mat-
kat olisi tehty kutsuohjattuna liikenteenä, jossa kyydit tilattaisiin KPK:sta. Kuljetuspal-
velukeskuksen tilaustoiminnan ja liikennöinnin hinta arvioitiin Espoon KPK:n määritte-
lyjen pohjalta. Palvelumallin oletettiin olevan sidottu nykyisen kaltaisiin aikatauluihin ja 
reitteihin kuitenkin siten, että ilman tilauksia kyytejä ei ajeta, ja toisaalta matkustajat 
voidaan hakea lähempää lähtöpaikkaa tarvittaessa. Matkojen suuntautumisen oletettiin 
säilyvän kunkin palvelulinjan nykyisellä toiminta-alueella. Palvelutason paranemisen 
mahdollista vaikutusta kysyntään ei otettu laskelmassa huomioon.  

Bussilinjojen osalta tutkittiin valituilta linjoilta arkipäivien liikennöintikustannusta mat-
kustajaa kohden viikon 42 matkustajadatan perusteella. Erikseen tutkittiin liikennöinnin 
kustannustehokkuutta ilta-aikojen (kello 21 jälkeen) liikenteessä. Perjantain matkusta-
jamäärät eivät olleet tarkastelussa mukana. Valituilta linjoilta laskettiin liikennöinnin 
hinta matkustajaa kohden. Ilta-aikojen kysynnän osalta arvioitiin, mikä olisi vaihtoeh-
toinen kustannus, mikäli liikenne hoidettaisiin kokonaan kutsuohjattuna liikenteenä. 
Vaihtoehtoiskustannuksen (tilaus ja kuljetus) yksikkökustannuksina käytettiin Espoon 
KPK:n määrittelyjen mukaisia hintoja. Vaihtoehtoiskustannuksen laskennassa käytetty 
suoran matkan pituus arvioitiin linjakohtaisesti pysäkkikohtaisten nousijatietojen perus-
teella paikkatieto-ohjelmistoa hyödyntäen. Koska vaihtoehtoiskustannus riippuu kulje-
tusten yhdistelyasteesta, tehtiin laskelma kahdella oletuksella: matkoja ei yhdistellä 
lainkaan tai yhdistelyn ansiosta kokonaiskilometrit laskevat 30 % suorien matkojen yh-
teispituuteen verrattuna. 
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4.2 Palvelulinjat 

4.2.1 Espoo 

Espoossa liikennöi kaudella 2003-2004 neljä palvelulinjaa, Tapiolan, Leppävaaran, Es-
poonlahden ja Espoon keskuksen palvelulinjat. Kullakin linjalla on useita reittejä, joita 
liikennöidään arkisin vuoropäivinä, paitsi Tapiolan Oravannahkatorin reittiä joka arki-
päivä. Liikenne perustuu aikatauluihin, jotka on suunniteltu melko väljästi. Kutakin 
linjaa liikennöidään yhdellä autolla.  

Palvelulinjoilla on tehty säännöllisesti seurantatutkimuksia matkustajahaastatteluin. 
Palvelulinjojen käyttäjistä suurin osa on yli 65-vuotiaita ja yli viidennes tarvitsee liik-
kumisessaan joitain apuvälineitä. Palvelulinjojen seurantatutkimuksissa aikatauluja on 
pitänyt hyvänä noin 75 % matkustajista. Reittejä ja pysäkkejä on pitänyt hyvänä 80–90 
% vastaajista. Tutkimusten mukaan palvelulinjat ovat lisänneet iäkkäiden liikkumista ja 
elämänlaatua. Palvelulinjoilla voidaan myös vähentää sosiaali- ja terveystoimen kulje-
tuskustannuksia, sillä noin 20 % matkustajista arvioi, että vaihtoehtoinen kulkumuoto 
olisi ollut taksi. Voidaan siis olettaa, että palvelulinjojen matkustajista noin viidennes on 
kuljetuspalveluasiakkaita.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty Espoon palvelulinjojen liikennöinnin hinta vuonna 
2003 suhteessa viikon 42 matkustajamääriin.  

Taulukko 2. Espoon palvelulinjojen liikennöinnin hinta vuonna 2003. Matkustajamäärä 
viikolta 42.  

palvelulinja
€ 2003 

yht
€ 2003,  

arkipäivä
nousuja/v

rk
€/nousu

Arvio suoran matkan 
keskipituudesta (km)

Espoon keskus 85 709 336 14 24,4 2,5

Espoonlahti 91 828 360 30 12,1 2

Leppävaara 71 386 280 39 7,3 2,5

Tapiola 52 236 205 37 5,5 2
 

Palvelulinjoista hiljaisin on Espoon keskuksen linja, jolla liikkuu päivittäin noin 14 
matkustajaa. Muilla linjoilla Espoonlahdessa, Leppävaarassa ja Tapiolassa liikkuu päi-
vittäin 30–40 matkustajaa. Olarin-Matinkylän palvelulinja lopetettiin jo aiemmin vuon-
na 2003 vähäisen kysynnän sekä kaupungin heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi.  
Vuoden 2004 aikana liikennöintiaikaa Espoon keskuksen linjalla lyhennetään. Syksyllä 
2004 perustettava uusi pienkalustolinja 81 korvaa vähennettävää palvelulinjaliikennettä. 

Palvelulinjoilla tehtävät matkat suuntautuvat paikallisiin palveluihin ja ovat hyvin lyhyi-
tä. Matkojen pituuteen nähden Espoon palvelulinjojen liikennöinti ei ole nykyisin kovin 
taloudellista. Espoonlahdessa ja Espoon keskuksessa liikennöinti on melko kallista. Ta-
piolan palvelulinja on muita linjoja taloudellisempi osittain siitä syystä, että sen palve-
luaika on muita lyhyempi, kello 9–14, mikä keskittää matkojen ajoitusta. 

Kuvassa 6 on esitetty Espoon palvelulinjojen kysynnän jakautuminen vuorokauden ajan 
mukaan. Matkustaminen on vilkkainta kello 9:stä kello 14:sta saakka.  
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Kuva 6. Espoon palvelulinjojen nousijamäärät eri aikoina. 
Kuvassa 7 on esitetty arvio siitä, millainen olisi Espoon kaupungin kustannusvaikutus, 
jos palvelulinjoja olisi vuonna 2003 liikennöity kutsuohjattuna. Arvio on esitetty haa-
rukkana, jossa maksimaaliset säästöt on laskettu Espoon KPK:n nykyisellä hinnoittelul-
la ja minimisäästöt olettamalla, että liikenteen kilometrihinta olisi kaksinkertainen 
KPK:n yksikköhintoihin nähden. Herkkyystarkastelua perustelee se, että KPK:n hin-
noittelu perustuu VPL-matkoihin, joiden keskipituus vuoden 2002 matkoilla oli 12,7 
km. Koska palveluliikenteen matkat ovat huomattavasti lyhyempiä, on todennäköistä, 
että liikennepalvelujen tarjoajalla olisi paineita nostaa kilometrihintoja. Käytännössä 
palveluliikenteelle räätälöitäisiin täysin oma hinnoittelu. 

Herkkyystarkastelun valossa näyttää siltä, että Espoon keskuksen sekä Espoonlahden 
alueilla voitaisiin saavuttaa kustannussäästöjä siirtymällä palvelulinjoilla kutsuohjattuun 
liikennöintiin. Näillä alueilla säästöt ovat minimilaskelmassakin Espoonlahdessa 41 % 
ja Espoon keskuksessa 65 %. Leppävaaran ja Tapiolan alueilla potentiaaliset säästöt 
ovat pienemmät ja herkempiä laskelmassa tehdyille oletuksille kilometrihinnasta. 

Keväällä 2004 aloittaneen Espoon KPK:n tavoitteena on ohjata kuljetuspalveluasiakkai-
den matkoja palvelulinjoille. Esimerkiksi Espoonlahden suuralueella tehtiin vuonna 
2002 51 000 VPL- ja SHL-matkaa (Espoon kaupunki 2003). Ohjaamalla vain pienikin 
osa kuljetuspalveluasiakkaiden tekemistä matkoista palvelulinjoille voidaan parantaa 
näiden linjojen taloudellisuutta ja säästää erityiskuljetuskustannuksissa. Tästä näkökul-
masta linjojen kehittäminen kutsuohjatuksi on perusteltua.  
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Kuva 7. Arvioitu kustannusvaikutus, jos Espoon palvelulinjat muutettaisiin kutsuohja-
tuiksi ja kysyntä olisi vuoden 2003 syksyn tasolla.  
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4.2.2 Vantaa 

Vantaalla liikennöi kaudella 2003-2004 kolme palvelulinjaa, linja 14 Korson-
Koivukylän alueella, linja 16 Kaivokselan-Myyrmäen-Variston alueella sekä linja 17 
Martinlaakson-Myyrmäen alueella. Linjoilla on 3-4 aikataulun mukaista lähtöä vuoro-
kaudessa suuntaansa. Seuraavassa taulukossa on esitetty varsinaisten palvelulinjojen 
(14, 16 ja 17) liikennöinnin hinnat sekä matkustajamäärät yhtenä arkipäivänä viikolla 42 
keskimäärin. 

Taulukko 3. Vantaan palvelulinjojen liikennöinnin hinta arkiliikenteessä 2003. Matkus-
tajamäärä viikolta 42 vuonna 2003. 

linja
€ yht 2003, 

arki
€, yksi 

arkipäivä

nousuja, 
arkena 

keskimäär.
€/nousu, 

arki

Arvio suoran 
matkan keski-

pituudesta (km)
14 59 686 238 4 56,0 4,0
16 84 516 338 47 7,2 2,5
17 67 876 270 14 20,0 2,5  

Palvelulinjojen 14 ja 17 matkustajamäärät ovat alhaiset ja yhden matkan hinta korkea. 
Matkojen keskipituudet ovat Mapinfo-aineiston perusteella arvioituna linjalla 14 noin 4 
kilometriä ja linjalla 17 noin 2,5 kilometriä, joten kustannukset nousevat selvästi yli 
taksitaksojen.  

Linjan 14 liikennöintiä on Vantaalla muutettu lokakuun 2003 jälkeen. Linjalla on vä-
hennetty eri reittivaihtoehtoja ja ”suoristettu” linjan rakennetta. Muutoksen jälkeen mat-
kustajamäärät ovat lähteneet nousuun. Maaliskuussa 2004 linjalla 14 oli keskimäärin 13 
matkustajaa/päivä, vaihteluvälin ollessa 6–22 matkustajaa/päivä (Lähde: Vantaan kau-
punki). 

Palvelulinjojen 14, 16 ja 17 osalta arvioitiin kaupungille kohdistuvaa kustannusvaiku-
tusta, mikäli linjojen liikennöinti olisi hoidettu kutsuohjattuna. Laskelmassa oletettiin, 
että yhdistelyn ansiosta matkojen yhteispituus verrattuna yksittäisiin suoriin taksimat-
koihin lyhenisi 30 % linjoilla 16 ja 17, linjalla 14 ei alhaisesta kysynnästä johtuen 
alenemaa oletettu tapahtuvan lainkaan. Arvio mahdollisista säästöistä on esitetty kuvas-
sa 8 marginaalina, jossa maksimaalinen säästö on laskettu Espoon KPK:n määrittelyjen 
mukaisilla yksikköhinnoilla ja minimi olettamalla, että kuljetusten kilometrihinta olisi 
kaksinkertainen Espoon KPK:n määrittelyihin nähden. KPK:n hinnoittelu perustuu 
VPL-matkoihin, jotka ovat palveluliikenteen matkoja huomattavasti pidempiä. Siten on 
mahdollista, että liikennepalvelujen tarjoajalla olisi paineita nostaa kilometrihintoja. 

Yhteenlaskettu säästö näiden linjojen muuttamisesta kutsuohjatuksi olisi arviolta noin 
70 000-130 000 euroa vuodessa. Kyseessä olevat palvelulinjat liikennöivät alueilla Koi-
vukylä-Rekola-Korso (linja 14) ja alueilla Hämevaara-Pähkinärinne-Varisto-
Rajatorppa-Myyrmäki-Kaivoksela-Martinlaakso (linjat 16 ja 17).  

 

 



33 

 

 

-29 000

-52 000

-42 000

11 000

-40 000

-50 000

-60 000

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

14 16 17

ku
st

an
nu

sv
ai

ku
tu

s,
 e

ur
/v

 

Kuva 8. Arvioitu kustannusvaikutus vuositasolla Vantaan palvelulinjoilla, jos ne muu-
tettaisiin kutsuohjatuksi liikenteeksi. 
Säästölaskelma ei ole kovinkaan herkkä oletukselle yhdistelyasteesta. Siten asiakkaille 
voitaisiin tarjota melko hyvää palvelutasoa suhteessa toivottuun matkan ajankohtaan. 
Matkojen keskipituus vaikuttaa enemmän taloudellisuuteen. Tästä syystä palvelualueen 
rajauksella on keskeinen merkitys liikennöinnin taloudellisuuteen. Eräs riski laskelmas-
sa on, että siinä ei ole huomioitu palvelutason paranemisen vaikutusta matkustajamää-
riin. Mikäli linjoilla 14, 16 ja 17 matkustajamäärät nousisivat kaksinkertaisiksi, linjan 
16 muuttaminen kutsuohjatuksi nostaisi kaupungin kustannuksia 25 % nykytasosta. Lin-
joilla 14 ja 17 kaksinkertaistuminen ei vielä suuresti muuttaisi tilannetta, koska matkus-
tajamäärät ovat hyvin alhaiset. 
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4.3 Bussilinjat 

4.3.1 Espoo 

Arkipäivien liikenne 
Kuvassa 9 on esitetty Espoon valituilta bussilinjoilta keskimääräiset nousijamäärät sekä 
nousijat/lähtö viikon 42 arkipäivinä (ma-to).  
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Kuva 9. Nousijamäärät sekä nousut/lähtö eräillä Espoon sisäisillä linjoilla viikon 42 
arkipäivinä vuonna 2003. 
Kuvassa 10 on esitetty Espoon linjoilta liikennöinnin hinta (ilman alv:a) nousua kohden 
arkipäivinä. Linjat 21 ja 29, 24 ja 25 sekä linjat 70 ja 71 on esitetty yhdistettynä, koska 
ne on kilpailutettu yhdessä. Tarkastelun perusteella arkipäivän liikenne on kohtuullisen 
taloudellista ottaen huomioon linjastojen pituudet erityisesti Pohjois-Espoossa. Myös-
kään koulukuljetuksiin suunniteltujen linjojen 70 ja 71 osalta ei ole todennäköistä, että 
muuttamalla linjastot kutsuohjatuksi olisi saavutettavissa merkittävää säästöä.  
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Kuva 10. Liikennöinnin hinta nousua kohden arkipäivinä viikolla 42 eräillä Espoon 
sisäisillä linjoilla. 
Henttaalla liikennöivän linjan 16 ja 16B taloudellisuustunnuslukuja ei ole esitetty päivä-
liikenteen osalta, koska matkakorttiaineisto havaittiin puutteelliseksi. Henttaalta kulkee 
arkiaamuisin linjalla 16B iso joukko koululaisia Päivänkehrän koululle, jotka palaavat 
Henttaalle iltapäivällä. Tästä syystä Henttaan osalta on analysoitu ainoastaan linjan 16 
ilta- ja viikonloppuliikenteen matkat. Henttaan liikennettä on käsitelty tarkemmin luvus-
sa 6. 

Kuvassa 11 on esitetty nousijamäärät sekä nousijat lähtöä kohden arki-iltaisin kello 21 
jälkeen. Erittäin hiljaisina linjoina erottuvat linjat 16, 24, 82 ja 86, joilla on viikon 42 
arki-iltoina ollut alle 2 matkustajaa lähtöä kohden.  

Kuvassa 12 on esitetty liikennöinnin hinta nousua kohden ilta-aikaan. Hinnat ovat päi-
vän keskiarvohintaan verrattuna selkeästi korkeammat. Hinta on korkein linjoilla 86 ja 
16, joilla on ilta-aikaan ollut tyhjiä lähtöjä. Myös linjoilla 24 ja 82 matkojen kustannuk-
set ovat erittäin korkeat. Liikennöinnin hinta on laskettu vuositason hinnasta lähtöä 
kohden, eli tarkastelussa ei ole huomioitu iltaliikenteen korkeampaa tuotantokustannus-
ta, mikä johtuu kuljettajien palkkojen iltalisästä. 
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Kuva 11. Nousijamäärät sekä nousut lähtöä kohden Espoon sisäisillä linjoilla viikon 42 
arkipäivinä vuonna 2003 iltaisin kello 21 jälkeen.  
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Kuva 12. Liikennöinnin hinta nousua kohden Espoon sisäisillä linjoilla arki-iltaisin 
kello 21 jälkeen.  
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Kullekin valitulle ilta-aikaan kello 21 jälkeen liikennöidylle linjalle laskettiin vaihtoeh-
toinen kustannus, jos kuljetukset olisi hoidettu kutsuohjattuna. Arvioidut matkojen kes-
kipituudet on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 4. Espoon linjojen suorien matkojen keskipituudet arvioituna ilta-aikojen ky-
synnän jakautumisen perusteella.  

linja
suoran matkan 

keskipituus illalla (km)
16 5

21,29 7
22 2,5
23 2,5
24 5
28 8
82 8
86 10  

Koska kysynnän tarkempaa ajallista esiintymistä ei tunnettu, tehtiin kyytien yhdistelyas-
teesta herkkyystarkastelu. Maksimaalisena yhdistelyn tuomana kilometrisäästönä käy-
tettiin 30 % ja miniminä 0 %. Kuvassa 13 on esitetty arvioitu kustannusvaikutus vuosi-
tasolla arki-iltojen liikenteessä. Esitetty lukuarvo on herkkyystarkastelun keskiarvo. 
Kuljetusten yksikköhintana käytettiin Espoon KPK:n kilometrihintaa, johon laskettiin 
ilta-ajan korotusta 20 %. Tilaustoiminnan yksikköhintaan ei oletettu olevan vaikutusta, 
koska Espoon KPK on määrittelyjen mukaisesti auki 24 tuntia vuorokaudessa. 

Tarkastelun perusteella linjoilla 16, 22, 23, 24, 82 ja 86 voitaisiin saavuttaa kustannus-
säästöjä siirtymällä arki-iltoina (maanantaista torstaihin) kutsuohjattuun liikenteeseen. 
Säästöt vaihtelevat noin 10 %:sta jopa 80 %:iin. Suhteellisesti säästöt ovat siis erittäin 
merkittävät. Jos säästöt lasketaan yhteen herkkyystarkastelun keskiarvosäästöllä, ovat 
vuotuiset säästöt yhteensä noin 63 000 euroa. Laskelma on luonnollisesti herkkä mat-
kustajamäärien kasvulle. Jos laskelma tehdään olettamalla, että matkustajamäärät kak-
sinkertaistuvat ja yhdistelyaste (km-vähennys verrattuna suoriin matkoihin) on 30 %, 
olisi kutsuohjattu malli kannattavampi ainoastaan linjoilla 16, 24 ja 86. 

Laskelma linjojen 22 ja 23 muuttamisesta kutsuohjatuksi perustuu kohtalaisen pitkien 
VPL-matkojen hinnoitteluun ja olisi kannattavaa. Koska linjoilla 22 ja 23 matkat ovat 
lyhyitä, on mahdollista että kutsuohjattu liikenne tulisi kalliimmaksi kuin tuloksissa on 
esitetty. Tästä syystä jatkossa ei tarkastella näiden linjojen muuttamista kutsuohjatuksi. 

Karkeasti voidaan pitää nyrkkisääntönä, että perinteisten linjojen muuttaminen kutsuoh-
jatuksi on Espoossa kannattavaa, kun kysyntä laskee niin alhaiseksi, että veroton liiken-
nöinnin hinta ylittää 12 euroa matkustajaa kohti. Arvio perustuu Espoon KPK:n hinnoit-
teluperiaatteeseen sekä arvioon matkojen keskipituudesta ja yhdistelyasteesta. Muutok-
sen kannattavuus riippuu oleellisesti linjan pituudesta. 
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Kuva 13. Arvioitu liikennöintikustannusten muutos vuodessa siirryttäessä kutsuohjat-
tuun liikenteeseen arki-iltoina kello 21 jälkeen. Herkkyystarkastelu on tehty kyytien yh-
distelyn tuomien kilometrisäästöjen (0–30 %) perusteella. Kuvassa esitetty lukuarvo on 
keskiarvovaikutus.  

Lauantain liikenne 
Kuvassa 14 on esitetty lauantailiikenteen kysyntä valituilla Espoon sisäisillä linjoilla. 
Usealla linjalla ovat lauantailiikenteen absoluuttiset matkustajamäärät korkeammat kuin 
arkiliikenteessä. Lähtöä kohti lasketut matkustajamäärät ovat kaikilla linjoilla korke-
ammat kuin arkiliikenteessä. Ilta-aikojen (klo 21 jälkeen) osalta lasketut tunnusluvut on 
esitetty kuvassa 15. Kysyntä on kaikilla linjoilla huomattavasti vilkkaampaa kuin arki-
iltoina.  

Tunnuslukujen perusteella ei ole todennäköistä, että kutsuohjatulla liikenteellä voitaisiin 
lauantaisin saavuttaa kustannussäästöjä edes ilta-aikaan, koska kysyntä on melko korke-
aa linjoja 16 ja 86 lukuun ottamatta.  

Lauantailiikenteestä ei laskettu erikseen taloudellisuustunnuslukuja. 
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Kuva 14. Nousijamäärät sekä nousut/lähtö eräillä Espoon sisäisillä linjoilla lauantain 
liikenteessä. 
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Kuva 15. Nousijamäärät sekä nousut lähtöä kohden Espoon sisäisillä linjoilla lauantai- 
iltaisin kello 21 jälkeen. 
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Sunnuntain liikenne 
Kuvassa 16 on esitetty sunnuntain kysyntä valituilla Espoon bussilinjoilla. Kysyntä läh-
töä kohden on useimmilla linjoilla arkiliikenteen tasolla. Nuuksion linjalla 85 on sun-
nuntaisin erittäin korkea kysyntä johtuen muun muassa kansallispuiston houkuttelemas-
ta kysynnästä.  
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Kuva 16. Nousijamäärät sekä nousut/lähtö eräillä Espoon sisäisillä linjoilla sunnuntain 
liikenteessä. 
Vastaava tarkastelu on tehty sunnuntain iltaliikenteestä kuvassa 17. Linjoilla 24 ja 86 
kysyntä on iltaisin ollut hyvin alhaista - linjalla 24 on itse asiassa kyseisenä sunnuntaina 
ajettu 5 tyhjää lähtöä perätysten. 

Kuvassa 18 on esitetty arvio kustannusvaikutuksista, jos sunnuntain iltaliikenteessä siir-
ryttäisiin kutsuohjattuun liikenteeseen. Kustannuslaskelmassa on oletettu, että sunnun-
tai-iltojen kutsuohjatun liikenteen kilometrihinta olisi 50 % korkeampi kuin KPK:n 
määrittelyissä. Vertailulaskelmassa on sama 50 % korotus tehty myös vuoden 2003 to-
teutuneelle yhden lähdön hinnalle, joka on laskettu vuoden kokonaistarjonnalle. Sun-
nuntailiikennettä ei ole tarjouskilpailussa hinnoiteltu erikseen, joten todellista hintaa ei 
ollut tiedossa. 

Tarkastelun tulokset ovat hyvin samansuuntaiset arki-iltojen laskelman kanssa. Nykyi-
nen toimintamalli näyttäisi olevan taloudellisempi linjoilla 21, 28 sekä 29. Tosin näiden 
linjojen kysynnästä suurin osa suuntautuu todennäköisesti Turuntien lähialueelle, ja 
linjan länsi- tai pohjoispäässä kutsuohjattu malli saattaisi olla taloudellisempi kuin las-
kelman perusteella näyttäisi olevan. 
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Kuva 17. Nousijamäärät sekä nousut lähtöä kohden Espoon sisäisillä linjoilla sunnun-
tai- iltaisin kello 21 jälkeen. 
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Kuva 18. Arvioitu liikennöintikustannusten muutos vuodessa siirryttäessä kutsuohjat-
tuun liikenteeseen sunnuntaisin kello 21 jälkeen. 
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4.3.2 Vantaa 

Arkipäivien liikenne 
Vantaan pienkalustolinjojen 1, 2 ja 3 liikennöinnin kustannustehokkuutta on tarkasteltu 
erikseen. Linja 1 liikennöi Katriinan sairaalasta lähiympäristöön, linja 2 taas toimii yh-
teytenä Pohjois-Vantaalta Martinlaakson asemalle. Linja 3 liikennöi Hakunilasta Nu-
byggetiin sekä Länsisalmeen. Linjojen 1 ja 2 liikennöinti on tunnuslukujen perusteella 
varsin kustannustehokasta, linjan 3 hieman kalliimpaa. Pienkalustolinjojen osalta ei 
katsottu tarkoituksenmukaiseksi arvioida kutsuohjatun liikenteen kustannusta. 

Taulukko 5. Vantaan pienkalustolinjojen tunnuslukuja viikon 42 arkipäivinä. 

linja
€ yht 2003, 

arki
€, yksi 

arkipäivä

nousuja, 
arkena 

keskimäär.
€/nousu, 

arki

Arvio suoran 
matkan keski-

pituudesta (km)
1 100 430 399 104 3,9 3,0
2 90 419 368 77 4,8 6,0
3 109 135 435 47 9,2 5,5  

Kuvassa 19 on esitetty valituilta Vantaan sisäisiltä linjoilta keskimääräiset nousijamää-
rät sekä nousijat lähtöä kohden viikon 42 neljältä arkipäivältä (maanantai-torstai). 

23,3
24,2

21,9

15,3

11,7

8,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

43 44 45 73 75 88

no
us

uj
a 

ar
ki

si
n 

ke
sk

im
ää

rin

0

5

10

15

20

25

no
us

uj
a/

lä
ht

ö 
ar

ki
si

n 
ke

sk
im

ää
rin

nousuja nousuja/lähtö arkisin
 

Kuva 19. Nousijamäärät ja nousijat/lähtö eräillä Vantaan linjoilla viikon 42 aikana 
vuonna 2003.  
Valituilla linjoilla on lähtöä kohden kohtuullisen korkeat matkustajamäärät. Espoon 
tunnuslukuihin verrattuna Vantaan linjoilla on yleisesti korkeampi käyttöaste. Keskei-
nen ero Espoon ja Vantaan välillä on, että Vantaalla useimpien linjojen liikennöinti lop-
puu jo ennen kello 19:sta, poikkeuksena linja 44. Kaikilla linjoilla tunnusluvut säilyvät 
korkeana koko liikennöintiajan läpi, mistä syystä ei ole mielekästä tarkastella erikseen 
ilta-aikojen liikenteen tunnuslukuja. 
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Kuvassa 20 on esitetty Vantaan linjojen liikennöinnin hinta matkustajaa kohden lasket-
tuna. Tunnuslukujen perusteella liikennöinti on Vantaan linjoilla varsin taloudellista 
arkipäivien liikenteessä, eikä selvitys anna aihetta tutkia tarkemmin liikenteen korvaa-
mista kutsuohjatulla mallilla.  
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Kuva 20. Liikennöinnin hinta nousua kohden arkipäivinä viikolla 42 eräillä Vantaan 
sisäisillä linjoilla. 
Tulevaisuudessa mahdollinen KPK ja kutsuohjattu liikenne tarjoaisi Vantaalla mahdol-
lisuuden jatkaa liikennöintiaikaa ja parantaa palvelutasoa tarkastelun kohteena olevilla 
linjoilla. 

Lauantain liikenne 
Kuvassa 21 on esitetty lauantain liikenteen nousijamäärä niiltä tarkastelun kohteeksi 
valituilta linjoilta, joita liikennöidään myös lauantaina. Matkustajamäärät ovat lähtöä 
kohden laskettuna selvästi arkiliikennettä alhaisemmat, mutta kuitenkin kohtuullisen 
korkeat. Linjalla 44 liikenne on varsin taloudellista matkustajamäärien perusteella myös 
iltaliikenteessä.   
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Kuva 21. Nousijamäärät ja nousijat/lähtö viikon 42 lauantain liikenteessä.  
Sunnuntain liikenne 
Kuvassa 22 on esitetty kysyntätiedot sunnuntain liikenteessä viikolta 42. Nousijamäärät 
ovat selkeästi alhaisemmat kuin arkipäivien ja lauantain liikenteessä erityisesti linjoilla 
45 ja 75. Kuvassa 23 on esitetty liikennöintikustannus matkustajaa kohden sunnuntain 
liikenteessä. Linjalla 45 liikenteen taloudellisuus on melko heikko sunnuntain liiken-
teessä. Linja liikennöi Myyrmäestä Katriinan sairaalan kautta Reunaan. Tällä linjalla 
olisi todennäköisesti saavutettavissa kustannussäästöjä siirtymällä kutsuohjattuun lii-
kenteeseen.  
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Kuva 22. Nousijamäärät ja nousijat/lähtö viikon 42 sunnuntain liikenteessä. 
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Kuva 23. Arvioitu liikennöinnin hinta sunnuntain liikenteessä nousua kohti viikolla 42. 

Kutsuohjatulla liikenteellä voitaisiin Vantaalla kehittää ilta-aikojen joukkoliikennepal-
veluita, ja tietyillä alueilla voitaisiin tutkia tarkemmin perinteisen liikenteen korvaamis-
ta kutsuohjatulla mallilla.  

Kokonaisuutena Vantaan ja Espoon sisäisen liikenteen ilta-aikojen tarjonta on lähes 
samalla tasolla, tarkastelun tulokset koskevat vain tiettyjä valittuja linjoja. 
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5 MAHDOLLISUUDET NYKYISTEN LINJOJEN KEHITTÄMISEEN 

5.1 Palvelulinjat 

5.1.1 Espoo 

Kuvassa 24 on esitetty yli 70-vuotiaan väestön asuinpaikat Espoossa vuoden 2002 Seu-
tu-cd aineiston perusteella. Kuvan avulla voidaan arvioida palvelulinjojen käyttäjäpo-
tentiaalin sijoittumista, vaikka palvelulinjoja käyttävät myös muut ryhmät, kuten pien-
ten lasten vanhemmat.  

 

Kuva 24. Espoon varttuneen väestön asuinpaikat YTV:n vuoden 2002 aineiston perus-
teella. 
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Tällä hetkellä Espoon palveluliikenne kattaa suurimmat iäkkään väestön asuinkeskitty-
mät Olaria ja Matinkylää lukuun ottamatta. Tämän alueen palveluliikenne lakkautettiin 
vuonna 2003 alhaisen kysynnän vuoksi. Todennäköisesti kyseisillä alueilla palvelulinjo-
jen tarve on pienempi, koska normaalin bussiliikenteen palvelutaso on erittäin hyvä. 

Tässä luvussa on hahmoteltu mahdollisuutta kehittää Espoon palveluliikennettä KPK:n 
avulla joustavammaksi. Uudella mallilla matkustajille voitaisiin tarjota parempaa palve-
lutasoa (ovelta-ovelle) ilman kaupungille aiheutuvien kustannusten nousua. Lisäksi 
SHL-asiakkaita voitaisiin ohjata kalliimmista taksikuljetuksista palveluliikenteeseen ja 
näin saavuttaa merkittäviä säästöjä sosiaalitoimen kuljetuksissa. Lähtökohtana on, että 
avointa joukkoliikennettä käyttäviltä kuljetuspalveluasiakkailta ei vähennetä matkoja 
matkakiintiöstä. Tavoitteena on aktivoida ihmisiä ja ylläpitää omatoimisuutta, minkä 
pitäisi näkyä myös muissa sosiaalitoimen kustannuksissa. Lisäksi ovelta-ovelle palvelu-
taso mahdollistaa SHL-asiakkaiden osalta taksinkäyttöoikeuden uudelleenarvioinnin, 
kuten Kuopiossa tapahtui.  

Kutsuohjattua palveluliikennemallia on hahmoteltu Espoon keskuksen suuralueelle, 
jossa palveluliikenteen kustannukset matkustajaa kohti ovat kaikkein korkeimmat. Malli 
perustuu liikennöintiin nykyisellä kalustolla. Myöhemmin tulevaisuudessa, jos palvelu-
liikenteet muutettaisiin osaksi KPK:n kokonaispalvelua, ei palveluliikenteeseen sitou-
tuisi kalustoa ja kustannuksia saataisiin laskettua käyttämällä kuhunkin tilanteeseen 
optimaalista kalustoa, esimerkiksi takseja ja tilatakseja. 

Soveltuva palveluliikenteen muoto on aikatauluun perustuva joustava palvelulinjasto. 
Linjoilla ei mallissa olisi määriteltyä reittiä, mutta kuitenkin muutama keskeinen pysäk-
ki, joiden aikataulu ilmoitettaisiin kiinteänä. Aikatauluun sallittaisiin noin 10 minuutin 
marginaali, joka tarvitaan, jotta matkoja saadaan yhdistettyä tehokkaasti. Kuopiossa on 
käytössä vastaava malli, jossa marginaali on 15 minuuttia. 

Vakiopysäkeiltä voisi nousta kyytiin ja poistua ilman erillistä tilausta. Matkustajat voi-
taisiin noutaa ja viedä kotiovelle tai hyvin lähelle kotia kutsusta. Käytännössä saattaa 
kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa tilauksia keskittyy yhdelle lähdölle niin paljon, että 
kaikkia matkoja ei voida toteuttaa sovitun aikataulun puitteissa. Tällöin liikenteen tilaa-
jan täytyy kustantaa lisäajoneuvon hankinta. Nykyisten palvelulinjojen sopimuksissa on 
sovittu siitä, että liikennöitsijällä tulee olla vara-auto, joka otetaan tarvittaessa käyttöön 
tiettyä korvausta vastaan. 

Hiljaisemmat alueet hoidettaisiin täysin kutsuohjattuna, mahdollisesti vain tiettyinä vii-
konpäivinä (ti,to tai ma,ke,pe) ja tietyssä aikahaarukassa (lähtö kello 11:30-12, lopulli-
nen aikataulutus ja reitti muodostettaisiin sitä mukaa kun tilauksia tulee). 

Kuvassa 25 on hahmotettu uutta palveluliikennemallia Espoon keskuksen alueelle. Sini-
sellä rajatulla alueella palveluliikenne liikennöisi säännöllisemmin joka arkipäivä esi-
merkiksi siten, että aikataulutettuja yhteyksiä Espoon keskukseen ja sieltä takaisin olisi 
4 kappaletta vuorokaudessa. Aikataulultaan kiinteitä pysäkkejä olisi esimerkiksi Es-
poontorilla, kirkolla, uimahallilla sekä yksi Tuomarilassa. Reitti muodostettaisiin lyhin-
tä mahdollista tietä, mutta palvelualueelta tulevat tilaukset noudettaisiin kotiovelta tai 
läheltä sitä. Punaisella rajatut alueet palveltaisiin yhdellä yhteydellä vuorokaudessa 
edestakaisin. Punaisten alueiden aikataulutus tehtäisiin vuorojärjestyksessä siten, että 
poikkeamat voitaisiin hoitaa sinisen alueen joustavan aikataulun puitteissa. Nupurin 
alue voitaisiin hoitaa, kun sinisellä alueella pidettäisiin pidempi tauko. 

Liikennöinnin lopullinen suunnittelu edellyttää kuljetuspalveluasiakkaiden matkatieto-
jen analyysiä, jotta voidaan arvioida, kuinka paljon matkustajia olisi ohjattavissa palve-
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lulinjoille ja kuinka paljon joustoa aikatauluun tarvitaan, toisin sanoen kuinka monta 
matkustajaa on odotettavissa lähtöä kohden. Odotettavissa oleva matkustajamäärä läh-
töä kohden määrää sen, voidaanko matkustajat hakea kotiovelta saakka, vai sallitaanko 
”pääreitiltä” vain lyhyitä poikkeamia asuinkaduille, jolloin asiakkaat kävelisivät sovit-
tuun noutopaikkaan. Lyhyemmät poikkeamat nopeuttavat liikennöintiä, toisaalta mah-
dollisuus palvella esim. SHL-asiakkaita on tällöin heikompi. 

 

Kuva 25. Hahmotelma Espoon keskuksen kutsuohjatun palveluliikenteen rakenteesta.  
Kokeilun aloittaminen edellyttää ajoneuvopäätteiden hankintaa palvelulinjan kalustoon. 
Korkeatasoinen, riittävän isolla näytöllä varustettu ajoneuvolaite maksaa noin 2000 eu-
roa. Lisäksi liikennöitsijän kanssa on neuvoteltava liikennöintimallin muuttamisesta. 
Sopimukset ovat voimassa vuoteen 2009 saakka. 

Mikäli Espoon keskuksen kokeilussa saavutetaan hyviä tuloksia, voidaan kutsuoh-
jauselementti tuoda myös muille palvelulinjoille. Esimerkiksi Leppävaaran suuralueella 
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on alueita, joissa on alhainen kysyntä. Sama tilanne on muiden palvelulinjojen reuna-
alueilla. Lisäksi olisi mahdollista aloittaa Matinkylän-Olarin alueen palveluliikenne 
kutsuohjattuna. 

5.1.2 Vantaa 

Kuvassa 26 on esitetty yli 70-vuotiaiden vantaalaisten asuinpaikat YTV:n Seutu-CD 
2002:n mukaan. Nykyiset palvelulinjat ja pienkalustolinjat kattavat ikääntyneen väestön 
asuinkeskittymät hyvin lukuun ottamatta Tikkurilan lähialuetta. Tikkurilassa ei ole kat-
sottu olevan samanlaista tarvetta erilliselle palveluliikenteelle, koska kaupunkirakenne 
on tiivis ja muun joukkoliikenteen palvelutaso on korkea. 

 

Kuva 26. Vantaan varttuneen väestön asuinpaikat YTV:n vuoden 2002 aineiston perus-
teella. 
Korson alueella nykyisen linjan 14 alueella kysyntä on melko alhaista ja matkat ovat 
lyhyitä. Käyttökelpoisin malli on aikatauluun perustuva joustava kutsuohjattu palvelu-
liikenne. Erona Espooseen ehdotettuun malliin on, että kaikki kyydit olisi pakollista 
tilata. Nykyisellä kysynnällä alueella olisi mahdollista saavuttaa huomattavaa säästöä 
jos kuljetukset tilattaisiin KPK:sta alihankintana tarpeen mukaan. Tämä ei kuitenkaan 
ole mahdollista nykyisin, koska matkat tulee pystyä maksamaan matkakortilla.  

Länsi-Vantaan alueella palvelulinjat 16 ja 17 voitaisiin yhdistää vastaavanlaiseksi mal-
liksi kuin Espoon keskukseen on suunniteltu. Myyrmäessä ja Martinlaaksossa voitaisiin 
liikennöidä joustavalla aikataululla esim. 4 lähdöllä vuorokaudessa. Alueella olisi muu-
tama kiinteä pysäkki, joista voisi nousta kyytiin ilman tilausta. Kaivoksela, Vantaan-
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laakso, Vapaala, Varisto, Hämeenkylä, Linnainen ja Hämevaara olisivat täysin kutsuoh-
jauksen varassa. Tämä mahdollistaisi joustavan reitityksen ovelta-ovelle ja SHL-
asiakkaiden aiempaa voimakkaamman ohjauksen palveluliikenteen piiriin. Myös Tikku-
rilan alueella voisi Espoon keskukseen esitetty malli olla paras ratkaisu.  

Vantaan osalta ei suunniteltu tarkemmin pilottikohdetta, koska kutsuohjaus edellyttäisi 
toiminnassa olevaa kuljetuspalvelukeskusta. 

5.2 Bussilinjat 

Taloudellisuustarkastelun perusteella erottuvat alueet, joiden joukkoliikenne olisi ny-
kyistä taloudellisemmin hoidettavissa kokonaan tai osittain kutsuohjattuna KPK:n kaut-
ta. Alueet ovat Henttaa, Laaksolahti-Jupperi sekä Pohjois-Espoo. Näille alueille on tehty 
alustavia hahmotelmia kutsuohjatusta liikennöintimallista ja arvioitu tämän vaikutuksia 
karkealla tarkkuudella. Kutsuohjaukseen siirtyminen edellyttää kuitenkin yksityiskoh-
taisempaa suunnittelua, johon tämä selvitys muodostaa pohjan. 

Raportin kuvien mittakaava vaihtelee alueiden kesken. 

5.2.1 Henttaa 

Henttaan alueen (251 asuntoa, noin 450 asukasta vuonna 2002) kysyntä on alhainen 
koko vuorokauden ajan. Alueelle liikennöi nykyisin Espoon sisäiset pienkalustolinjat 16 
ja 16B. 16B on koululaisten ja työmatkalaisten tarpeisiin suunniteltu linja arkipäivisin 
liikennöivä linja, joka kiertää Henttaalta Olarin kautta Niittykumpuun, josta edelleen 
Orionin kautta takaisin Henttaalle. Linjalla 16B on arkisin aamuisin ja iltapäivisin 19 
lähtöä. Linja 16 liikennöi arkisin kello 10-12 sekä iltaisin kello 19 jälkeen Henttaalta 
Tapiolaan yhteensä kuudella lähdöllä suuntaansa. Linjaa käytetään enemmän asiointiin 
ja vapaa-ajan matkoihin. Viikonloppuisin kaikki lähdöt ovat Henttaan ja Tapiolan välil-
lä linjalla 16. Lisäksi seutulinjalla 121K on arkiaamuisin Henttaalta 3 lähtöä ja arki-
iltaisin 4 ”paluukyytiä”. Perjantai- ja lauantaiöisin linja 121 K poikkeaa Henttaalla tar-
vittaessa. 
Lokakuun 2003 matkakorttiaineisto osoittautui puutteelliseksi linjalle 16B Henttaalla 
tehtyjen nousujen osalta, kun aineistoa verrattiin maksimikuormalaskentoihin. Matkus-
tajamäärien perusteella linja 16B toimii nykyisellään tehokkaasti ja se on räätälöity tiet-
tyjen asukkaiden tarpeisiin. Sen sijaan linjan 16 liikennettä voitaisiin tehostaa siirtymäl-
lä arkisin ja viikonloppuisin kutsuohjattuun liikenteeseen.  

Taulukossa 6 on esitetty syksyn 2003 maksimikuormalaskennoista (otos yhdeltä arki-
päivältä kuukaudessa, 5 kuukautta) keskimääräinen maksimikuorma lähdöittäin. 
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Taulukko 6. Linjan 16 maksimikuormat arkisin lähdöittäin syksyn 2003 maksimikuor-
malaskentojen perusteella (Espoon kaupunki 2003). Linjalla on yksi lähtö tunnissa 
suuntaansa. 

tunti Henttaan 
suunta

Tapiolan 
suunta

10 4 7,2
11 4,8 7,4
19 5,6 4,2
20 3,6 5,4
21 4,4 4,6
22 4,6 2,4
23 0,8 0,8  

Matkustajamäärät ovat varsinkin iltaisin alhaiset. Lisäksi on huomioitava, että osa mat-
kustajista matkustaa esim. välillä Tapiola-Olari. Maksimikuormalaskelmat eivät siis 
suoraan sovellu Henttaan alueen matkustajapotentiaalin arviointiin.  

Palvelumalliksi Henttaalle sopisi aikatauluun perustuva kutsuohjattu joukkoliikenne, 
jossa tilaus olisi aina pakollinen. Näin vältettäisiin kaluston tyhjänä ajoa, jota esiintyy 
Henttaalla ilta-aikaan. Henttaalla asiakkaita olisi mahdollista palvella lähes kotiovelle 
asti. Kutsuohjatun liikenteen palvelualue tulisi ulottaa sekä Tapiolaan että Isoon ome-
naan, joihin suuntautuu asiointimatkoja. Koska osa Henttaalta lähtevistä matkoista vaih-
taa seutubussiin, on näiden matkojen suunnittelun kannalta järkevää kiinnittää aikataulut 
keskeisten vaihtopysäkkien osalta esimerkiksi Kuitinmäentielle Gräsanristillä tai Olarin 
keskustan kohdalla. 

Siten aikataulut ilmoitettaisiin esim. seuraavasti: 

lähtöaika 
Henttaalta 

Gräsanristillä 
viimeistään 

Tapiolassa vii-
meistään 

10:10–10:20 10:30 10:37 

11:10–11:20 11:30 11:37 

Jotta matkustajille olisi mahdollista ilmoittaa hakuaika muutaman minuutin tarkkuudel-
la, tulee alueelle suunnitella virtuaalinen reitti, joka kattaa koko Henttaan alueen. Mat-
kustajille ilmoitettaisiin hakuaika virtuaalireitin perusteella. Lopullinen reitti muodostet-
taisiin KPK:ssa tilausten perusteella, ja usein virtuaalireitistä ajettaisiin vain osa.   

Kutsuohjattu liikenne olisi kaikille avointa ja tariffi Espoon normaali tariffi. Tilauksen 
edellytyksenä tulisi olla, että matkan toinen pää on Henttaan alueella, kuvassa 27 esitet-
ty punaisella. Matkan toinen pää tulisi olla jossain palvelualueen sisäpuolella, kuvassa 
sinisellä. Matkojen ajoitus määräytyisi ennalta määritetyn karkean aikataulun pohjalta 
todellisten tilausten perusteella, ottaen huomioon myös vaihtopysäkeille asetetut kiinteät 
aikataulut, kuvassa sinisinä pisteinä. Tilausoikeutta ei kuitenkaan tulisi rajoittaa vain 
Henttaan asukkaille, koska myös satunnaisilla vierailla tulisi olla mahdollisuus matkus-
taa joukkoliikenteellä.  
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Kuva 27. Luonnos Henttaan kutsuohjatun liikenteen palvelualueesta. 
Mikäli liikenne toteutettaisiin edellä kuvatulla mallilla ja kysyntä olisi viikon 42 aineis-
ton mukaista linjan 16 osalta, olisi liikennöinnin veroton hinta vuodessa Espoolle noin 
96 000 euroa. Laskelma on tehty Espoon KPK:n yksikköhinnoilla olettamalla, että arki-
päivien kuljetuksista valtaosa tehtäisiin yksittäistaksilla, lauantaiden kuljetuksista puolet 
yksittäistaksilla, ja muut kuljetukset pikkubussilla. Lauantain kilometrihintaan laskettiin 
20 % korotus ja sunnuntaille vastaavasti 50 % korotus. Tarvittavien kuljetusten määrä 
arvioitiin olettamalla, että lähtöjen määrä vuorokaudessa pysyisi nykytasolla. Yhden 
kuljetuksen keskimääräiseksi pituudeksi arvioitiin 7 kilometriä. Paluumatkojen kustan-
nukset laskettiin mukaan kertomalla menomatkojen kustannusarvio kahdella. 

Siirtymällä kutsuohjattuun liikenteeseen Henttaalla ja lakkauttamalla linja 16 Espoon 
kaupunki säästäisi arviolta noin 30 000 euroa vuodessa. Lisäksi henttaalaisille voitaisiin 
tarjota sujuva asiointiyhteys Tapiolan lisäksi Isoon omenaan ja heidät voitaisiin noutaa 
lähempää kotia. Linjan 16 nykyisistä matkustajista suuri osa kulkee Merituulentien 
osuudella Kuitinmäen ja Tapiolan välillä. Näitä matkustajia palvelee linjat 10, 19, 31 
sekä 122. Arki-iltaisin lähtömäärä Olarissa laskisi seitsemästä lähdöstä tunnissa kuuteen 
lähtöön. Palvelutason muutosta voitaisiin kompensoida lisäämällä lähtöjä esimerkiksi 
linjalle 19.  

Linjan 121K liikennettä Henttaalle kannattaisi edelleen jatkaa nykyisen kaltaisena, kos-
ka se tasaisi ruuhka-ajan kysyntäpiikkiä. 
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5.2.2 Rastaala, Laaksolahti ja Jupperi 

Rastaalan, Laaksolahden ja Jupperin alueella joukkoliikenteen kysyntä on varsin alhai-
nen arki-iltaisin maanantaista torstaihin sekä sunnuntai-iltaisin. Alueella liikennöi ny-
kyisin linja 24. Perjantai- ja lauantai-iltaisin kysyntää on riittävästi, jotta normaali linja-
liikenne on perusteltua. 

Linjan 24 kysynnän perusteella kutsuohjattuun liikenteeseen olisi kannattavaa siirtyä 
kello 19. Tällä linjalla alueelta Leppävaaran suuntaan lähteviä matkoja on kello 19 jäl-
keen vain noin 4, alueelle Leppävaarasta suuntautuvia matkoja hieman enemmän, arvi-
olta 10–15. Yhteensä Leppävaara-Jupperi-suunnassa on linjalla 24 ollut kello 19 jälkeen 
arkipäivinä nousijoita 23 illassa, joista osa matkustaa todennäköisesti lyhyemmän mat-
kan. Lisäksi näiden alueiden välillä liikennöi seutulinja 248. 

Kutsuohjattu liikenne olisi nykyiseen tapaan sidottu aikatauluun, jotka olisi sovitettu 
Leppävaaran kaupunkiradan liikenteeseen Leppävaaran asemalta. Matkojen tilaaminen 
olisi pakollista ja kaikille avointa sillä edellytyksellä, että matkan toinen pää sijaitsee 
palvelualueella, kuvassa 28 punaisella. Matkan toinen pää voisi sijaita missä tahansa 
kuvassa sinisellä esitetyllä linjalla.  

 

Kuva 28. Luonnos Laaksolahden ja Jupperin kutsuohjatun liikenteen liikennöintialuees-
ta. 
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Kutsuohjauksella myös Leppävaaran kirkon iltatapahtumissa kävijöille voitaisiin tarjota 
aiempaa parempaa palvelutasoa. Koska kysyntä suuntautuu nykyisin ilta-aikaan voi-
makkaasti Leppävaarasta poispäin, voitaisiin paluumatkalla tarjota kuljetuspalvelua 
esim. Laaksolahden jäähallin käyttäjille. 

Palvelualueen rajaus on keskeinen kysymys, sillä asukkaille tarjottavan palvelun pitää 
kohdella eri asuinalueita oikeudenmukaisella tavalla. Pientaloalueella (kuten esim. 
Laaksolahti) tarjottava palvelutaso ei siten voi olla selvästi korkeampi kuin läheisillä 
kerrostaloalueilla (kuten esim. Lähderanta). Esitetyssä ratkaisussa palvelutaso pysyisi-
kin nykyisellä tasolla yhteyksien määrässä mitattuna. Itse asiassa muutoksella parannet-
taisiin Lähderannan asukkaiden palvelutasoa, koska he pääsisivät kutsuohjatulle liiken-
teelle esitetyllä rajauksella hyvin lähelle kotia, vaikka koukkausta Lähderannan puolelle 
ei sallittaisikaan 

Laaksolahdessa ja Jupperissa liikennöi lisäksi seutulinja 248, joka voitaisiin säilyttää 
entisellään. Linjalla on arki-iltaisin kello 19 jälkeen 8 lähtöä Helsingin suuntaan ja 10 
lähtöä Helsingistä Espoon suuntaan.  

Jos oletetaan, että kysyntä pysyisi viikon 42 tasolla, olisivat kutsuohjatun liikenteen 
kustannukset vuositasolla noin 44 000 euroa (+alv). Laskelmassa on käytetty Espoon 
KPK:n yksikköhintoja, kuitenkin liikennöinnin hintaa on arki-iltojen osalta korotettu 20 
%:lla ja sunnuntai-iltojen 50 %:lla. Laskelma on tehty pikkubussin kilometrihinnalla 
olettamalla yhden kuljetuksen keskipituudeksi 7 kilometriä. Kuljetusten lukumäärä on 
laskettu olettamalla, että arkisin kello 19-21 olisi kaksi mahdollista lähtöä/h/suunta ja 
muina aikoina 1 mahdollinen lähtö/h/suunta. 

Toteuttamalla ilta-aikojen kutsuohjattu palvelu ja lopettamalla linjan 24 liikennöinti 
maanantaista torstaihin sekä sunnuntaina kello 19, voitaisiin saavuttaa vuositasolla noin 
33 000 euron säästö liikennöintikustannuksissa. Lisäksi pienempi kalusto soveltuu pa-
remmin Laaksolahden kapealle ja mutkaiselle katuverkolle.  
Käyttäjien palvelutaso paranisi, sillä palvelua voitaisiin tuottaa kotiovelle saakka. Toi-
saalta matkan tilaamisesta aiheutuisi käyttäjille hieman vaivaa ja lisäkustannusta.  

Turuntien suunnan kysyntä voidaan hoitaa riittävällä palvelutasolla linjojen 21, 26, 27, 
28 ja 29 sekä seutulinjojen liikenteellä linjan 24 lakkauttamisesta huolimatta. Siten 
muutokset näiden linjojen lähtömäärään eivät ole tarpeen. 

5.2.3 Pohjois-Espoo 

Pohjois-Espoon linjaston muuttamisella osittain kutsuohjatuksi voidaan taloudellisuus-
tarkastelun perusteella saavuttaa säästöjä liikennöintikustannuksissa. Kutsuohjaus olisi 
käytössä arkisin maanantaista torstaihin sekä sunnuntaisin kello 19 jälkeen. Perjantaisin 
ja lauantaisin liikenne kannattaisi säilyttää normaalina korkeammista matkustajamääris-
tä johtuen. Muutos toteutettaisiin linjoilla 28, 82, 85, 86 ja 87. Sen sijaan linjojen 21 ja 
29 liikenne säilytettäisiin ennallaan. Näin taataan Turuntien sektorin normaalin palvelun 
riittävyys. Nämä linjat korvaisivat myös linjan 82 liikennettä. Linjojen 21 ja 29 kustan-
nustaso on myös selvästi alhaisempi kuin muiden Pohjois-Espoon linjojen. Lisäksi linja 
21 palvelee talviaikaan Serenan hiihtokeskuksen käyttäjiä.  

Kutsuohjattu palvelualue on esitetty kuvassa 29. Liikennöinti suunniteltaisiin aikataulu-
pohjaisena siten, että alueiden palvelutaso säilyisi nykyisellä tasollaan (Nuuksion suun-
taan myöhäisillan palvelut paranisivat). Kuljetukset olisi mahdollista hoitaa kotiovelle 
palvelualueen sisäpuolella.  
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Aikataulut sidottaisiin Espoon keskuksessa S, U, E ja L –junien aikatauluihin Helsingin 
suuntaan sekä Jorvissa seutubussin 109 aikatauluihin. Täten turvattaisiin sujuvat vaihto-
yhteydet Helsingin suuntaan sekä Turuntien suunnassa. Lisäksi Jorvin iltavuorojen 
työntekijöille voitaisiin tarjota uusi yhteys Pohjois-Espoon suuntaan, toisaalta taas Poh-
jois-Espoon asukkaille hyvä yhteys Jorvin sairaalan päivystykseen. Kuljetukset ajettai-
siin vain, jos tilauksia tulee, ja lopullinen reitti optimoitaisiin tilausten perusteella.  

Viikon 42 matkakorttiaineiston perusteella arki-iltoina kello 19 jälkeen suuntautuu Sii-
kajärven suuntaan noin 21 matkaa ja Siikajärven suunnasta Espoon keskuksen suuntaan 
noin 5 matkaa. Espoon keskuksesta Bodomin alueelle suuntautuu noin 5 matkaa ja Bo-
domin alueelta Espoon keskukseen noin 4 matkaa. Matkat painottuvat välille 19-21, 
jonka jälkeen on todennäköistä, että osa lähdöistä voidaan jättää ajamatta. Mikäli Nuuk-
sion suunta otetaan mukaan palvelualueeseen, nousee matkustajamäärä jonkin verran. 
Erityisesti kesäaikaan Nuuksiossa liikkuu paljon retkeilijöitä, joille voidaan tarjota kus-
tannustehokkaasti korkeaa palvelutasoa. Lisäksi ulkoilijoiden synnyttämä kysyntä tasaa 
ajoneuvojen kuormituksen suuntajakaumaa, koska nämä matkat suuntautuvat iltaisin 
toiseen suuntaan kuin asukkaiden matkat kotiin. Siten ajoneuvojen keskikuorma suori-
tetta kohden paranee. Linjan 85 kesän 2003 maksimikuormalaskentojen perusteella 
Nuuksion suunnan matkustajamäärät ovat lähtöä kohden arkisin kello 19 jälkeen 1-8 
matkustajaa ja sunnuntaisin 0-14 matkustajaa. Lauantaisin matkustajamäärät ovat kor-
keammat, mikä perustelee lauantain liikenteen jättämistä ennalleen. 

Linjan 28 kesän 2003 maksimikuormalaskentojen perusteella linjalla kulkee ilta-aikaan 
ajoittain jopa 20 matkustajaa lähtöä kohden. Valtaosa matkustajista on todennäköisesti 
matkustajia välillä Leppävaara-Bemböle. Tästä syystä Turuntien palvelutason heiken-
tymistä on korvattava lisäämällä liikennettä muilla linjoilla, arkisin linjalla 26 ja sun-
nuntaisin linjalla 27N, jotka liikennöivät Leppävaarasta Jorviin. 

Linjojen 28, 82, 85, 86 ja 87 iltaliikenteen (ma-to, su kello 19) lakkauttamisella sääste-
tään noin 270 000 euroa vuodessa. Linjojen 26 ja 27N iltaliikenteen lisäämisen (3 läh-
töä/suunta/ilta) kustannukset olisivat arviolta 45 000 euroa vuodessa. Viikon 42 matkus-
tajamäärien perusteella Espoon KPK:n VPL-matkojen hinnoittelulla laskettuna kutsuoh-
jatun liikenteen kustannukset olisivat arviolta noin 140 000 euroa vuodessa. Siten vuo-
tuiset säästöt olisivat arviolta noin 85 000 euroa. 
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Kuva 29. Luonnos Pohjois-Espoon kutsuohjatun liikenteen palvelualueesta.  
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6 EHDOTUS KUTSUOHJATUSTA JOUKKOLIIKENTEEN LISÄPALVELUS-
TA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 

Kuljetuspalvelukeskusten perustaminen antaa mahdollisuuden tarjota joukkoliikenne-
palveluja sellaisilla matkoilla, joilla perinteinen linjaperustainen joukkoliikenne ei ole 
riittävän kilpailukykyinen kulkumuoto henkilöautoon nähden. Joukkoliikenteen perus-
tarjontaa täydentävällä kutsuohjatulla lisäpalvelulla tavoitellaan erityisesti matkoja, jot-
ka muussa tapauksessa tehtäisiin henkilöautolla tai jätettäisiin tekemättä. Mielenkiinnon 
kohteena ovat iltaisin tehtävät vapaa-ajan matkat, joiden merkitys tullee tulevaisuudessa 
kasvamaan.  

Kutsuohjatun lisäpalvelun suunnittelulle määritettiin tässä työssä seuraavat lähtökohdat: 

• Liikenteen tulee olla taloudellista, mikä edellyttää riittävän korkeaa ajoneuvon 
kuormitusta. Tuotettava palvelu on joukkoliikennettä.  

• Kaupungin subvention osuus matkaa kohden tulee olla korkeintaan samaa tasoa 
kuin reittipohjaisessa liikenteessä. 

• Liikenteellä ei merkittävästi viedä matkustajia normaalilta reittipohjaiselta lii-
kenteeltä. 

• Matkustajat nousevat kyytiin samasta pisteestä ja matkat suuntautuvat samalle 
suunnalle. Matkustustarve on luonteeltaan toistuvaa, esim. viikoittain. 

• Matkakorttijärjestelmä on matkoilla käytettävä rahastusjärjestelmä. 

• Kokeiltavilla lisäpalveluilla on jokin taho, joka voi osallistua uuden palvelun 
markkinointiin. 

Mahdollisia hyviä matkaryhmiä voivat olla esimerkiksi lasten urheiluharrastukset, kir-
kon iltatapahtumat, sairaaloiden iltavuorojen työntekijät, Espoossa Länsiauto Areenan 
ottelut sekä erilaiset vuosittain toistuvat yleisötapahtumat. 

Tärkeä kysymys on, kuinka välttää normaalisti bussia käyttävien matkustajien siirtymi-
nen kutsuohjatun palvelun piiriin. Eräs mahdollisuus olisi rajoittaa matkustusoikeus 
vain sellaisille alueille, joihin yhteydet normaalilla joukkoliikenteellä ovat heikot. Ra-
joitukset olisivat kuitenkin melko hankalia hallita käytännössä, ne asettaisivat asukkaat 
eriarvoiseen asemaan ja saattaisivat tuoda mukanaan negatiivista julkisuutta. Kysymys 
voidaan parhaiten ratkaista tariffilla. Työryhmässä päädyttiin esittämään kutsuohjatulle 
lisäpalvelulle tariffia, jonka suuruus on 3 euroa (lapsilta 2 euroa). Tarvittaisiin siis uusi 
lipputyyppi, joka olisi hieman yölipun kaltainen. Matka voitaisiin maksaa käteisellä tai 
matkakortin arvolla kuljettajalle.   
Tässä työssä ei lähdetty pohtimaan puhtaasti yksittäisten ihmisten liikkumistarpeista 
lähtevää matkojen yhdistelyyn perustuvaa kuljetuspalvelua. Tällaisenkin taksimaisen 
palvelun kehittämiseen kuljetuspalvelukeskus kyllä tarjoaisi mahdollisuuden. Alkuvai-
heessa voidaan kuitenkin suositella, että kutsuohjattuja palveluita kokeillaan ensin koh-
teissa, joissa yhdestä pisteestä nousee riittävä matkustajamäärä kyytiin.  

Seuraavassa taulukossa on hahmotettu kuljetusten kustannusten muodostumista negatii-
visessa ja positiivisessa skenaariossa. Molemmissa skenaarioissa lähtökohtana on, että 
kalustona käytetään palvelulinjojen kalustoa, joiden kilpailutusta muutetaan siten, että 
kalusto on käytettävissä arki-iltaisin kello 18–22 kutsuohjattuun lisäpalveluun. Laskel-
ma on tehty olettamalla, että käytössä on 4 palvelulinjojen ajoneuvoa. Kahden skenaa-
rion avulla on pyritty hahmottamaan kustannushaarukkaa, johon vaikuttavat reittien 
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muodostus (kuinka monta kuljetusta ehditään ajamaan, tyhjänä ajon määrä) sekä mat-
kustajamäärä. Nykyisten Espoon palvelulinjojen liikennöinnin hinta vaihtelee välillä 
36–43 euroa/h. Vantaalla hinnat ovat 36–39 euroa/h. Liikennöinnin jatkaminen iltaan 
parantaisi kaluston käyttöastetta, toisaalta taas kuljettajan palkkakulut ovat ilta-aikaan 
suuremmat. Laskelma ilta-aikana tapahtuvista kuljetuksista tehtiin tuntihinnalla 50 eu-
roa/h. 

Taulukko 7. Arvio kutsuohjatun lisäpalvelun kustannusten muodostumisesta.  

negatiivinen positiivinen
Kaluston lukumäärä 4 4
Liikennöintiaika 18-22 18-22
Kuljetusten määrä/ajon/ilta 4 6
Matkustajia/kuljetus keskimäärin 4 6
Matkustajia/ilta 64 144
Liikennöinnin hinta €/ajon/h 50 50
Liikennöinnin hinta €/ilta 800 800
Liikennöinnin hinta/matkustaja 12,5 5,6
Lipputulot €/ilta 192 432
Kunnan subventio €/ilta 608 368
Kunnan subventio €/matkustaja 9,5 2,6  
Tarkastelu osoittaa, että uudenlaisen palvelun taloudellisuus on varsin herkkä sille, 
kuinka tehokkaasti kalustoa pystytään hyödyntämään. Todennäköistä on, että paluukyy-
dit ajettaisiin usein tyhjänä, jolloin tilattujen kuljetusten määrä iltaa kohden laskee.  

Negatiivisen skenaarion osalta voidaan todeta, että kaupungin subventio nousee liian 
korkeaksi, jotta palvelua olisi perusteltua tarjota. Toisaalta liikenteen hinta matkustajaa 
kohti on tällöinkin samaa luokkaa kuin hiljaisilla Espoon sisäisillä linjoilla iltaliiken-
teessä kello 21 jälkeen. Koska tavoitteena on kuitenkin hakea uusia kustannustehokkaita 
palvelumuotoja, tulee subvention osuuden pysyä korkeintaan noin 5 euron tasolla mat-
kaa kohti laskettuna. Käytännössä tämä edellyttäisi, että kyydit järjestettäisiin niin te-
hokkaasti, että kussakin ajoneuvossa kuljetettaisiin vähintään 6 matkustajaa tunnissa.  

Esimerkkilaskelmassa liikennöinnin kokonaishinta vuositasolla, jos liikennettä ajettai-
siin 5 iltana viikossa, olisi noin 208 000 euroa. Lipputulot olisivat matkustajamäärästä 
riippuen 50 000 – 112 000 euroa. 

Kutsuohjattujen palvelujen matkustajapotentiaali eri kohderyhmissä riippuu siitä, kuin-
ka paljon ryhmän sisällä muodostuu spontaaneja kimppakyytejä. Tyypillisesti lasten ja 
nuorten harrastukset ovat ryhmä, jossa vanhemmat sopivat keskenään kuljetusvuoroista. 
Tällöin tarvetta maksulliselle lisäpalvelulle ei välttämättä muodostu. Voidaan kuitenkin 
olettaa, että hieman vanhemmassa ikäluokassa (13-17 vuotiaat) itsenäisempi kuljetus 
voi olla houkutteleva vaihtoehto. Urheilukilpailut ja muut yleisötapahtumat puolestaan 
ovat kohteita, joissa spontaania yhdistelyä tapahtuu vähemmän. Asiakaspotentiaalin ja 
kalustotarpeen selvittämiseksi tulisi järjestää markkinatutkimus, joka kohdistettaisiin 
urheiluseuroille, seurakuntiin, sairaaloihin sekä erilaisten yleisötapahtumien (konsertit, 
jääkiekko-ottelut) asiakkaille.  
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7 MAKSU- JA TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISTARPEET  

7.1 Arkkitehtuurityöpaja 

LVM:n toimeksiannosta järjestettiin 4.5.2004 HEILI-ohjelman KPK-hankkeiden yhtei-
nen Telemark-arkkitehtuurityöpaja. Työpajassa kuvattiin kutsuohjattujen joukkoliiken-
nepalvelujen toiminnallinen prosessi, tunnistettiin tärkeimmät eri järjestelmien väliset 
rajapinnat sekä nostettiin esiin tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Prosessikuvaus käsit-
teli tulevaisuuden tilannetta, jossa KPK toimii eräänlaisena julkisen liikenteen ”matka-
toimistona”, joka välittää sekä kuljetuspalveluasiakkaiden että avoimen liikenteen mat-
kustajien tilauksia takseihin, palvelulinjoille sekä esteettömään joukkoliikenteeseen. 
Työpajan järjestivät yhteistyössä Sysopen ja VTT ja siihen osallistui edustajia Helsin-
gin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta, YTV:ltä sekä VM-Data Novosta, LT-Konsulteilta 
ja Straficasta.  

Tässä luvussa on käsitelty KPK:sta ohjattujen kaikille avointen joukkoliikennepalvelu-
jen edellyttämiä uusia järjestelmäkomponentteja sekä olemassa olevien järjestelmien 
kehittämistarpeita. Raportin liitteenä on muistio työpajan tuloksista sekä arkkitehtuuri-
kuvaus, joissa kehittämistarpeita on käsitelty laajemmin. 

7.2 Matkan tilausprosessi 

Asiakasrekisteri 

Nykyisissä pääkaupunkiseudun kuljetuspalvelukeskuksissa on VPL- ja SHL-
asiakkaiden tietoja varten sosiaalitoimen ylläpitämä asiakasrekisteri. Asiakasrekisterissä 
on tiedot asiakkaan tunnistamista varten (LIKUMA-kortin numero), nimi, osoitetiedot, 
puhelinnumero häiriötilanteita varten, tiedot asiakkaan erityistarpeista, kuten saattajasta 
ja apuvälineistä sekä tiedot aikaisemmin tehdyistä matkoista. 

KPK:n hyödyntäminen avoimessa joukkoliikenteessä edellyttää uuden asiakasrekisterin 
luomista tai käytössä olevien rekisterien laajentamista. Asiakasrekisteriä tarvitaan seu-
raaviin tarkoituksiin: 

• Tilauksen käsittelyn nopeuttaminen ja virhemahdollisuuksien minimointi, kun 
osoitetiedot ja aikaisemmin tehdyt matkat saadaan haettua tietokannasta yhdiste-
lyä varten. 

• Asiakkaan tunnistamiseksi noudon yhteydessä, jotta varmistutaan, että oikea asia-
kas on noudettu. 

• Varmistamaan, että asiakkaalta voidaan periä kulut tapauksissa, joissa asiakas ei 
olekaan ilmaantunut sovittuun noutopaikkaan. 

Asiakasrekisterin ylläpitäjä voi olla kaupungin tai seudun joukkoliikennepalvelujen 
tilaaja. Pääkaupunkiseudulla asiakasrekisterin lähtökohtana on YTV:n matkakorttijär-
jestelmä. Tämä mahdollistaisi asiakkaan tunnistamisen matkakortin tunnusnumerolla 
matkan maksun yhteydessä, kun asiakas nousee kyytiin. Koska kyseessä on kuitenkin 
kaikille matkustajille avoin joukkoliikennepalvelu, täytyy matkan tilaaminen, maksami-
nen ja asiakkaan tunnistaminen olla mahdollista myös ilman matkakorttia sekä sellaisil-
le asiakkaille, jotka eivät aiemmin ole palvelua käyttäneet. Rekisteristä tulisi siis jatku-
vasti laajeneva tietokanta. Käteisellä maksavat asiakkaat tunnistettaisiin nimen perus-
teella.  
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Avoimen liikenteen asiakasrekisteri sisältäisi ainakin seuraavat tiedot: 

• matkakortin numero (optionaalinen) 

• nimi 

• kotiosoite 

• puhelinnumero tai sähköpostiosoite tilauksen vahvistamista varten, jos tilaus teh-
dään sähköisesti 

• aikaisemmin tehdyt matkat 

VPL-matkojen osalta on tarpeen tunnistaa asiakas sekä kyytiin nousun yhteydessä että 
kyydistä poistuttaessa, jotta voidaan seurata matkoille asetettujen laatukriteerien (esim. 
matkan kesto verrattuna yksittäistaksimatkaan) toteutumista. Avoimen joukkoliikenteen 
osalta näin tarkka seuranta ei ole tarpeen, joten tunnistus riittää matkan alkaessa.  

Kutsuohjatun joukkoliikenteen käyttäjien tiedot olisi hyödyllistä koota valtakunnallises-
ti yhtenäiseen tietokantamuotoon.  

Joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietojen välittäminen KPK:hon 

Nykytilanteessa ei pääkaupunkiseudun kuljetuspalvelukeskuksista voida ohjata VPL- tai 
SHL-asiakkaita normaaliin joukkoliikenteeseen, koska ei voida 100 % varmuudella taa-
ta esteetöntä kalustoa. Lisäksi ongelmana on pysäkkiympäristöjen puutteellinen esteet-
tömyys. Tulevaisuudessa, kun on mahdollista saada ajantasaista lähtötietoa kaluston 
laadusta, voidaan asiakkaita ohjata myös normaaliin joukkoliikenteeseen. Kalustotiedon 
toimittamisesta vastaisi liikennöitsijä.  

Käytännössä näitä asiakasryhmiä voidaan ohjata palvelulinjoille, mikäli yhteydet ja ai-
kataulut sopivat asiakkaan tarpeisiin. Tällä hetkellä Helsingin kaupungin palvelulinjoja 
ei ole sopivassa muodossa JORE:ssa eikä siten myöskään YTV:n reittioppaassa. Palve-
lulinjojen reitit ja aikataulut tarkistetaan yhdistelijöiden toimesta käsin. Espoossa on 
tarkoitus kehittää palvelulinjoja siten, että VPL-asiakkaiden ohjaaminen niille olisi 
mahdollista. Myös tässä työssä hahmoteltujen aikatauluun perustuvien kutsuohjattujen 
palvelujen vieminen YTV:n reittioppaaseen olisi mahdollista. 

Tulevaisuuden tarpeita varten tarvitaan siis rajapinta joukkoliikenteen reitti- ja aikatau-
lutiedoista KPK:n yhdistelyohjelmistoon. Tällä hetkellä VM-data Novon kehittämässä 
YTV:n reittioppaassa on jo olemassa käyttökelpoinen avoin rajapinta tarvittavien tieto-
jen välittämiseen muihin järjestelmiin. Tämän käytössä olevan rajapinnan standardointi 
voi olla yksi mahdollisuus. Toisaalta esimerkiksi KPK:n järjestelmää kilpailutettaessa 
voidaan antaa ehdoksi, että järjestelmän tulee hyödyntää joukkoliikennetietoja tämän 
rajapinnan kautta, vaikka virallista standardia ei olisikaan vahvistettu. 

YTV:n reittioppaan kehittäminen kutsuohjatun liikenteen tarpeisiin 

Kutsuohjattujen aikatauluun perustuvien avoimien joukkoliikennepalvelujen käyttöön-
otto edellyttäisi tiettyjä muutoksia reittioppaaseen ja mahdollisesti myös sen tietolähtee-
nä olevaan joukkoliikennerekisteriin JORE:en. Suunnitellussa mallissa kullakin ”linjal-
la” olisi 1–3 kiinteää pysäkkiä, joille saapumisaika olisi kiinnitetty ”toiseen suuntaan”, 
eli pysäkille saavuttaisiin viimeistään tiettynä ajankohtana tilausten määrästä riippuen. 
Lähtöaika kohdealueelta olisi tietyssä aikahaarukassa siten, että kyyti ehtii kiinteälle 
pysäkille viimeistään ilmoitettuna ajankohtana. Tässä tapauksessa kohdealueille luotai-
siin ns. ”virtuaalinen reitti”, jonka perusteella voidaan jo ensimmäiselle tilaukselle il-



61 

 

moittaa lähtöaika(haarukka) siten, että huomioidaan todennäköisesti myöhemmin tule-
vat tilaukset ja niiden vaikutus hakuajankohtaan. 

Matkojen toinen pää on sidottu tietylle palvelualueelle katuosoitteiden perusteella. Toi-
nen pää on tietyn reitin varrella ja se voidaan myös määrittää katuosoitteiden avulla 
(kts. luku 6). 

Toinen reittioppaan kehittämistarve liittyy linkitykseen reittioppaasta KPK:n internetis-
sä olevaan kutsuohjatun matkan sähköiseen tilauslomakkeeseen. Tavoitteena olisi, että 
kun asiakas on hakenut matkustustarvettaan vastaavan reitin reittioppaasta, hän voi siir-
tyä suoraan esitäytettyyn tilauslomakkeeseen kutsuohjatun matkan osalta. Tässä tapauk-
sessa ei tarvitsisi uudelleen syöttää matkan ajoitukseen ja osoitteisiin liittyviä tietoja ja 
syöttövirheen mahdollisuus poistuisi.  

7.3 Matkojen maksaminen ja clearing 

Maksukorttien integrointi 

Joukkoliikenteen uusien palvelumuotojen kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseu-
dulla määrittää lähitulevaisuuden osalta vaatimus käyttää matkakorttia kaikkien matko-
jen maksuvälineenä. Keskeinen ongelma on, että matkakortin lukulaitteet ovat niin kal-
liita, ettei niitä voida hankkia hyvin laajaan uuteen ajoneuvokantaan, kuten takseihin. 
Tämä asettaa toiminnallisia rajoituksia hiljaisten ajankohtien linjaliikenteen korvaami-
selle kutsuohjatulla palvelulla (Henttaa, Laaksolahti, Pohjois-Espoo). Nykytilanteessa 
kutsuohjatut palvelut jouduttaisiin toteuttamaan palveluun erikseen varatulla kalustolla, 
mikä nostaa liikennöintikustannuksia. Houkuttelevampi vaihtoehto olisi varata palve-
luun tietty minimi ajoneuvokanta, ja ostaa korkean kysynnän aikoina lisäkapasiteettia 
alihankkijoilta, esimerkiksi takseilta. 

Tällä hetkellä älykorteissa ovat yleistymässä kontaktittomat dual interface – kortit. Dual 
interface tarkoittaa, että kortin siru toimii sekä kontaktillisessa että kontaktittomassa 
yhteydessä eri lukulaitteiden kanssa. Korteilla on korkeatasoinen tietoturva ja niihin 
voidaan ladata useita sovelluksia. Joukkoliikenteen osalta dual interface –kortit mahdol-
listavat joukkoliikennelipun ja esimerkiksi kuljetuspalvelusovelluksen (VPL-matkat) 
käytön samalla kortilla. Pääkaupunkiseudulla tällainen kortti mahdollistaisi myös avoi-
men joukkoliikenteen matkojen maksamisen esimerkiksi takseissa, joiden nykyisiin  
lukulaitteisiin tarvittaisiin ainoastaan ohjelmistopäivitys.  

Esimerkiksi Tampereella on käytössä dual interface -monitoimikortti ”eKortti”, johon 
voi ladata Tampereen kaupungin liikennelaitoksen sekä seutuliikenteen lipputuotteita, 
uimahallilippuja, kirjastokortin sekä sitä voi käyttää sähköisenä varmenteena erilaisissa 
tunnistusta edellyttävissä palveluissa. (http://www.etampere.fi/kortti/esittely.html.) 

Sekä YTV:n matkakortin että kuljetuspalveluasiakkaiden kortin (nyt LIKUMA-kortti) 
kehittäminen on käynnissä erillisissä projekteissa. 

Clearing ja laskutus välityspalveluista 

Tällä hetkellä KPK laskuttaa tilaajaa eli sosiaali- ja terveystoimea välityspalveluista. 
Avoimen liikenteen tilaustoiminnan aloittaminen KPK:ssa muuttaisi tilannetta siten, että 
avoimen joukkoliikenteen välityspalvelut laskutettaisiin joukkoliikenteen tilaajilta eli 
kaupungin joukkoliikennekeskuksesta. Siten clearingiin tarvitaan erottelu VPL- ja SHL-
matkojen tilausten ja muiden matkustajien välille. Tästä syystä asiakkaiden tunnistus 
kuljetuspalvelukortin ja matkakortin avulla on tärkeää. Käteisellä maksavat avoimen 
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liikenteen asiakkaat kuuluisivat automaattisesti joukkoliikenteen tilaajan maksettaviksi. 
Kuitenkin SHL-asiakkaat, jotka ohjattaisiin avoimeen joukkoliikenteeseen (palvelulin-
joille tai matalalattiabusseihin), kuuluisivat edelleen sosiaalitoimen maksettaviksi. 
Joukkoliikenteen tilaajan ja KPK-operaattorin on sovittava erikseen välityspalveluiden 
hinnoittelusta.  

Vastaavanlaiset muutokset täytyisi tehdä myös kuljetuspalveluiden clearingiin, koska 
VPL- ja SHL-matkojen maksajana toimii sosiaalitoimi ja muiden matkojen maksajana 
joukkoliikenteen tilaaja. 

Clearingin järjestäminen ja vastuutaho riippuu valittavasta toimintamallista.   

7.4 Tiedottaminen 

Ajantasaisen tiedottamisen osalta keskeisessä asemassa on asiakkaiden informointi häi-
riötilanteista sekä vaihtoehtoisesta kuljetustavasta. Tätä tarvetta varten myös avoimen 
joukkoliikenteen matkustajille tarjottaisiin mahdollisuus luovuttaa puhelinnumero 
KPK:lle tiedotuskäyttöä varten. Hyvä käytäntö on, että tiedottava taho on KPK, ei ajo-
neuvon kuljettaja, koska ainoastaan KPK:ssa on riittävä kokonaiskuva tilanteesta vaih-
toehtoisen kuljetustavan suunnittelua varten.  

KPK:hon tulee rakentaa kanava myös avoimen joukkoliikenteen ajantasaisen häiriötie-
don vastaanottoon, jotta matkoja ei ohjattaisi häiriöstä kärsiville linjoille ja jotta jo teh-
dyt tilaukset voitaisiin ohjata vaihtoehtoisille kuljetuksille. Pääkaupunkiseudun joukko-
liikenteen häiriötiedotuksen järjestelmiä suunnitellaan muissa projekteissa. 

Kutsuohjattujen avoimien joukkoliikennepalvelujen aloittaminen edellyttää panostusta 
muutoksesta tiedottamiseen ja kiinteiden tiedotuspalvelujen, kuten pysäkkiaikataulujen 
ja aikataulukirjan kehittämiseen. Esimerkiksi Henttaan linjan 16 liikenteen muuttaminen 
kutsuohjatuksi edellyttäisi seuraavien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta: 

• Tiedottaminen paikallislehdissä 

• Henttaan talouksiin postitettu esittelylehtinen, jossa kerrotaan miten uusi palvelu 
toimii, miten palvelutaso paranee muutoksen ansiosta, miksi muutos on toteutettu 
sekä KPK:n puhelinnumero jne. 

• KPK:n tilausnumero Henttaan bussipysäkille, Tapiolan terminaaliin sekä Ison ome-
nan pysäkeille ja mielellään kauppakeskukseen. 

• Kutsuohjatun palvelun kuvaus ja tilausnumero aikataulukirjaan linjan 16 kohdalle   

• YTV:n internet-aikataulusivuston päivitys linjan 16 osalta 

• Kuljetuskalustossa jaettava lompakkoon mahtuva tietokortti.  

Tiedottamisen merkitys korostuu entisestään, kun muutokset kohdistuvat palveluliiken-
teeseen, jossa tärkein asiakasryhmä ovat ikäihmiset. Palvelulinjojen osalta tiedottamis-
vastuu jakaantuu joukkoliikennetoimelle sekä sosiaali- ja terveystoimelle, joka on myös 
suurin hyötyjä palveluliikenteen käytön lisääntymisestä.  
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8 PÄÄTELMÄT 

Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia kuljetuspalvelukeskukset 
tarjoavat joukkoliikenteen kehittämiseen sekä määrittää tarvittavat toimenpiteet jatko-
työlle. Työssä on osoitettu, että kuljetuspalvelukeskusten perustaminen tarjoaa kunnille 
mahdollisuuksia parantaa joukkoliikennepalveluja sekä saavuttaa taloudellisia säästöjä. 
Mahdollista kutsuohjattua liikennöintimallia on hahmoteltu erityisesti Espoon näkökul-
masta, koska siellä on olemassa toimiva kuljetuspalvelukeskus ja arvioitu suurin säästö-
potentiaali. Tulokset ovat kuitenkin sovellettavissa myös muualla pääkaupunkiseudulla 
sekä muilla kaupunkiseuduilla.  

Joukkoliikennepalvelujen kehittämisessä ovelta-ovelle –tyyppiseksi palveluksi ei ole 
lainsäädännöllisiä esteitä. Lain mukaan kutsuohjatulla liikenteellä ei saa haitata linjalii-
kennettä. Tämä kysymys ei pääkaupunkiseudun osalta ole relevantti, koska kaikki seu-
dun sisäinen joukkoliikenne on kaupunkien ja YTV:n ostoliikennettä. Esimerkiksi Kes-
ki-Uudellamaalla haittaamiskiellon noudattaminen varmistetaan kuljetuspalvelukeskuk-
sessa ja matkat, jotka on mahdollista tehdä linjaliikenteellä myös ohjataan sinne.  

Euroopassa on toteutettu useita mielenkiintoisia hankkeita kaupunkiseutujen kutsuohja-
tussa joukkoliikenteessä. Münchenin seudulla on harvaan asuttujen alueiden linjasto-
konseptia muutettu siten, että kutsutaksiliikenteellä syötetään nopeita bussilinjoja ja 
kaupunkirataa. Brandenburgissa on seudun joukkoliikenteen reittiopas integroitu onnis-
tuneesti KPK:n tilausjärjestelmään. Wienissä ”AStax”-kutsujoukkoliikennepalvelulla on 
vähennetty ison kaluston tyhjänä ajoa ilta-aikaan. Genovassa on kutsuliikenne mahdol-
listanut joukkoliikennepalvelut alueella, jossa katuverkon ahtaudesta johtuen palvelut 
ovat aiemmin puuttuneet kokonaan. Kaikissa kohteissa palvelut ovat osa seudullista 
tariffijärjestelmää, tosin osassa kohteita paremmasta palvelusta maksetaan lisämaksu. 

Nykyisten Espoon ja Vantaan palvelulinjojen taloudellisuus vaihtelee, mutta osalla alu-
eista palveluliikenteen kustannukset ovat korkeat matkustajamääriin nähden. Kaupungit 
ovatkin tehneet ja suunnitelleet muutoksia palvelulinjoilla vuoden 2004 aikana. Las-
kelmien mukaan kutsuohjatulla mallilla voitaisiin saavuttaa merkittäviä liikennöin-
tisäästöjä, mikäli kuljetukset voitaisiin tilata KPK:sta siten, että linjoille ei sitoudu ka-
lustoa. Lähitulevaisuudessa matkakortilla maksaminen edellyttää kuitenkin vain luku-
laitteella varustettujen ajoneuvojen käyttöä palvelulinjoilla. Palvelulinjojen kehittämi-
sessä kutsuohjatuksi nousi parhaaksi malli, jossa korkean kysynnän alueella liikennöi-
dään joustavan aikataulun mukaisesti siten, että muutamalta keskeiseltä pysäkiltä voi 
nousta kyytiin ilman tilausta. Kiinteiden pysäkkien vähentäminen mahdollistaa asiak-
kaiden haun kutsusta lähempää kotiovea ja samalla poistaa turhat poikkeamat. Tällöin 
SHL-asiakkaiden ohjaaminen taksikyydeistä palvelulinjoille saa aiempaa paremmat 
edellytykset. Keskusalueen ulkopuolella olevat vähäisemmän kysynnän reuna-alueet 
hoidettaisiin pelkästään kutsusta tietyssä aikahaarukassa siten, että poikkeamat sopivat 
keskusalueen aikatauluun. 

Espoossa suositellaan kutsuohjatun palveluliikenteen kokeilua Espoon keskuksen alu-
eella, jossa palveluliikenne on nykymallilla kallista. Kokeilu edellyttää tarkempaa lii-
kennöinnin suunnittelua, ajoneuvopäätteiden hankintaa sekä sopimusneuvotteluja lii-
kennöitsijän sekä KPK-operaattorin kanssa. Jatkossa kokeilun tuloksia voidaan hyödyn-
tää palveluliikenteen kehittämisessä muualla pääkaupunkiseudulla. 

Bussilinjojen taloudellisuustarkastelussa nousi esiin matkustajamääriin nähden korkeat 
kustannukset Espoon sisäisellä linjalla 16 Henttaalta Tapiolaan, Laaksolahden-Jupperin 
iltaliikenteessä sekä Pohjois-Espoon iltaliikenteessä. Näille alueille hahmoteltiin kut-
suohjattua aikatauluun perustuvaa liikennöintimallia, jossa tilaus olisi aina pakollinen. 
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Liikenne olisi kaikille avointa, mutta matkan suuntautuminen tulisi olla palvelualueelta 
(esim. Henttaan alue) tiettyyn korridooriin. Laskelmien mukaan kutsuohjauksella voi-
taisiin parantaa palvelutasoa ja samalla säästää kustannuksissa. Kutsuohjatun mallin 
kokeiluun soveltuisi parhaiten Henttaan linja 16. Vantaan osalta ei noussut esiin talou-
delliselta kannalta kiinnostavia alueita. Vantaalla olisi kuitenkin mahdollista pidentää 
tietyillä linjoilla ilta-aikojen liikennöintiä kutsuohjauksen avulla. Kokonaisuutena ilta-
aikojen palvelutasossa ei Espoon ja Vantaan välillä ole suuria eroja. 

Olemassa olevien, kiinteiden joukkoliikennelinjojen lisäksi kuljetuspalvelukeskukset 
tarjoavat mahdollisuuden kehittää ja kokeilla myös uudenlaisia palvelumuotoja. Tässä 
työssä on hahmoteltu joukkoliikenteen lisäpalvelua, jolla kilpailtaisiin henkilöautolii-
kenteen kanssa vapaa-ajan matkoilla, joilla nykyiset linjat eivät ole kilpailukykyisiä. 
Potentiaalisia asiakasryhmiä ovat esimerkiksi nuorten urheiluharrastukset, sairaaloiden 
iltatyöntekijät sekä erilaiset suuret yleisötapahtumat, kuten Espoossa Länsiauto Areenan 
ottelut. Ovelta-ovelle lisäpalvelulle tulisi määrittää uusi lipputyyppi, sopivaksi matkan 
hinnaksi arvioitiin 3 euroa. Matkoja ei voisi maksaa kausikortilla. Kalustona voitaisiin 
käyttää nykyisten palvelulinjojen kalustoa, jolla ei ole iltaisin muuta käyttöä. Jotta kau-
pungin subvention osuus pysyisi kohtuullisen matalana, tulisi ajoneuvojen kuormitus 
olla riittävän korkea, vähintään 6 matkustajaa/h/ajoneuvo. Palvelun taloudellisuus riip-
puu oleellisesti siitä, kuinka tehokkaasti kalustoa pystytään hyödyntämään. Osassa mai-
nittuja asiakasryhmiä muodostuu myös spontaaneja kimppakyytejä eikä tarvetta julki-
selle palvelulle välttämättä ole.  

Kuljetuspalvelukeskusten potentiaalin laajemman hyödyntämisen esteenä on tällä het-
kellä eri liikennemuotojen maksujärjestelmien yhteensopimattomuus pääkaupunkiseu-
dulla. YTV:n matkakorttijärjestelmän lukulaitteita ei voida asentaa hyvin laajaan ajo-
neuvokantaan, ja niinpä joukkoliikennematkoja ei voida ohjata tarpeen mukaan esimer-
kiksi takseihin. Tästä syystä linjoille sitoutuu kalustoa, vaikka kysyntää ei olisikaan. 
Ongelma voidaan ratkaista, kun seudun matkakorttijärjestelmässä siirrytään seuraavaan 
sukupolveen vuosikymmenen vaihteen tienoilla. Esimerkiksi dual interface – kortit 
mahdollistavat erilaisten maksusovellusten käytön samalta kortilta.  

Kuljetuspalvelukeskusten ja perinteisen joukkoliikenteen integrointi aiheuttaa tarpeen 
kehittää KPK:n ja YTV:n tietojärjestelmiä. Uuden tilaajaorganisaation, joukkoliikenne-
keskuksen, mukaantulo sosiaalitoimen rinnalle aiheuttaa tarpeen asiakkaiden tarkalle 
erittelylle sekä clearingin ja laskutuksen uudelleenorganisoinnille. Avoimen joukkolii-
kenteen asiakasrekisteri voidaan rakentaa matkakortin rekisterin pohjalta, vaikka matko-
jen tilaaminen tuleekin olemaan mahdollista myös ilman rekisteröitymistä. YTV:n reit-
tioppaan ja KPK:n tilauspalvelun linkitys on mielenkiintoinen tulevaisuuden kehitys-
kohde. 

Tulevaisuudessa, kun esteetön joukkoliikennejärjestelmä kehittyy riittävän korkealle 
tasolle, voidaan myös yhteiskunnan maksamia kuljetuksia ohjata normaaliin joukkolii-
kenteeseen. Tällöin KPK:ssa tarvitaan tietoa joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista ja 
tosiaikaista tietoa kaluston laadusta sekä joukkoliikenteen häiriöistä. Näille tiedoille on 
määriteltävä standardit rajapinnat. YTV:n reittioppaassa on jo tälläkin hetkellä avoin 
rajapinta joukkoliikennetiedon välitykseen.   

Kuljetuspalvelukeskusten toiminnallista prosessia sekä tarvittavia rajapintoja pohdittiin 
LVM:n järjestämässä Telemark-arkkitehtuurityöpajassa. Työpajassa havaittuja kehittä-
miskohteita tulee jatkossa työstää edelleen kutsuohjatun joukkoliikenteen teknisten 
edellytysten sekä seudun kuljetuspalvelukeskusten yhteensopivuuden parantamiseksi.  
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Esiselvityksen perusteella jatketaan suunnittelutyötä ja edetään kohti käytännön kokei-
luja Espoon keskuksen palvelulinjoilla sekä Henttaan liikenteessä. Esiselvityksen perus-
teella voidaan suositella markkinatutkimuksen järjestämistä pilottikohteiden asiakaspo-
tentiaalin ja kuljetustarpeiden tarkempaa analyysiä varten.  

Perinteisten linjojen muuttaminen kutsuohjatuksi on asiakkaan kannalta suuri muutos, 
joten asiakastiedotukseen tulee panostaa kunnolla väärinkäsitysten välttämiseksi ja posi-
tiivisen julkisuuskuvan saavuttamiseksi. Tiedotteet paikallislehdissä, pysäkeillä sekä 
kotiin kannettuna ovat välttämättömiä, jotta asiakkaat omaksuvat uuden toimintamallin 
mahdollisimman nopeasti. Muutokset täytyy huomioida myös sähköisissä ja perinteisis-
sä aikataulujulkaisuissa. 

Kuljetuspalvelukeskusten laajamittainen hyödyntäminen joukkoliikenteessä ei tapahdu 
vielä lähitulevaisuudessa, koska teknisten edellytysten suunnittelu ja toteutus vie oman 
aikansa. Alkuvaiheessa on tärkeää hankkia kokemuksia pilottien kautta ja kehittää toi-
mintamalleja edelleen. Tulevaisuudessa joukkoliikennejärjestelmä muuttuu esteettö-
mäksi ja yhteiskunnan erilliskuljetukset ja kaikille avoin joukkoliikenne lähentyvät toi-
siaan ja lopulta integroituvat yhdeksi palveluksi. Kuljetuspalvelukeskukset toimivat 
tällöin julkisen liikenteen ”matkatoimistoina”, jotka ohjaavat kuljetuksia kunkin tarpeen 
mukaan tehokkaasti ja taloudellisesti. 
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LIITE 1. KULJETUSPALVELUIHIN LIITTYVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ 

Kuntien tehtäviä koskeva lainsäädäntö 

Kunnan tehtävä on määritellä alueensa joukkoliikenteen palvelutaso tarvittavilta osin. Kuntien 
tulee toimia yhteistyössä toistensa kanssa pyrkien yhteensovittamaan eri henkilöliikennemuo-
tojen palveluita sekä ottamaan huomioon eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vam-
maisten tarpeet. Varsinaisia henkilöliikennettä koskevia järjestämisvelvoitteita kunnille anne-
taan erityislainsäädännössä kuten perusopetuslaissa, vammaispalvelulaissa (VPL) ja –
asetuksessa, sosiaalihuoltolaissa (SHL) ja –asetuksessa, kansanterveyslaissa ja sairaankulje-
tusasetuksessa. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003.) 

Koulukuljetukset 

Esiopetuksen lakisääteistä koulumatkaetua ei toistaiseksi ole säädetty, koska esiopetukseen 
osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Osa kunnista on järjestänyt kuljetuksia omalla kus-
tannuksellaan.  

Perusopetuslain 32. pykälän mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle maksuton kuljetus, jos 
oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan iän ja olosuhteet huomi-
oon ottaen muodostuisi muuten liian hankalaksi tai vaaralliseksi. Tällöin oppilaalla on oikeus 
maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään 
riittävään avustukseen.  

Oppilaalla on oikeus pyrkiä muuhunkin kuin kunnan hänelle osoittamaan perusopetuksen 
kouluun. Pääsy on mahdollinen, kun kouluun on ensin otettu sinne osoitetut oppilaat. Kunta ei 
ole velvollinen järjestämään koulukuljetusta toissijaisille hakijoille.  

Toisen asteen koulumatkoista on säädetty erikseen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003.) 

Sosiaalihuoltolain kuljetukset 

Sosiaalihuoltolain (710/82) mukaiset kuljetukset koskevat henkilöitä, joiden toimintakyky on 
alentunut siten, että he tarvitsevat apua ja henkilökohtaista huolenpitoa. Sosiaalihuoltoasetuk-
sen (607/83) mukaan tukipalveluja ovat mm. ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kulje-
tus- ja saattajapalvelut. Toimintoihin liittyvien kuljetusten lisäksi kunta voi myöntää sosiaali-
huoltolain mukaisena palveluna iäkkäälle tai vammaiselle henkilölle oikeuden matkustaa ylei-
siä kulkuneuvoja yksilöllisemmin, esimerkiksi taksilla, henkilön omatoimisuuden tukemisek-
si. Sosiaalihuoltolaissa ja –asetuksessa ei ole tarkempia määräyksiä kuljetuspalvelun järjestä-
misestä eikä tähän palveluun ole subjektiivista oikeutta. Kunnalla on talousarvionsa puitteissa 
mahdollisuus määritellä matkoihin oikeuttavat kriteerit, matkojen määrä sekä hinta. (Liiken-
ne- ja viestintäministeriö 2003.) 

Vammaispalvelulain kuljetukset 

Vammaispalvelulain (380/87) tavoitteena on edistää vammaisen henkilön tasa-arvoa sekä 
ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta aiheutuvia rajoituksia. Vammaispalveluasetuksen 4 §:n 
mukaan kuljetuspalveluihin kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, 
asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tar-
peelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Jokapäiväisiä kuljetuksia ovat vaikea-



 

 

 

 

vammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. 
Asetuksen mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että 
hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen 
lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. 
Asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92) määritellään vammais-
palvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaalta perittävän maksun enimmäismääräksi 
paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu sii-
hen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Vammaispalveluista tehdään kunnan sosiaalitoi-
mistossa yksilöity päätös, joka perustuu sekä lääketieteelliseen näyttöön että sosiaaliseen har-
kintaan. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003.) 

YTV:n tehtäviä koskeva lainsäädäntö  

YTV-laissa (Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta 30.12.1996/1269) on määri-
telty yhteistyövaltuuskunnan joukkoliikennettä koskeviksi tehtäviksi: 

• Järjestää seudullinen joukkoliikenne ja hankkia seudulliset liikennepalvelut sekä hoi-
taa joukkoliikennettä koskeva jäsenkuntien yhteistyö. 

• Laatia pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä koskevia suunni-
telmia ja edistää niiden täytäntöönpanoa. 

• Hyväksyä pääkaupunkiseudulla noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjes-
telmä ja seudullisen liikenteen taksat. 

• Huolehtia pääkaupunkiseudun aluetta ja jäsenkuntien yhteisten asioiden hoitamista 
palvelevasta selvitys-, tutkimus-, suunnittelu- ja valmistelutyöstä sekä antaa lausuntoja 
yhteistyötä koskevista kysymyksistä. 



Liite 2. Kutsuohjatun joukkoliikenteen Telemark-arkkitehtuuri 

 
  
 
 

 

 

 Kutsuohjattu joukkoliikenne 

Liikennetelematiikan kansallinen 
arkkitehtuuri 

  

  1.0 

  01.06.2004    



 

Kutsuohjattu joukkoliikenne 

Yleiskuvaus Arkkitehtuuri kuvaa kutsuohjatun joukkoliikenteen toiminnallisena prosessina. Pro-
sessissa kuvataan miten kuljetuspalvelukeskus-operaattori muodostaa asiakkaan 
tilauksen perusteella kuljetuksen kutsuohjattua ja kiinteäreittistä joukkoliikennettä 
hyödyntäen. Arkkitehtuurin olennaisia osia ovat matkan tilaus; kuljetuksen määrit-
tely, suorittaminen ja seuranta sekä raportointi, maksaminen ja laadunvarmistus. 
Lisäksi liittyvinä toiminnallisuuksina kuvataan häiriönhallinta ja palautteen käsittely. 

Kutsuohjatun joukkoliikenteen terminologiaa ei ole vielä yksiselitteisesti määritelty. 
Tässä kuvauksessa tarkoitetaan kutsuohjattu joukkoliikenne –termillä kaikkia eri-
tyyppisiä kutsuun perustuvia joukkoliikennemuotoja. Näihin kaikkiin joukkoliiken-
nemuotoihin sisältyy myös kuljetuspalvelukeskus-operaattori, joka pyrkii yhdistä-
mään yksittäiset matkat joukkoliikenteeksi. Näin ollen taksiliikenne ei ole kutsuoh-
jattua joukkoliikennettä, mutta takseja voidaan käyttää kuljetuskalustona kutsuoh-
jatun joukkoliikenteen osana. Lähtökohtaisesti kutsuohjatun joukkoliikenteen mat-
kat ovat täten usean eri matkustajan tarpeiden mukaan yhdisteltyjä kuljetuksia.  

Kutsuohjatussa joukkoliikenteessä on lisäksi seuraavat kaksi erityyppistä muotoa:  

1) avoin kutsuohjattu joukkoliikenne on kaikille matkustajille avointa määri-
tellyllä reitillä tai alueella tarjottavaa kutsuohjattua joukkoliikennettä.  

2) muut julkishallinnon kustantamat kuljetukset  käsittää eri perustein eril-
lisryhmille tuotetut kutsuohjatun joukkoliikenteen palvelut.  

Molemmissa kutsuohjatun joukkoliikenteen muodoissa voidaan käyttää saman-
tyyppistä kuljetuskalustoa ja pääosin toiminnallinen prosessikin on samanlainen. 
Muiden julkishallinnon kustantamien kuljetusten toteuttaminen  edellyttää kuitenkin 
tarkempia asiakastietoja ja joissakin tapauksissa erityyppistä kalustoa. Lisäksi lii-
kenteen tilaajataho voi olla eri kuin kaikille avoimessa kutsuohjatussa joukkoliiken-
teessä. Kutsuohjattu joukkoliikenne voi olla reittisidonnaista, mutta tällöinkin reitin 
toteuttaminen edellyttää asiakkaan tekemää tilausta.  

Tässä kuvauksessa aikataulun mukaisesta linjaliikenteestä on käytetty termiä kiin-
teäreittinen joukkoliikenne.  

Dokumentin tarkoi-
tus 

Tämä dokumentti kuvaa palvelun tavoitetilanteen ja tärkeimmät toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Tärkeimmät toimenpiteet on kuvattu tarvittavina uusina rajapin-
toina ja jatkokehityskohteina. Dokumentti liitetään liikennetelematiikan kansalli-
seen järjestelmäarkkitehtuurin ja sitä päivitetään jatkossa, kun prosessin eri osien 
toteuttamistavat tarkentuvat.  

Sisältö Käsitteellinen arkkitehtuuri 

Rajapintakuvaukset 

Jatkokehityskohteet 



Käsitteellinen arkkitehtuuri – Kutsuohjattu joukkoliikenne (1) 

Kutsuohjattu julkinen liikenne Raportointi ja tilastointi laskutusmatkan välittäminenmatkan tilaaminen kuljetus
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Käsitteellinen arkkitehtuuri – Kutsuohjattu joukkoliikenne (2) 
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Käsitteellinen arkkitehtuuri – Kutsuohjattu joukkoliikenne (3) 
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Prosessikomponenttien kuvaukset 

Komponentti Kuvaus 

KJL001 Matkan tilaami-
nen puhelimella 

Matkustajan puhelimitse tekemä matkan tilaaminen, jonka yhtey-
dessä ilmoitetaan nimi, lähtö- ja määräpaikka, lähtö- tai saapu-
misajankohta mahdolliset rajoitteet sekä mahdollinen tilausnumero.  

KJL002 Matkan tilaami-
nen internetissä (kiinteä 
tai mobiili päätelaite) 

Matkustajan kiinteän tai mobiilin päätelaitteen välityksellä internetis-
sä tekemä matkan tilaaminen, jonka yhteydessä ilmoitetaan nimi, 
lähtö- ja määräpaikka, lähtö- tai saapumisajankohta, mahdolliset 
rajoitteet sekä mahdollinen tilausnumero. Matkustajan tunnistami-
seen voidaan tulevaisuudessa lisäksi käyttää maksu- tai henkilökort-
tia, jolloin tilauksen yhteydessä voidaan välittää myös asiakastun-
niste sekä muuta asiakastietoa. 

KJL003 Matkan tilaami-
nen infokioskilla 

Matkustajan infokioskin kautta tekemä matkan tilaaminen, jonka yh-
teydessä ilmoitetaan nimi, lähtö- ja määräpaikka, lähtö- tai saapu-
misajankohta, mahdolliset rajoitteet sekä mahdollinen tilausnumero. 
Matkustajan tunnistamiseen voidaan lisäksi käyttää maksu- tai hen-
kilökorttia, jolloin tilauksen yhteydessä voidaan välittää myös asia-
kastunniste sekä muuta asiakastietoa.  

KJL004 Tilauksen vas-
taanottaminen 

Matkustajan tekemän tilauksen vastaanottaminen, jonka yhteydessä 
tunnistetaan asiakas sekä otetaan vastaan lähtö- ja määräpaikka, 
toivottu lähtö- tai saapumisajankohta, matkustajamäärä, mahdolliset 
rajoitteet ja mahdollinen tilausnumero 

KJL005 Asiakkaan palve-
luprofiilin tarkistaminen/ 
päivittäminen 

Asiakkaan kanssa aikaisemmin luodun palveluprofiilin tietojen huo-
mioon ottaminen matkan määrittelyssä ja palveluprofiilin päivittämi-
nen tarvittaessa   

KJL006 Asiakasrekisterin 
ylläpito 

Kutsuohjatun joukkoliikenteen asiakasrekisterin ylläpito (rekisteriä ei 
tarvita kaikille avoimessa kutsuohjatussa julkisessa liikenteessä) 

KJL007 Matkan määritte-
leminen 

Matkan määritteleminen asiakkaan asettamien ehtojen ja palvelu-
profiilin tietojen perusteella ottamalla huomioon linjaliikenteen ja kut-
suohjatun joukkoliikenteen tilanne ja soveltuvuus 

KJL008 Tiedustelu kulje-
tuskalustosta 

Tiedustelu kuljetuskaluston sijainnista ja tilanteesta asiakkaan ti-
laamaan matkaan liittyen 

KJL009 Vapaan kaluston 
paikkatiedon ilmoittami-
nen 

Kutsuohjatun joukkoliikenteen vapaan kaluston paikkatiedon ilmoit-
taminen asiakkaan tilaaman matkan aikana 

KJL010 Linjaliikenteen 
reitti- ja aikataulutietojen 
kysyminen 

Linjaliikenteen reitti- ja aikataulutietojen kysely asiakkaan tilaamaan 
matkaan liittyen 

KJL011 Linjaliikenteen 
reitti- ja aikataulutietojen 
ylläpito 

Linjaliikenteen reitti- ja aikataulutietojen ylläpito 



KJL012 Reitin-
suunnittelupalvelu 

Linjaliikenteen reitti- ja aikataulutietojen perusteella tapahtuva au-
tomaattinen reitinsuunnittelu kutsupalvelukeskus-operaattorin tie-
dustelun perusteella  

KJL013 Kuljetuksen mää-
ritteleminen 

Matkustajan asettamien ehtojen ja palveluprofiilin perusteella muo-
dostettu kuljetus kutsuohjaus- ja kiinteäreittistä joukkoliikennekalus-
toa hyödyntäen  

KJL014 Kuljetuksen kir-
jaaminen järjestelmään 

Kutsuohjaus- tai kiinteäreittistä joukkoliikennekalustoa hyödyntävän 
asiakkaan ehtojen ja profiilin mukaisen kuljetuksen kirjaaminen jär-
jestelmään 

KJL015 Kuljetuksen tieto-
jen ilmoittaminen asiak-
kaalle 

Kutsuohjaus- tai kiinteäreittistä joukkoliikennekalustoa hyödyntävän 
kuljetuksen tietojen ilmoittaminen asiakkaalle erilaisten päätelaittei-
den välityksellä 

KJL016 Joukko-
liikennekuljetuksen var-
mistaminen 

Joukkoliikennekuljetuksen palvelutasotietojen, kuten ajoissa olemi-
nen, vapaiden paikkojen lukumäärä ja tarpeisiin soveltuvuus, var-
mistaminen joukkoliikenneoperaattorilta 

KJL017 Tiedon varastointi 
(kutsupalvelukeskus-
operaattori) 

Kutsuohjatun joukkoliikenteen tilaus- ja kuljetustietojen varastointi 

KJL018 Kuljetus- ja asia-
kastietojen ylläpito 

Kiinteäreittisen joukkoliikenteen kuljetus- ja asiakastietojen ylläpito 

KJL019 Kuljetuksen kir-
jaaminen varausjärjes-
telmään 

Kutsuohjatulla liikenteellä tehtävän asiakkaan ehtojen mukaisen kul-
jetuksen kirjaaminen varausjärjestelmään 

KJL020 Kuljetusten seu-
ranta 

Kutsuohjaus- tai kiinteäreittisellä joukkoliikennekalustolla tehtävän 
kuljetuksen seuranta asiakkaan ehtojen toteutumisen varmistami-
seksi ja kuljetuksen tilastoimiseksi 

KJL021 Asiakkaan tunnis-
taminen 

Asiakkaan tunnistaminen esim. matka- tai KELA-kortilla, nimellä tai 
asiakasnumerolla 

KJL022 Asiakkaan nou-
taminen 

Asiakkaan noutaminen sovitusta paikasta sovittuna ajankohtana 

KJL023 Asiakkaan jättä-
minen 

Asiakkaan jättäminen sovittuun paikkaan sovittuna ajankohtana 

KJL024 Matkan / oma-
vastuun maksaminen 

Joukkoliikennelipun hinnan (kaikille avoin kutsuohjattu joukkoliiken-
ne) tai kuljetuksen omavastuuosuuden maksaminen.  

KJL025 Maksun vastaan-
ottaminen 

Matkakortilla, käteisellä rahalla tai muulla maksuvälineellä tehtävän 
omavastuumaksun vastaanottaminen. (kaikille avoimessa kutsuoh-
jatussa joukkoliikenteessä maksun vastaanottaminen tapahtuu kul-
jetuksen alussa, mikäli tariffi ei riipu matkan tarkasta pituudesta. 
Muissa tapauksissa matka maksetaan sen päättyessä, jolloin mat-
kan pituus voidaan ottaa huomioon maksua määriteltäessä) 

KJL026 Matkakorttijärjes-
telmä 

Matkakortilla maksetun matkan maksun ja tietojen toimittaminen 



KJL027 Raportointi ja ti-
lastointi 

Toteutuneiden kutsu- ja kiinteäreittisten joukkoliikennematkojen ra-
portointi ja tilastointi seuranta-, clearing-, maksu- ja laadunvarmis-
tustarkoituksia varten 

KJL028 Seuranta, clea-
ring, maksaminen ja laa-
dunvarmistus 

Kutsu- ja kiinteäreittisten joukkoliikennematkojen seuranta, clearing, 
maksaminen ja laadunvarmistus.  

KJL029 Maksun vastaan-
ottaminen (kuljetusope-
raattori) 

Kuljetusmaksun vastaanottaminen  

KJL030 Maksun vastaan-
ottaminen (kutsupalvelu-
keskus-operaattori) 

Kuljetuksen välityspalvelun maksun vastaanottaminen 

KJL031 Raportointi ja ti-
lastointi 

Toteutuneiden kutsu- ja kiinteäreittisten joukkoliikennematkojen se-
kä välityspalveluiden raportointi ja tilastointi seuranta-, clearing-, 
maksu- ja laadunvarmistustarkoituksia varten 

KJL032 Häiriönhallinta Häiriötilannetietojen kerääminen sekä häiriötilanteista tiedottaminen 
ja raportointi 

KJL033 Tiedotus asiak-
kaalle 

Häiriötietojen välittäminen asiakkaalle 

KJL034 Tiedon vastaan-
otto 

Häiriötietojen vastaanottaminen 

KJL035 Häiriötiedotus Joukkoliikennetiedon ylläpitäjän toteuttama liikenne- ja häiriötiedo-
tus. 

KJL036 Kuljetustietojen 
muutosten ilmoittaminen 

Kutsuohjatun joukkoliikenteen kuljetustietojen muutosten ilmoittami-
nen 

KJL037 Häiriötilanteesta 
ilmoittaminen 

Kutsuohjatun joukkoliikenteen häiriötilanteesta ilmoittaminen 

KJL038 Häiriötiedotus 
muille osapuolille 

Häiriötiedon välittäminen muille osapuolille 

KJL039 Häiriötilanteesta 
ilmoittaminen 

Joukkoliikennetiedon häiriötilanteesta ilmoittaminen kutsupalvelu-
keskukselle.  

KJL040 Häiriötilanteiden 
raportointi 

Häiriötilanteiden raportointi tilastointia varten 

KJL041 Häiriötilanteiden 
tilastointi 

Raportoitujen häiriötilanteiden tilastointi 

KJL042 Palautteen käsit-
teleminen (kutsupalvelu-
keskus-operaattori) 

Asiakaspalautteeseen vastaaminen ja toimittaminen edelleen tilaa-
jalle 



KJL043 Palautteen käsit-
teleminen (tilaaja/ sosiaa-
livirasto) 

Asiakaspalautteeseen vastaaminen 

KJL044 Palautteen anta-
minen 

Palautteen antaminen kutsupalvelukeskus-operaattorille ja tilaajalle 

KJL045 Tiedon varastointi 
(kuljetusoperaattori) 

Kutsuohjatun joukkoliikenteen tilaus- ja kuljetustietojen varastointi 

 



 

Yhteydet 

Tunnus Kuvaus 

KJLY001 Matkan tilaustietojen välittäminen sisältäen tilaajan nimen, matkan läh-
tö- ja määräpaikan, lähtö- tai saapumisajankohdan, mahdolliset rajoi-
tukset sekä mahdollisen tilausnumeron  

KJLY002 Matkan tilaustietojen välittäminen sisältäen tilaajan nimen, matkan läh-
tö- ja määräpaikan, lähtö- tai saapumisajankohdan, mahdolliset rajoi-
tukset sekä mahdollisen tilausnumeron. Tilaustiedot voivat lisäksi si-
sältää yksiselitteisen asiakastunnisteen esim. maksu- tai henkilökort-
tiin sisältyen. Asiakastunnisteen tulisi olla sama, jota välitetään kuva-
tussa yhteydessä KJL024.  

KJLY003 Matkan tilaustietojen välittäminen sisältäen tilaajan nimen, matkan läh-
tö- ja määräpaikan, lähtö- tai saapumisajankohdan, mahdolliset rajoi-
tukset sekä mahdollisen tilausnumeron. Tilaustiedot voivat lisäksi si-
sältää yksiselitteisen asiakastunnisteen esim. maksu- tai henkilökort-
tiin sisältyen. Asiakastunnisteen tulisi olla sama, jota välitetään kuva-
tussa yhteydessä KJL024. 

KJLY004 Asiakkaan tunnistetietojen välittäminen sisältäen nimen ja mahdollisen 
tilausnumeron  

KJLY005 Asiakkaan palveluprofiilin tarkistaminen asiakasrekisteristä ja mahdol-
listen päivitysten tekeminen 

KJLY007 Asiakkaan tilaustietojen välittäminen sisältäen tilaajan nimen, matkan 
lähtö- ja määräpaikan, lähtö- tai saapumisajankohdan, mahdolliset 
rajoitukset tai mahdollisen tilausnumeron 

KJLY008 Asiakkaan palveluprofiilitietojen välittäminen sisältäen mahdolliset ra-
joitukset, mahdollisen erityiskaluston tarpeen sekä osoite- ja henkilö-
tiedot  

KJLY009 Asiakkaan tilauksen ja palveluprofiilin perusteella määritellyn matkan 
tietojen sekä soveltuvan ja vapaan kuljetuskaluston tietojen välittämi-
nen 

KJLY010 Tiedustelu asiakkaan tarpeisiin soveltuvasta ja vapaana olevasta kul-
jetuskalustosta sekä vapaan ja soveltuvan kaluston paikkatiedon il-
moittaminen 

KJLY011 Asiakkaan tilauksen ja palveluprofiilin perusteella määritellyn matkan 
tietojen sekä soveltuvan kiinteäreittisen joukkoliikennekaluston reitti-, 
aikataulu- ja kapasiteettitietojen välittäminen 

KJLY012 Kiinteäreittisen joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietojen välittäminen 
raakatietoina tai reittisuunnitelmina (tulevaisuudessa esim. YTV:n 
Reittioppaan rajapinta).  



KJLY013 Kiinteäreittisen joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietojen sekä reitti-
suunnitelmien välittäminen 

KJLY014 Kutsu- ja/ tai kiinteäreittisen joukkoliikennettä sisältävän matkan tieto-
jen välittäminen 

KJLY015 Kutsu- ja/ tai kiinteäreittisestä joukkoliikenteestä muodostuvan kulje-
tuksen tietojen välittäminen 

KJLY016 Kutsu- ja/ tai kiinteäreittisestä joukkoliikenteestä muodostuvan kulje-
tuksen tietojen siirtäminen tietovarastoon 

KJLY017 Kutsu- ja/ tai kiinteäreittisestä joukkoliikenteestä muodostuvan kulje-
tuksen tietojen ilmoittaminen asiakkaalle 

KJLY018 Kiinteäreittisen joukkoliikennekuljetuksen seuranta-, kapasiteetti- ja 
muiden tietojen kysely ja toimittaminen  

KJLY019 Kutsu- ja/ tai kiinteäreittisestä joukkoliikenteestä muodostuvan kulje-
tuksen tietojen välittäminen asiakkaalle infokioskin kautta 

KJLY020 Kutsu- ja/ tai kiinteäreittisestä joukkoliikenteestä muodostuvan kulje-
tuksen tietojen välittäminen asiakkaalle internetin (kiinteä tai mobiili 
päätelaite) kautta 

KJLY021 Kutsu- ja/ tai kiinteäreittisestä joukkoliikenteestä muodostuvan kulje-
tuksen tietojen välittäminen asiakkaalle puhelimen kautta 

KJLY022 Toteutuneen kutsu- ja/ tai kiinteäreittisen joukkoliikennekuljetuksen 
tietojen välittäminen raportointia ja tilastointia varten 

KJLY023 Kutsu- ja/ tai kiinteäreittisestä joukkoliikenteestä muodostuvan kulje-
tuksen tietojen välittäminen seurantatarkoituksiin sekä seurantatieto-
jen välittäminen varastointiin 

KJLY024 Asiakkaan nimen, asiakasnumeron tai muun menetelmän avulla ta-
pahtuvan tunnistetiedon välittäminen.  

KJLY025 Asiakkaan tunnistaminen noutamisen yhteydessä nimen, asiakasnu-
meron tai muun menetelmän avulla 

KJLY026 Sovitun kutsuliikennekuljetuksen tietojen välittäminen kuljetusoperaat-
torin varausjärjestelmään 

KJLY027 Asiakkaan kutsuliikennekuljetustietojen, kuten lähtö- ja määräpaikka, 
lähtö- tai saapumisajankohdan sekä mahdollisten kalustoon liittyvien 
rajoite- ja toivomustietojen välittäminen kuljettajalle 

KJLY028 Asiakkaan kutsuliikennematkaan liittyvien tietojen välittäminen 

KJLY029 Toteutuneen kutsuliikennekuljetuksen tietojen välittäminen raportointia 
ja tilastointia varten 

KJLY030 Raportoidun ja tilastoidun kutsuliikennematkan tietojen välittäminen 
varastointia varten 



KJLY031 Sovitun kutsuliikennekuljetuksen tietojen siirtäminen varausjärjestel-
mästä varastointiin 

KJLY032 Sovitun kiinteäreittisen joukkoliikennematkan tietojen välittäminen kul-
jetus- ja asiakastietojen ylläpitoon sekä linjaliikenteen kuljetus- ja 
asiakastietojen siirtäminen varastointiin (ei koske kaikille avoimen lin-
jaliikenteen asiakastietoja) 

KJLY033 Kutsuohjatun joukkoliikenteen maksutietojen välittäminen 

KJLY034 Kutsuohjatun joukkoliikenteen raportointi- ja tilastointitietojen välittä-
minen 

KJLY035 Matkakortilla tapahtuvan maksun tietojen välittäminen matkakorttijär-
jestelmälle 

KJLY036 Toteutuneen kutsu- ja/ tai kiinteäreittisen joukkoliikennekuljetuksen 
raportointi- ja tilastointitietojen välittäminen 

KJLY037 Toteutuneen matkan maksutietojen välittäminen kuljetusoperaattorille 

KJLY038 Toteutuneen matkan välitysmaksun välittäminen kutsupalvelukeskus-
operaattorille 

KJLY039 Matkakortilla maksetun matkan omavastuuosuuden tietojen välittämi-
nen 

KJLY048 Kutsuohjatun joukkoliikenteen häiriötiedon, kuten paikka, aika ja ai-
heutuva viive, välittäminen 

KJLY049 Kutsuohjatun ja kiinteäreittisen joukkoliikenteen häiriötiedon, kuten 
paikka, aika ja aiheutuva viive, välittäminen asiakkaalle. Lisäksi välite-
tään tieto uudesta kuljetussuunnitelmasta.  

KJLY050 Kutsuohjatun joukkoliikenteen häiriötiedon, kuten paikka, aika ja ai-
heutuva viive, välittäminen joukkoliikennetiedon ylläpitäjälle. 

KJLY051 Häiriötiedon, kuten paikka, aika, kesto, välittäminen 

KJLY052 Kuljetustiedon muutosten ilmoittaminen kutsuliikenteen kuljetusope-
raattorille 

KJLY053 Kutsuohjatun joukkoliikenteen kuljetuksen häiriötilanteen, kuten paik-
ka, aika, viive, tietojen välittäminen 

KJLY055 Kutsuohjatun ja kiinteäreittisen joukkoliikenteen, kuten paikka, aika ja 
aiheutuva viive, välittäminen muille osapuolille 

KJLY056 Kiinteäreittisen joukkoliikenteen häiriötilanteen, kuten paikka, aika, vii-
ve, tietojen välittäminen 

KJLY057 Toteutuneen häiriötilanteen tietojen siirtäminen raportointia varten 

KJLY058 Toteutuneen häiriötilanteen raportointitietojen siirtäminen tilastointia 
varten 



KJLY059 Palautetietojen välittäminen kutsupalvelukeskus-operaattorin ja tilaa-
jan välillä 

KJLY060 Asiakaspalautteen tietojen välittäminen 

KJLY061 Asiakaspalautteen käsittelytietojen välittäminen 

 

Rajapintakuvaukset (kriittiset rajapinnat) 

Nro ja nimi: KJLY002 Matkan tilaustietojen välittäminen Internetissä (kiinteä tai mobiili 
päätelaite) 

Kuvaus: Standardi rajapinta matkan tilaustietojen välittämiseksi internetissä sisältäen ti-
laajan nimen, matkan lähtö- ja määräpaikan, lähtö- tai saapumisajankohdan, 
mahdolliset kalustoon liittyvät rajoitukset sekä mahdollisen tilausnumeron tai 
muun tunnistetiedon. 

Nro ja nimi: KJLY003 Matkan tilaustietojen välittäminen infokioskin kautta 

Kuvaus: Standardi rajapinta matkan tilaustietojen välittämiseksi infokioskin kautta sisältä-
en tilaajan nimen, matkan lähtö- ja määräpaikan, lähtö- tai saapumisajankohdan, 
mahdolliset kalustoon liittyvät rajoitukset sekä mahdollisen tilausnumeron tai 
muun tunnistetiedon. 

Nro ja nimi: KJLY026 Kutsuliikennekuljetuksen tietojen välittäminen 

Kuvaus: Standardi rajapinta sovitun kutsuliikennekuljetuksen välittämiseksi kuljetusope-
raattorin varausjärjestelmään sisältäen matkan lähtö- ja määräpaikan, lähtö- tai 
saapumisajankohdan, mahdolliset kalustoon liittyvät rajoitukset sekä mahdollisen 
tilausnumeron tai muun tunnistetiedon 

Nro ja nimi: KJLY012 Kiinteäreittisen joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietojen välittä-
minen 

Kuvaus: Standardi rajapinta kiinteäreittisen joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietojen ky-
selyyn sekä niiden toimittamiseen raakatietoina ja/ tai reittisuunnitelmina. Raja-
pinta voisi tulevaisuudessa olla esimerkiksi YTV:n reittioppaan rajapinta.  

Nro ja nimi: KJLY035 Matkakorttimaksun tietojen välittäminen 

Kuvaus: Standardi rajapinta matkakortilla tapahtuvan omavastuumaksun tietojen välittä-
miseen matkakorttijärjestelmälle 

Nro ja nimi: KJLY024 Asiakkaan tunnistetiedon välittäminen 

Kuvaus: Standardi rajapinta asiakkaan tunnistetiedon välittämiseen kuljetusten seurannal-
le sisältäen asiakkaan nimen, mahdollisen asiakasnumeron tai muun tunnistetie-
don  

Nro ja nimi: KJLY013 Kiinteäreittisen joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietojen sekä 
reitinsuunnittelutietojen välittäminen 

Kuvaus: Standardi rajapinta kiinteäreittisen joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietojen ky-



symistä ja valmiin reittisuunnitelman toimittamista varten 

Nro ja nimi: KJLY033 Kutsuohjatun joukkoliikenteen maksutietojen välittäminen 

Kuvaus: Standardi rajapinta kutsuohjatun joukkoliikenteen omavastuuosuuden maksutie-
tojen välittämiseen sisältäen käteisellä rahalla tai muulla maksuvälineellä tapah-
tuneen maksun tiedot, maksajan tunnistetiedot ja kuljetuksen tiedot 

Nro ja nimi: KJLY034 ja KJLY036 Raportointi ja tilastointi 

Kuvaus: Standardi rajapinta kutsuohjatun joukkoliikenteen raportointi- ja tilastointitietojen 
välittäminen. Tällöin kuljetus- ja kuljetuskeskuspalvelujen tilaajan clearing- ja seu-
rantatoiminnot voisivat toimia yhtenäisten tietojen varassa.  
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Jatkokehityskohteet (2) 
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Jatkokehityskohteet 

Nro ja nimi: 1. Kaikille avoimen kutsuohjatun joukkoliikenteen asiakastiedot  

Kuvaus: Kutsuohjatun joukkoliikenteen käyttäjien tiedot tulisi koota valtakunnallisesti samalla taval-
la, jotta asiakasrekisterien pitäjät voisivat hyödyntää tietoja nykyistä helpommin. Samalla 
tulisi selvittää esim. YTV:n matkakorttitietojen ja muiden joukkoliikenteen matkakorttijärjes-
telmien hyödyntäminen asiakasrekisteritietojen keräämisessä.  Asiakasrekisterin sisältö, 
ylläpito, vastuukysymykset, tekniset ratkaisut ja kustannukset tulisi selvittää, jonka jälkeen 
toteutustyö voitaisiin aloittaa.  

Nro ja nimi: 2. Kiinteäreittisen joukkoliikenteen liikennöintitietojen ajantasaistaminen 

Kuvaus: Linjaliikenteen staattisten tietojen rinnalle tulee ottaa käyttöön ajantasaisia reitti- ja aika-
taulu-, häiriö-, paikka- sekä ominaisuustietoja. Ajantasaisia tietoja ja niistä jalostettuja ly-
hyen aikavälin ennustetietoja käyttämällä asiakkaiden kuljetukset voidaan suunnitella to-
dellisen liikennetilanteen mukaisesti, jolloin tiedossa olevat ja yllätykselliset häiriötilanteet 
tulevat huomioon otetuiksi. Lisäksi matkustajille voidaan tarjota tietoa käytössä olevan ka-
luston tyypistä, kuten esim. matalalattiabusseista.   

Nro ja nimi: 3. Kiinteäreittisen joukkoliikennekuljetuksen varmistaminen 

Kuvaus: Kiinteäreittisen joukkoliikennekuljetuksen varmistusta tulee kehittää, jotta kutsupalvelu-
keskus-operaattori voi muodostaa matkaketjuja sekä linja- että kutsuliikennekuljetuksia 
hyödyntäen. Olennaista on selvittää kiinteäreittisen joukkoliikennekuljetuksen mahdolliset 
häiriöt, vapaiden paikkojen määrä ja kalustotyyppi.   

Nro ja nimi: 4. Asiakkaan tunnistaminen tilauksen yhteydessä 

Kuvaus: Asiakkaan tunnistamiseksi tilauksen tekemisen yhteydessä tulisi kehittää valtakunnallinen 
menetelmä. Mahdollisia tunnistamismenetelmiä ovat esim. asiakasnumero, matkakortti tai 
muu henkilöllisyyden tunnistusmenetelmä. Avoimessa kutsuohjatussa joukkoliikenteessä 
pitää kuitenkin aina olla mahdollista matkan tilaaminen ilman etukäteen tehtävää rekiste-
röitymistä (esimerkiksi turistit). Tällöin tunnistaminen voidaan tehdä vain nimeen perustu-
en.  

Nro ja nimi: 5. Kutsuohjatun joukkoliikennekuljetuksen tilaaminen kuljetusoperaattorilta 

Kuvaus: Kuljetusoperaattorilta tapahtuvaa kutsuliikennekuljetuksen tilaamista varten tulisi kehittää 
menetelmä, joka mahdollistaisi tilauksen tekemisen ja tilausvahvistuksen vastaanottami-
sen.  



 

Nro ja nimi: 6. Asiakkaan tunnistaminen kutsuohjatun joukkoliikennekuljetuksen eri vaiheissa 
ja maksun vastaanottaminen.  

Kuvaus: Asiakkaan tunnistamiseksi kutsuliikennekuljetuksessa tulisi kehittää menetelmä, joka 
mahdollistaisi asiakkaan henkilöllisyyden varmistamisen ja tämän kulkeman matkan mää-
rittämisen. Alkuvaiheessa kuljettajan tulee tunnistaa matkustaja matkan alussa ja raportoi-
da tämän kulkema matka; myöhemmin tiedot voidaan saada esim. matkakorttijärjestelmän 
kautta. VPL-kuljetuksien yhteydessä oleellista olisi saada koko matkan tiedot, joka edellyt-
tää asiakkaan tunnistamista matkan alussa ja lopussa. Kaikille avoimessa kutsuohjatussa 
joukkoliikenteessä riittää asiakkaan tunnistaminen matkan alussa, esimerkiksi maksuta-
pahtuman yhteydessä. Asiakkaan tunnistamisen ja maksun suorittamisen prosessia tulee 
täsmentää ja tarkentaa siten, että kaikki tarpeellinen raportointitieto on saatavissa ja sa-
malla toiminta käytännössä matkustustilanteissa säilyy riittävän yksinkertaisena ja jousta-
vana.  

Nro ja nimi: 7. Kuljetusten seuranta, clearing, maksaminen ja laadunvarmistus 

Kuvaus: Kutsupalvelukeskuksen muodostamien kuljetusten seurantaa, clearingia, maksamista ja 
laadunvarmistusta varten tulisi kehittää osin yhtenäiset menettelytavat. Erityisesti tulisi 
määritellä ne kaikille yhteiset perustiedot, jotka tarvitaan toiminnan raportointiin ja tilastoin-
tiin.  

Nro ja nimi: 8. Kuljetusten häiriönhallinnan toimintamallit 

Kuvaus: Kutsuohjatun joukkoliikenteen häiriönhallintaa varten tulisi kehittää toimintamallit, jotka 
mahdollistavat häiriötietojen hakemisen linja- ja kutsuliikenneoperaattoreilta sekä tiedot-
tamisen asiakkaille, liikenneoperaattoreille ja muille osapuolille.  

Nro ja nimi: 9. Arkkitehtuurin edelleen kehittäminen 

Kuvaus: Arkkitehtuurin edelleen kehittämisessä tulisi keskittyä loogisen tason arkkitehtuurin ku-
vaamiseen sekä kriittisten standardien rajapintojen määrittelemiseen. Samassa yhteydes-
sä voidaan täsmentää toiminnallista kuvausta.   

 


