
Liikkumisen palveluiden 
tavoitteellinen palvelutaso

29.9.2016



Työn tavoitteet

●Tavoitteena on määritellä liikkumisen palveluiden valtakunnalliset 
palvelutasotavoitteet  pitkämatkaisille yli 100 km:n runkoyhteyksille ja 
solmupisteiden (asemat ja terminaalit) kautta jatkuville matkaketjun osille 
tueksi palveluiden tarjoajille ja viranomaisille.

●Tarkoitus on hahmottaa matkaketjujen kokonaisuus eli liikenteen 
runkoyhteyden ja solmupisteiden yhteys paikalliseen liikkumisen 
palvelutasoon. 

●Liikkumisen palveluiden osalta tavoitteet asetetaan vuoteen 2022 ja 
solmupisteiden kehittämisen osalta pidemmällekin aikajänteelle.

●Työssä keskitytään tarkastelemaan, millainen tulisi olla tavoiteltava  
liikkumisen palvelutaso yli 80 000 asukkaan kaupunkiseutujen välillä ja mitä 
eri toimijoiden tulisi tehdä, jotta kokonaisuus toimisi tavoitellulla tavalla.
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Maakuntakeskukset, 
joiden välisiä 
yhteyksiä 
palvelutasotavoitteet 
koskevat
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2. Palvelutasotavoitteet



Valtakunnallinen liikkumisen palveluiden 
palvelutaso muodostuu

19.9.2016

Matkaketjun kokonaisuuden 

palvelutaso (ml. jatkoyhteydet)

Runkoyhteyksien palvelutasosta

Solmupisteiden palvelutasosta
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Yleisiä johtopäätöksiä

●Tällä hetkellä liikkumisen palvelut eivät muodosta yhtenäistä kokonaisuutta 

●Tavoitteellista palvelutasoa tarvitaan antamaan kehittämiselle yhteistä suuntaa, 
ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. 

●Pitkämatkainen liikkuminen perustuu pitkälle markkinaehtoiseen palveluun, jonka 
palvelutaso määräytyy kysyntäperusteisesti eikä viranomaisilla ole välineitä ja resursseja 
täydentää palvelutason puutteita. 

●Tarvitaan valtakunnallisten yhteyksien ja alueellisten ja seudullisten yhteyksien parempaa 
yhteensovittamista esimerkiksi kehittämällä solmupisteverkostoa ja liittämällä liikkumisen 
palvelujen kehittäminen tiiviimmin mukaan jatkuvaan liikennejärjestelmätyöhön

●Solmupisteiden palveluiden kehittämisessä tarvitaan yhteistyötä ja yhteistä sitoutumista 
elinkeinotoimijoiden, liikkumisen palveluita tuottavien sekä eri viranomaisten kesken ml. 
maankäytön suunnittelu 

●Markkinaehtoisilla toimijoilla ja viranomaisilla on kummallakin roolinsa. Yhteistoiminnan merkitys 
ja viranomaisten rooli korostuu solmupisteissä. 
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Matkaketjun 
kokonaisuuden 
palvelutaso
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1. Kansainväliset ja kaupunkiseutujen väliset matkaketjut jatkuvat seudulla/alueella sujuvasti, ennakoitavasti ja 

luotettavasti. Lentoasemat ja matkustajaliikenteen satamat on helposti saavutettavissa.

2. Tarjolla on ajantasainen ja laadukas asiakastarpeita vastaava tieto aikatauluista, liikenneolosuhteista, matkan 

etenemisestä ja solmupisteiden jatkoyhteyksistä ennen matkaa ja matkan aikana. 

3. Solmupisteisiin koottavat matkavirrat mahdollistavat alueelliset/seudulliset jatkoyhteydet runkoyhteyksille 

liikennöintiajalla. Uusilla liikkumisen palvelukonsepteilla parannetaan jatkoyhteyksiä sekä 

sesonkiluonteisempia, esim. matkailua ja vapaa-ajan matkoja palvelevia yhteyksiä.

4. Laadullisesti tavoitellaan käyttäjälle houkuttelevaa matkaketjua ovelta ovelle, jossa

• kyetään tarjoamaan tarpeisiin suhteutettu riittävän tiheä vuoroväli maakuntakeskusten välillä 

• solmupisteiden verkosto yhdistää sujuvasti ja turvallisesti seudullisen ja valtakunnallisen liikkumisen 

kokonaisuudeksi

• eri toimijoiden liikkumisen palvelut, matkatavarapalvelut, lippujärjestelmät ja informaatio on sovitettu 

yhteen ja koko matkaketju on mahdollista suunnitella ja ostaa yhdellä kertaa

• matka- ja odotusaika voidaan hyödyntää eri tavoin. 
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Tavoitteet matkaketjujen palvelutasolle



19.9.2016

Runkoyhteyksien 
palvelutaso
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Tavoitteet runkoyhteyksien 
palvelutasolle

1. Suurten kaupunkiseutujen (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu) välillä on kattavat, ennakoitavat ja luotettavat
yhteydet useammalla joukkoliikennemuodolla päivittäin/vuoden jokaisena päivänä.

Monipuoliset liikkumisen palvelut ja vuorotarjonta mahdollistavat seudulliset jatkoyhteydet niin, että
työasiamatka pääkaupunkiseudulle ja kansainvälisiin solmupisteisiin on Tampereen ja Turun kaupunkiseuduilta
mahdollista tehdä useammalla vaihtoehdolla ja Oulusta lentäen yhden vuorokauden aikana.

1. Suurten kaupunkiseutujen ja maakuntakeskusten välille on tarjolla henkilöautoon verrattuna hinnaltaan
kilpailukykyinen liikkumisen vaihtoehto.

Tarjolla on päivittäiset/vuoden jokaisena päivänä työntekijöiden ja opiskelijoiden tarvitsemat liikkumisen
palvelut varhaisaamusta myöhäisiltaan sekä matkailijoiden tarvitsemat liikkumisen palvelut
matkailukeskuksiin.

1. Maakuntakeskuksista on matka-ajaltaan ennakoitavat päivittäiset yhteydet pääkaupunkiseudulle,
kansainvälisen liikenteen solmukohtiin sekä lähimpiin maakuntakeskuksiin.

Asiointi pääkaupunkiseudulle on mahdollista tehdä yhden vuorokauden aikana. Työssäkäynti lähimpien
maakuntakeskusten välillä on mahdollista päivittäin. Alueen erityispiirteistä johtuva muu kysyntä ohjaa tarjontaa
muina ajankohtina (opiskelijat, turismi, vapaa-ajan matkustus).
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19.9.2016

Solmupisteen 
palvelutaso
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Kuva Tuula Säämänen 



Valtakunnallisia ja kansainvälisiä 
solmupisteitä koskevat tavoitteet

1. Solmupisteissä on liikennöintiaikoina pitkämatkaista matkustamista tukevat informaatio- ym. välttämättömät 
palvelut. 

2. Lisäksi matkustajille on tarjolla palveluja, jotka mahdollistavat odotusajan hyötykäytön. 

3. Solmupisteissä pyritään turvaamaan henkilökohtainen palvelu ja erityisryhmien tarpeet.

4. Tarjolla on henkilöautojen ja polkupyörien liityntäpysäköinti sekä muita asiakkaiden tarvitsemia palveluja esim. 
tavaroiden säilytys. Saattoliikenne ja muut jatkoyhteystarpeet on huomioitu.

5. Solmupisteisiin ja laitureille on esteettömät yhteydet. Siirtyminen liikennevälineestä toiseen on helppoa ja 
turvallista sääolosuhteista riippumatta. 

6. Solmupisteissä on tarjolla tietoa vaihtoehtoisista yhteyksistä sellaisia tapauksia varten, että myöhästyminen 
aiheuttaa suunnitellun matkaketjun katkeamisen.
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3. Tavoitteiden saavuttaminen



Palvelutason saavuttaminen

Markkinaehtoinen 

toiminta

Nykyiset ja uudet 

liikkumisen palvelut

Yhteistoiminnalla

saavutettavat 

palvelut esim. liput,

reittioppaat, 

matkakeskukset

Viranomaisten toimin ja 

tuella aikaansaatavat 

palvelut esim. tieto, 

infra, julkinen rahoitus

Asiakkaalle näkyvä 

palvelutaso

Viranomaiset ovat käynnistäjiä, kokonaiskuvan luojia ja fasilitoijia, jotka 

voivat koota toimijoita yhteen ja edistää toteutusta esimerkiksi kokeiluilla ja  

piloteilla. Viranomaisten tulisikin selkeyttää keskinäisiä vastuitaan näissä 

kysymyksissä. Erityisen tärkeä rooli viranomaisilla on uusien palveluiden 

mahdollistajina. 



Johtopäätöksiä viranomaisten roolista

●Viranomaiset ovat tärkeitä käynnistäjiä, kokonaiskuvan luojia ja fasilitoijia. He voivat koota toimijoita 
yhteen ja edistää toteutusta esimerkiksi kokeiluilla, piloteilla ja uudenlaisilla kilpailutuksilla. 
Viranomaisten tulisikin selkeyttää keskinäisiä vastuitaan näissä kysymyksissä. 

●Erityisen tärkeä mahdollistajan/koordinaattorin rooli viranomaisilla on uusien palveluiden 

syntymisessä. Jos he eivät edesauta, uusien palveluiden syntyminen siirtyy kauemmas tai 

kansainvälisille toimijoille.

●Viranomaiset voivat tukea palvelutasotavoitteiden saavuttamista sekä markkinaehtoista 

palveluntarjontaa:
• Tarjoamalla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa palvelujen kehittämisen pohjaksi ja avaamalla 
rajapintoja 
• Huolehtimalla informaatioketjun toimivuudesta 
• Lisäämällä tietoa liikkumisen palveluista ja matkustajille suunnattavaa informaatiota
• Parantamalla infraa (pysäkki- ja liikennöintiolosuhteita) ja liikennöinnin edellytyksiä sekä 
järjestelmien yhteensopivuutta 
• Vahvistamalla ohuita matkustajavirtoja esimerkiksi seudullisen maankäytön, liikenteen ja palveluiden 
suunnittelulla sekä hyödyntämällä markkinaehtoista palvelua alueellisessa liikenteessä
• Kehittämällä maakuntakeskusten välisiä yhteyksiä HUB-periaatteella eli yhdistämällä ja 
keskittämällä liikennevirtoja niin, että isommat keskukset toimivat pienempien keskusten HUBeina
• Seuraamalla palvelutasojen kehittymistä 
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Yhteistyö solmupisteiden kehittämisessä

Viranomaisten tulisi yhteistyössään eri toimijoiden kanssa kiinnittää huomiota 

●Solmupisteen kokonaisuuden koordinointiin ja eri toimijoiden sitoutumiseen palveluiden 
käyttöön esim. sopimusmenettelyjä kehittämällä 

●Liikennemuotojen integrointiin niin, että solmupiste ei aiheuta merkittävää lisäystä matka-
aikaan (vaihtoaika, kävelymatkat) 

●Hallittavuuteen niin, että koko matkaketju olisi toteutettavissa sujuvasti ja matkatavarat 
siirrettävissä jouhevasti välineestä toiseen 

●Ennakoitavuuteen niin, että tieto laiturista, pysäkistä ja aseman sijainnista, tarjottavista 
palveluista sekä häiriöistä ja niiden edellyttämistä toimista on saatavissa matkan eri vaiheissa. 
Huomiota on myös tarpeen kiinnittää riittävään vuoro- ja yhteystarjontaan sekä ennakko-
tilausmahdollisuuteen. 

●Asemien ja asemanseutujen kehittämiseen niin, että on riittävät tilat erilaisille liikkumispalveluille 
(vuokra-autot, kimppakyydit, kaupunkipyörät), ja on otettu huomioon esteettömyys (esteetön 
liikkuminen, opastus, digitaalinen esteettömyys), erityisryhmien tarpeet, turvallisuus ml. 
sosiaalinen turvallisuus sekä riittävä aukiolo ja mukavuus (sisätilat, odotusajan hyödyntäminen) 

●Solmupisteessä tärkeä huolehtia myös ulkomaisten matkustajien tarpeista (esim. 
matkatavaroiden säilytys ja informaatio jatkoyhteyksistä symbolein) 
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Markkinaehtoisilta toimijoilta odotetaan 

●Matkaketjun yhteissuunnittelua muiden toimijoiden kanssa

●Tiedonvaihdon parantamista aikataulumuutoksia koskien (aikaistus ja informoinnin 
laajuus), mikä auttaa matkaketjun muiden toimijoiden ja liikkumisen palveluita 
tarvitsevien kuten matkailutoimialan ennakointimahdollisuuksia

●Hinnoittelultaan ja palvelutasoltaan erilaisten matkaketjujen ja lippujärjestelmien 
yhteentoimivuuden kehittämistä -> uusia vaihtoehtoja matkustajille

●Luotettavan ja käyttökelpoisen tiedon avaamista palvelujen kehittämisen pohjaksi ja 
rajapintojen yhteensovittamista mm. maksujärjestelmän kehittämiseksi

●Liikkumisen palveluiden markkinoinnin ja matkustajille suunnattavan informaation 
lisäämistä

●Liikkumisen palveluiden vertailumahdollisuuksien parantamista
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Raportti:

http://www2.liikennevira
sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_
2016-
34_liikkumisen_palvelui
den_web.pdf
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Pitkämatkaisen joukkoliikenteen 
näkymät



Pitkämatkaisen liikenteen tarjonta 2015
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Pitkämatkainen 
bussiliikenne 
2015

●
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Kaikki liikenne Markkinaehtoinen

liikenne



Palvelutason tulevaisuuden näkymät

Mahdollisuuksia 

● kaupungistuminen ja yhdyskuntarakenteen tiivistäminen luo kysyntää

● kasvukäytävän hyödyntäminen joukkoliikenteen kysynnän kasvulle ja solmupisteiden houkuttelevuudelle

● ilmastostrategian tavoitteet kestävien kulkutapojen kasvusta

● uudet liikkumisen palvelut matkaketjuja yhdistämään ja vaihtoehtoisten kulkutapojen tarjonnan lisääntyminen 

● solmupisteiden sijainnin ja palvelutason määrittelyt sekä liityntäyhteyksien parantaminen alakeskusten välillä

● markkinoiden avaaminen ja sääntelyn purku – kilpailu ja uudet palvelut, hintojen alentuminen

● Digitalisaation ja avoimen datan mahdollistamat mobiilit palvelut, reaaliaikainen tieto ja sen hyödyntäminen

Uhkat

● kärsiikö joukkoliikennepalvelujen luotettavuus sääntelyn purusta (toimijoiden yhteistyö, palvelujen pysyvyys ja 
tieto palvelujen muutoksista)?

● hintakehitys pitkällä tähtäimellä?

● solmupisteiden palvelukyky ja palvelujen yhteenkytkentä monitoimijaympäristössä (yhteistyön kehittäminen)

● Epävarmuus palveluiden syntymisessä markkinaehtoisesti lyhyemmillä ja vähöisen kysynnän yhteyksillä, julkisen 
sektorin resurssien vähyys 
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