
MAASeutu-pilotti Forssan seudulla
- Liikkuminen palveluna haja-
asutusalueella

Välituloksia 28.9.2016



Tausta

Mitä pilotissa tavoiteltiin: Parhaiden käytäntöjen löytäminen ja levittäminen
haja-asutusalueen henkilökuljetusten yhteensovittamisen ja
liikkumispalveluiden uusista toimintamalleista
Aikataulu: Huhti-lokakuu 2016
Miten pilotti asemoituu Liikenneviraston nykytoiminnassa:
Liikennejärjestelmätyötä; joukkoliikenteen kehittämistä; MaaSin ja uusien
palveluiden kehittämistä; verkostoyhteistyötä hallinnonalojen, kuntien,
palveluntuottajien välillä; kuntien tukemista pilottihankkeella
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Pilotin osatehtävät

Osatehtävä A, valtakunnallinen osio
Haja-asutusalueiden liikkumispalveluita kehittävien projektien kokemusten vaihto
yhteistyössä Maaseudun maankäyttö ja infrastruktuuri –ryhmän kanssa

•Tuloksena verkostoituminen ja hyvien käytäntöjen yhteenveto

Osatehtävä B, paikallinen osio Forssassa
Tiedonhankintamenetelmien kehittäminen henkilökuljetusten yhdistämisen ja uusien
palvelujen suunnittelun pohjaksi

•Testataan kvantitatiivista ja kvalitatiivista menetelmää
•Kytkentä keväällä 2016 käynnissä olleeseen UudELYn tekemään joukkoliikenteen
palvelutasomäärittelyyn
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Osatehtävä A, valtakunnallinen osio

Haja-asutusalueiden liikkumispalveluita kehittävien projektien
kokemusten vaihto yhteistyössä Maaseudun maankäyttö ja

infrastruktuuri –ryhmän kanssa
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TIETO
Hallinnonalojen tulee tietää
toistensa tarpeista ja toiminnasta.
Kyydin tarvitsijan tulee löytää
kyydin tarjoaja.

YHDISTELY
Ihmisiä ja tavaroita voi kuljettaa
samalla autolla, ei kumpikaan
mene pilalle. Erilaisia ihmisiä voi
kuljettaa samalla autolla, ei
nekään pilaannu.

Poiminta ryhmätyöstä Jyväskylässä: Miten liikenne
palveluksi maaseudulla

AVOIMET KULJETUKSET
Kaikki julkiset kuljetukset
avoimiksi, myös yksityisiin
kyyteihin jakamisen
mahdollisuus.
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Osatehtävä B, paikallinen osio Forssassa

Tiedonhankintamenetelmien kehittäminen henkilökuljetusten
yhdistämisen ja uusien palvelujen suunnittelun pohjaksi



● Tarkastelussa hyödynnettiin Forssan seudulle laadittua yksilöllisen liikkumisen simulointimallia
(BRUTUS)

● Tehtiin matkojen yhdisteltävyyden arviointi: 2–4 hengen matkayhdistelyt (henkilöauto:
kimppakyyti tai taksi); 5–9 hengen matkayhdistelyt (pikkubussi); 10+ hengen matkayhdistelyt
(bussi); ei yhdisteltävät matkat (matkan lähtöajat, lähtöalueet tai määräpaikka-alueet liian
yksilöllisiä, jolloin matkaa ei voida yhdistellä muihin matkoihin)

● Tulosten perusteella yli puolet (53 %) Forssan seudulla Kanta-Hämeen alueella tehtävistä
matkoista on sellaisia, että ne voitaisiin yhdistellä johonkin toiseen matkaan (täysin
optimaalisesti toimivassa järjestelmässä). Ei-yhdisteltäviä matkoja olisi 47 %.

● Lähes kolmannes (28 %) matkoista voitaisiin yhdistellä busseihin tai vastaaviin
joukkoliikennevälineisiin; takseihin, kimppakyytiautoihin tai vastaaviin ajoneuvoihin 14 %
matkoista;  pikkubusseilla tai vastaavilla ajoneuvoilla voidaan palvella 11 % matkoista.

● Päiväaikana (klo 10–13) tehtävät edestakaiset matkaketjut ovat vaikeammin yhdisteltävissä.
Sen sijaan päiväaikaan osuvat yhdensuuntaisten matkojen yhdistelykelpoisuus vastaa
arkivuorokauden tasoa.

8



Havaintoja ja päätelmiä em.
kvantitatiivisesta tarkastelusta

● Tehty joukkoliikenteen palvelutasomäärittely (U-Ely, kevät 2016) heijastelee hyvin
tässä työssä mallinnettuja liikkumistarpeita
● Joukkoliikenteen todellinen käyttö on huomattavan alhaista yhdistelypotentiaaliin

nähden
● Joukkoliikenteen linjasto- ja palvelutasosuunnittelun lähtökohtana on tyypillisesti

koulu- ja opiskelumatkat, joiden osuus kaikista seudun sisäisistä matkoista on
kuitenkin vain noin 10 %
● Tarkasteltaessa kokonaisliikkumista ja kaikkia matkoja havaitaan, että matkojen

yhdistelypotentiaali on erittäin merkittävä, vaikka ei toimittaisikaan täysin
optimoidussa järjestelmässä
● Esimerkiksi 10 % osuus kaikista yhdistelykelpoisiksi luokitelluista matkoista edustaa

silti yli moninkertaista määrää verrattuna joukkoliikenteen nykyisiin käyttäjämääriin
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Tavoitteet
● Ideoida ja kehittää asiakaslähtöistä, kvalitatiivista tiedonhankintatapaa haja-

asutusalueen henkilökuljetusten ja uusien liikkumispalveluiden suunnittelun ja
toteuttamisen pohjaksi
● Pilotoida esitettyä menetelmää pienimuotoisesti ja kevyesti Forssan seudulla
● Hankkia tietoa Forssan seudun haja-asutusalueen asukkaiden liikkumistarpeista
● Hankkia tietoa uudenlaisten liikkumispalveluiden hyväksyttävyydestä ja käytön

esteistä/mahdollistajista
● Saada kokemuksia siitä, kuinka käyttäjät voidaan kytkeä mukaan suunnittelemaan

liikkumisen ratkaisuja
● Arvioida käytetyn menetelmän soveltuvuutta, rajoituksia ja kehittämistarpeita

yleisesti ja osaa joukkoliikenteen palvelutason suunnitteluprosessia
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Mitä tehty Forssan seudulla
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Miten työ voi jatkua Forssan seudulla

● Livin suora rooli seudulla päättyy pilotin & Livin rahoittaman konsulttityön päätyttyä
–> UudELY on kiinnostunut toimimaan siitä eteenpäin seudulla
fasilitaattorina/innostajana/verkottajana
● Kylätyöpajassa 6.10. kerrotaan osallistujille + kunnille mahdollisista rahoituksen

haun lähteistä, jos innostusta ja ideoita heillä syntyy: joukkoliikenteen
valtionavustukset, liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, kylätoiminnan ja
maaseudun kehittämisrahoitukset

Lisäksi tulosten monistamista
●UudEly vie tämän pilotin tuloksia tiedoksi/innostukseksi muille oman alueensa seuduille ja kunnille

●Livi vie pilotin tuloksia tiedoksi muualle Suomeen edempänä kuvatun valtakunnallisen verkoston kautta
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Esimerkkejä ja vertailua
maaseutuliikenteen
kehittämisestä
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Kaustinen,
Kannus
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Lakeuden
kunnat
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Lakeuden
kunnat
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Tikkala,
Tervakoski,
Janakkala
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Tikkala,
Tervakoski,
Janakkala
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Seinäjoki
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Seinäjoki
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Etelä-Savo
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Ruotsi
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Siuntio
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Siuntio
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Siuntio



Maaseudun tuetut liikkumispalvelut
kaikkien käyttöön – MATKA

Kainuu



1. LISÄÄ KÄYTTÄJIÄ JOUKKOLIIKENTEESEEN
Kuljetuspalvelukeskus välittää kuljetuspalveluasiakkaiden matkoja
taksimatkan sijaan paikallisliikenteeseen, palveluliikenteeseen ja osaan ELYn
bussivuoroista
® ILMAISET MATKAT KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE
® LISÄÄ MATKUSTAJIA JOUKKOLIIKENTEESEEN
® SOTE SÄÄSTÄÄ
Aikataulu: Käynnistynyt 6.6.2015

2. LISÄÄ LIIKKUMISVAIHTOEHTOJA MAASEUDUN ASUKKAILLE
Kainuun soten maaseudulle hankkimissa erilliskuljetuksissa tarjotaan
matkustusmahdollisuus maksua vastaan myös itse maksaville asiakkaille
® SAADAAN ILMAN LISÄKUSTANNUKSIA JULKISEN LIIKENTEEN PALVEUJA
ALUEILLE, JOTKA MUUTEN OLISIVAT KOKONAAN NIITÄ VAILLA
Aikataulu: 5/2016–10/2016

3. SEURANTA
Kokeiluvaiheen seuranta ja tulosten arviointi, tiedon välittäminen muille
alueille.
Aikataulu: 7/2016–11/2016

MATKA
-hanke

Kainuu



KAINUUN
JOUKKOLIIKENNEVERKKO
NYKYISIN

JOUKKOLIIKENNEVERKKO, JOKA
VOIDAAN SAAVUTTAA ILMAN
LISÄKUSTANNUKSIA SOTEN MATKAT
AVAAMALLA

HUOM! Taksikuljetuksia ei avata joukkoliikenteen reiteillä

Kainuu
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• Pietarsaaressa perinteinen joukkoliikenne on korvattu kaupungin alueella
Vippari palvelulinjalla, jossa liikennöi viisi tilauksesta kotiovelle saapuvaa
bussia

• Vippari alkoi kolmevuotisena EU-hankkeena, jossa testattiin
bussiliikenteelle kutsuja välittävää tietokoneohjelmaa

• Hyväksi havaitut ohjelma ja kutsuliikennejärjestelmä jäivät sittemmin
kaupungin vakinaiseen käyttöön

• Vipparin ajoreitit rakentuvat asiakkaiden toiveiden mukaisesti.
Viimeistään tuntia ennen toivottua kyytiä asiakas soittaa
välityskeskukseen ja kertoo mistä, milloin ja mihin haluaa matkustaa

• Palvelu on vuosien varrella kasvattanut suosiotaan ja asiakasmatkojen
määrä on jo yli kolminkertainen aloitusvuoteen nähden

• Palvelu on Pietarsaaren ainut joukkoliikennejärjestelmä

Pietarsaari


