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Esipuhe 

Keski-Suomen ELY-keskus on joukkoliikennelain 4 §:n velvoittamana laatinut ehdotuksen joukkoliikenteen 

tavoitteellisesta palvelutasosta toimivalta-alueellaan vuosille 2017-2019. Palvelutasosuunnitelma on laadittu 

yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Palvelutason määrittelyssä on sovellettu Liikenneviraston palvelutaso-

ohjeen (31/2015) mukaisia palvelutasoluokkia. 

 

Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tar-

jota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja. Palveluta-

son määrittely ei velvoita toimivaltaista viranomaista tarjoamaan määritetyn palvelutason mukaista liiken-

nettä, eikä määrittely luo subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen. 

Suunnittelun lähtökohdan muodostivat alueen asukkaiden liikkumistarpeet. Liikkumistarpeiden tunnistami-

nen perustui kuntien asiantuntemukseen, pendelöinti- ja muihin käytettävissä oleviin tilastotietoihin sekä 

työn aikana tehtyyn asukaskuulemiseen. Tavoitteena on, että jatkossa palvelutasosuunnitelmaa voidaan 

hyödyntää ELY-keskuksen tai ELY-keskusten ja kuntien yhteisten liikennehankintojen pohjana käytettävissä 

olevan rahoituksen puitteissa. 

Keski-Suomen joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet on laadittu yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen 
palvelutason määrittelyn kanssa. Osa kokouksista on ollut alueiden yhteisiä. Keski-Suomessa palvelutason-
määrittelytyötä on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet 
 

Rauni Malinen,  Keski-Suomen ELY-keskus, pj. 

Ulla Ropanen,  Keski-Suomen ELY-keskus 

Pekka Kokki,  Keski-Suomen liitto 

Tuula Flyktman, Äänekoski 

Päivi Ruotsalainen,  Kannonkoski 

Minna Siltala,  Joutsa 

Janne Väliaho,  Keuruu 

Ari Tuovinen,  Jyväskylä 

Työryhmä on kokoontunut työn aikana 5 kertaa. Lisäksi kuntien edustajille järjestettiin 15.9.2016 työpaja, 

jossa yhdessä pohdittiin liikkumistarpeita kuntien välillä. Liikennöitsijöiden näkemyksiä kuultiin 11.10.2016 

järjestetyssä liikennöitsijätilaisuudessa.  

Työn konsulttina on toiminut WayStep Consulting Oy, jossa työstä vastasivat DI, KTK Henriika Weiste (pro-

jektipäällikkö) ja FM, HTM Anna-Sofia Hyvönen. Palvelutasoesityksen graafisesta suunnittelusta on vastan-

nut Hanna Aalto, Linea Konsultit Oy. 
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1. Työn tausta, tavoitteet ja 
suunnitteluprosessi 

1.1. Palvelutason määrityksen lainsäädännöllinen tausta ja 
merkitys 

Joukkoliikennelain 4 § velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkolii-

kenteen palvelutason. Keski-Suomessa joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat Keski-Suomen 

ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki. Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkolii-

kenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alu-

een joukkoliikennepalveluja. Palvelutason määrittely ei velvoita toimivaltaista viranomaista tarjoamaan mää-

ritetyn palvelutason mukaista liikennettä, eikä määrittely luo subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen 

saamiseen. 

Palvelutasomäärittelyn lähtökohtina ovat mm. eri väestönryhmien tarpeet, liikennepoliittiset tavoitteet ja käy-

tettävissä oleva rahoitus. Vastuu joukkoliikenteen järjestämisestä on toimivaltaisella viranomaisella, mutta 

liikenteen rahoittamiseen osallistuvat myös alueen kunnat sovittujen kustannusjakoperiaatteiden mukai-

sesti. Kysynnän ollessa niin vähäistä, ettei kuljetusten järjestäminen joukkoliikenteenä ole järkevää, vastuu 

palvelujen määrittämisestä ja järjestämisestä on ao. kunnalla (lakisääteiset kuljetukset ja asiointiyhteydet). 

Määritetty palvelutaso muodostaa palvelutasotavoitteen, joka ohjaa joukkoliikenteen suunnittelua ja järjestä-

mistä. Palvelutaso on pyritty määrittelemään siten, että osapuolet voivat sitoutua sen toteuttamiseen. 

Palvelutason määrittelyssä esitetään, mitä palvelutasoluokkia alueilla ja yhteysväleillä tavoitellaan. Palvelu-

tasoa määritettäessä korostuu matkaketjuajattelu, ja työssä tunnistetaan tärkeimmät solmupysäkit, joissa 

tapahtuu vaihtoja alueellisen ja pitkämatkaisen liikenteen välillä. 

1.2. Tavoitteet 

Tämän suunnitelman tavoitteena on ollut määrittää joukkoliikenteen palvelutaso Keski-Suomen joukkolii-

kenteen toimivaltaisen ELY-keskuksen alueella niin, että  

 eri väestönryhmien tarpeita ja viranomaisten välistä yhteistyötä koskevat vaateet tulevat huomi-

oon otetuksi 

 palvelutason määrittelyssä käytetty luokittelu vastaa Liikenneviraston ohjeita 

 suunnitelma palvelutasosta on realistinen ja toteuttamiskelpoinen 

 kustannusvaikutukset on arvioitu 

 suunnitelman edellyttämät muutokset liikennetarjontaan on arvioitu yhteysväleittäin ja vuoroit-

tain  

 rahoituksen jakautumisesta kuntien ja ELY-keskuksen kesken laaditaan esitys 

 suunnitelma noudattaa alueellisten liikennestrategioiden ja muiden pitkän tähtäimen suunnitel-

mien suuntaviivoja 

 Keski-Suomen ELY-keskus voi vahvistaa lakisääteisen joukkoliikenteen palvelutason suunnitel-

man pohjalta 

 palvelutasosuunnitelmaa voidaan hyödyntää liikennehankintojen pohjana 
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1.3. Suunnitteluprosessi 

Työ on laadittu kuudessa työvaiheessa, joiden sisältö ja vuorovaikutus on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Työvaiheet ja niihin liittynyt vuorovaikutus. 

Työvaihe Sisältö Toteuttamistapa/vuorovaikutus 

1.Nykytilan selvittämi-

nen ja kuvaaminen 

 Tiivis toimintaympäristön muutosten analyysi 

 Taulukkomuotoinen esitys liikennetarjonnasta 

sopimustyypeittäin 

 Karttaesitys liikennetarjonnasta 

 Yhteenveto nykyisen liikennetarjonnan ongel-

mista tai kehittämistarpeista 

 Kysely kuntien edustajille 

 Aiemmat selvitykset, tilastoai-

neistot, VALLU. 

2. Tulevien muutosten 

ennakointi 

 Suuntaa antava käsitys muutoksista, joita suun-

nittelualueen liikennöinnissä, sopimuksissa ja 

kustannuksissa on odotettavissa tulevina vuo-

sina ja joihin tulee jatkossa varautua. 

 Sopimusten läpikäyminen 

 Liikennöitsijätilaisuus, liikennöit-

sijöiden kommentit. 

3. Liikkumistarpeitten 

tunnistaminen 

 Yhteysväleittäin tunnistetut tarpeet opiskelu-, 

työ-, työasia-, asiointi- ja liityntämatkoille. 

 Karttaesitys liikkumistarpeista matkaryhmittäin 

kuntien välillä. 

 Kuntatyöpaja. 

4.Palvelutasotavoittei-

den määrittely 

 Ehdotus palvelutasosta Liikenneviraston palve-

lutasoluokkia hyödyntäen. 

 Analyysi ehdotuksen ja nykytilan eroista. 

 Ohjausryhmän kommentit, 

 Asukkaiden kommentit, kuntien 

ja muiden osapuolten lausunnot. 

5. Palvelutason kustan-

nusten arviointi ja kus-

tannustenjakoperusteet 

 Arvioidaan suuruusluokkatasolla kustannusvai-

kutuksia. 

 Kirjataan periaatteet, joilla liikennehankintojen 

kustannuksia jaetaan kuntien ja ELY-keskuksen 

välillä sekä kuntien kesken. 

 ELY-keskuksen edustajien ja 

muiden ohjausryhmän jäsenten 

kommentit. 

6. Palvelutason toteut-

tamisen ja seurannan 

ohjelmointi 

 Yhteysväleittäin yksilöidään, millaista liikennettä 

tarvitaan mahdollisten palvelutasoaukkojen paik-

kaamiseksi ja missä liikennettä voidaan mahdol-

lisesti seuraavalla hankintakierroksella karsia.  

 Mahdolliset muut palvelutasotavoitteiden toteut-

tamiseen tarvittavat toimet esimerkiksi laadulli-

siin tavoitteisiin liittyen. 

 Ohjausryhmän kommentit.  
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2. Palvelutason määrittelyyn ja 
toteuttamiseen liittyvät muutokset 
ja epävarmuudet  

Palvelutasosuunnitelman laatimisen aikaan on valmisteilla ollut joukkoliikenteen järjestämiseen vaikuttavia 

merkittäviä uudistuksia, joiden vaikutuksista ei ole vielä tietoa. Ajankohtaisia muutoksia ovat hallituksen 

eduskunnalle 22.9.2016 antama ehdotus Liikennekaaresta sekä aluehallinnon uudistusten valmistelu.  

Maakuntauudistuksen myötä siirtyvät joukkoliikennetehtävät ELY-keskuksilta maakunnille vuoden 2019 

alussa. Jatkossa maakunnille mahdollisesti tulisi toimivaltaa myös oman alueensa rautatieliikenteen osalta. 

Kunnalliset ja seudulliset toimivaltaiset viranomaiset säilyttäisivät toistaiseksi Liikennekaaressa vahvistetut 

tehtävänsä. Liikennekaari ei esitä muutoksia PSA-asetuksen mukaisiin joukkoliikenteen toimivaltaisiin viran-

omaisiin. Valmistelun edetessä selviää, toimiiko jatkossa Keski-Suomessa yksi vai kaksi joukkoliikenteen 

toimivaltaista viranomaista.  

Koulukuljetukset muodostavat joukkoliikenteen peruskuorman kaikissa ELY-keskuksen toimivalta-alueen 

kunnissa. Kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyö joukkoliikenteen järjestämisessä on ollut tiivistä. Aluehallinto-

uudistuksen myötä voidaan olettaa yhteistyön lisääntyvän joukkoliikenteen ja soten kuljetusten järjestämi-

sessä. Kunnat hoitavat jatkossakin koulukuljetuksensa ja yksi haasteista tulee olemaan koulukuljetusten ja 

joukkoliikenteen integrointi uudessa hallintomallissa. 

Liikennekaari tulisi hallituksen ehdotuksen mukaan voimaan 1.7.2018. Liikennekaarella yhdistetään ja uu-

distetaan henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säännökset ja korvataan joukkoliikennelaki ja taksilaki. Lii-

kennekaariesityksellä muutetaan nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt ja julkisin 

toimin ohjatut. Liikennekaari muuttaa erityisesti taksijärjestelmää. 

Liikennekaaren tavoitteena on edistää merkittävästi uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimin-

takonseptien käyttöönottoa. Tulevaisuuden liikenteen kannalta olennaista on, että tiedot ja tietojärjestelmät 

ovat yhteen toimivia ja rajapinnat avoimia. Liikkumispalveluja koskevat olennaiset tiedot avataan. Liikenne-

kaaressa säädetään myös lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuudesta. Liikennekaaren voimaantulon 

myötä lippujärjestelmien yhteentoimivuus ei enää edellytä valtion osallistumista Waltti-järjestelmään tai sitä 

hallinnoivaan TVV lippu- ja maksujärjestelmä osakeyhtiöön. Valtion luovuttua yhtiön omistuksesta Waltista 

tulee yksi toimittaja muiden lippu- ja maksujärjestelmiä tarjoavien tahojen kanssa. 

Suunnittelualueella markkinaehtoisen liikenteen tarjonta muodostaa keskeisen osan joukkoliikenteen palve-

luntarjonnasta. Liikennekaari esittää joukkoliikenteen reittiliikenneluvista luopumista. Markkinaehtoisen lii-

kenteen muutoksiin liittyvien ilmoitusten ennakkoaika olisi vain 60 vuorokautta. Muutokset markkinaehtoi-

sessa liikenteessä voivat jatkossa olla aiempiakin nopeampia ja kilpailutilanne saattaa muuttua äkillisesti. 

Muutokset liikennetarjonnassa voivat olla siis ennakoimattomia ja niihin on mahdotonta varautua rahoituk-

sessa ja hankintojen suunnittelussa etukäteen. 

Epävarmuutta ja muutoksia joukkoliikenteen järjestämiseen tuovat myös alueella vasta tulevina vuosina 

päättyvät siirtymäajan liikennöintisopimukset. Sopimusten mukaisen liikenteen jatkosta ei ole tietoa. Julki-

sessa rahoituksessa ei pystytä varautumaan siirtymäajan liikenteen mahdolliseen hankkimiseen nykyisessä 

laajuudessa, vaan toiveena on vastaavien liikennepalveluiden syntyminen markkinaehtoisena liikenteenä.  
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Muutoksiin on suunnitelmassa varauduttu niin, että palvelutaso on pyritty määrittämään mahdollisimman 

toimijaneutraalisti, alueen asukkaiden tarpeista lähtien. Näihin asukkaiden tarpeisiin eivät joukkoliikenteen 

järjestämistavassa tai lainsäädännössä tapahtuvat muutokset vaikuta. Sen sijaan esimerkiksi palveluverkon 

muutokset, kuten sosiaali- ja terveystoimen palveluiden sijainti tai kouluverkon ja kaupallisten palveluiden 

verkoissa tapahtuvat muutokset voivat muuttaa liikkumistarpeita.  
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3. Nykytilan kuvaus 

3.1. Toimintaympäristö 

3.1.1. Suunnittelualue 

Tässä selvityksessä joukkoliikenteen palvelutaso määritetään Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-

alueelle alueen sisäisille ja ulkoisille yhteyksille. Toimivalta-alue käsittää koko Keski-Suomen maakunnan 

lukuun ottamatta aluetta, jossa Jyväskylä kaupunki on joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen (Jyväs-

kylän kaupunki sekä Laukaan ja Muuramen kunnat). (kuva 1). 

 
Kuva 1. Suunnittelualue Keski-Suomessa. 
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3.1.2. Väestö  

Keski-Suomessa on noin 276 000 asukasta (taulukko 1). Keskimääräinen asukastiheys on 13,8 asu-

kasta/km2 (tilanne 1.1.2016, Kuntaliitto 2016). Asutus on keskittynyt suurempiin kuntakeskuksiin, joihin on 

muodostunut tiheämpää taajamarakennetta. Iso osa kylistä sijaitsee nauhamaisesti pääteiden varsilla, ku-

ten valtatiellä 4 välillä Äänekoski-Jyväskylä. (kuva 2). 

 
Kuva 2. Kylät ja taajamat Keski-Suomessa (ESRI, SYKE/YKR 2016). 

Vuoteen 2040 mennessä Keski-Suomen kokonaisväestömäärässä ei ennusteta tapahtuvan juuri muutosta, 

mutta ikäluokkien suhteellinen osuus muuttuu ja väestö keskittyy Jyväskylän seudulle. Tämän suunnitelman 

aikajänteellä, jo vuoteen 2020 mennessä yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa noin 6000 henkilöllä. Samaan ai-
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kaan nuorten ja työikäisten lukumäärä hieman vähenee. Iäkkäiden määrän kasvulla voidaan tulevaisuu-

dessa ennakoida olevan vaikutuksia liikkumistarpeisiin, kuljetusten järjestämiseen sekä joukkoliikenteen 

kalustolle asetettaviin vaatimuksiin (taulukot 2-3). 

Jyväskylän toimivalta-alueen kunnissa sekä Petäjävedellä, Toivakassa ja Uuraisilla väestömäärän on en-

nustettu kasvavan vuoteen 2040 mennessä. (Taulukko 2, Kuva 3). Pelkästään Jyväskylän toimivalta-alueen 

väestön on ennustettu kasvavan noin 11 prosenttia. Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen kun-

nissa väestön on ennustettu vähenevän noin 14 prosenttia. 

Joukkoliikenteen järjestämisen näkökulmasta suunnittelualueen jo nyt haasteellisten kuntien, kuten esimer-

kiksi pohjoisosan kuntien, väestömäärä vähenee. Matkustuspotentiaalin väheneminen ja väestön ikääntymi-

nen heikentävät mahdollisuuksia säännöllisten joukkoliikennepalveluiden tarjoamiselle ja aiheuttaa tarpeita 

kutsuliikenteelle tai muille joustaville tavoille järjestää liikkumispalveluita.  
 

Taulukko 2. Väestö kunnittain vuonna 2015 ja väestöennuste 2020-2040 (Tilastokeskus 2016). 

 

 

Taulukko 3. Väestö ikäluokittain 2015-2040 ja ennustettu muutos vuoteen 2020 mennessä. (Tilastokeskus 2016).  

 

 

2015 2020
Muutos (lkm) 

2015-2020 2030 2040
Muutos (%) 
2015-2040

Keski-Suomi 275 780 277 274 1 494 279 574 278 779 1 %
Hankasalmi 5 240 5 063 -177 4 797 4 615 -12 %

Joutsa 4 688 4 442 -246 4 100 3 858 -18 %
Jyväskylä 137 368 142 035 4 667 149 644 153 472 12 %

Jämsä 21 542 20 503 -1 039 19 028 17 905 -17 %
Kannonkoski 1 462 1 371 -91 1 280 1 232 -16 %

Karstula 4 268 3 966 -302 3 588 3 339 -22 %
Keuruu 10 117 9 578 -539 8 968 8 481 -16 %
Kinnula 1 745 1 712 -33 1 655 1 593 -9 %
Kivijärvi 1 200 1 109 -91 999 928 -23 %

Konnevesi 2 757 2 672 -85 2 484 2 352 -15 %
Kuhmoinen 2 334 2 139 -195 1 891 1 727 -26 %

Kyyjärvi 1 379 1 248 -131 1 078 961 -30 %
Laukaa 18 865 19 406 541 20 024 20 090 6 %

Luhanka 761 699 -62 652 627 -18 %
Multia 1 710 1 586 -124 1 400 1 312 -23 %

Muurame 9 791 10 216 425 10 741 10 945 12 %
Petäjävesi 4 008 4 124 116 4 149 4 114 3 %
Pihtipudas 4 221 3 816 -405 3 309 3 005 -29 %
Saarijärvi 9 915 9 372 -543 8 525 7 955 -20 %
Toivakka 2 431 2 561 130 2 602 2 587 6 %
Uurainen 3 666 3 862 196 4 038 4 067 11 %
Viitasaari 6 666 6 282 -384 5 754 5 379 -19 %

Äänekoski 19 646 19 512 -134 18 868 18 235 -7 %
ELY-keskuksen tvv-alue 109 756 105 617 -4 139 99 165 94 272 -14 %

Jyväskylän tvv-alue 166 024 171 657 5 633 180 409 184 507 11 %

Keski-Suomen 
maakunta 2015 2020

Muutos (lkm) 
2015-2020 2030 2040

Muutos (lkm) 
2015-2040

Muutos (%) 
2015-2040

Ikäluokat yhteensä 275 780 277 274 1 494 279 574 278 779 2 999 1 %
- 14 45 373 45 446 73 43 165 41 889 -3 484 -8 %
15 - 24 34 239 31 836 -2 403 33 063 31 533 -2 706 -8 %
25 - 64 137 194 134 381 -2 813 128 316 130 153 -7 041 -5 %
65 - 58 974 65 611 6 637 75 030 75 204 16 230 28 %
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Kuva 3. Väestönkehitys 2015-2040 (Tilastokeskus 2016).  

Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä arvioidaan edellytyksiä toimivan1 joukkoliikenteen järjestämiseen las-

kemalla alueet, joilla asuu vähintään 20 asukasta hehtaarilla alueiksi, joilla on laskennallisesti edellytyksiä 

toimivan joukkoliikenteen järjestämiselle. Laskelmat pohjautuvat Tilastokeskuksen, Väestörekisterikeskuk-

sen ja Liikenneviraston aineistoon. 20 asukasta/hehtaari -tarkastelun mukaan 11 Keski-Suomen kunnassa 

on alueita, joiden väestöpohja voisi mahdollistaa kannattavan joukkoliikenteen järjestämisen.  

Todellisuudessa kuvassa 4 esitettyjen 11 kunnan, em. kriteerin mukaan kannattavan joukkoliikenteen mah-

dollistavien alueiden väestömäärä on suurempia kuntakeskuksia ja Jyväskylän toimivalta-aluetta lukuun ot-

                                                        
1 Toimiva joukkoliikenne vaatii vähintään 20 asukasta/hehtaari. Laskelmat pohjautuvat Tilastokeskuksen, Väestö-
rekisterikeskuksen ja Liikenneviraston aineistoon (http://liiteri.ymparisto.fi/) 
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tamatta pieni. Tämä sekä asukkaiden erilaiset liikkumistarpeet huomioon ottaen joukkoliikenne ei välttä-

mättä ole kannattavaa järjestää, vaikka 20 asukasta/hehtaari -kriteeri toteutuisikin. Tarkastelun pohjalta voi-

daan kuitenkin vertailla joukkoliikenteen järjestämisen edellytyksiä Keski-Suomen kunnissa.   

 
Kuva 4. Niiden asukkaiden prosentuaalinen osuus Keski-Suomen kuntien väestöstä 2015, jotka asuvat alueella, joilla voi olla edellytyk-

set toimivan joukkoliikenteen järjestämiseen. (Elinympäristön tietopalvelu, Liiteri 2016). *Kunta kuuluu Jyväskylän toimivalta-alueeseen. 

3.1.3. Työssäkäynti 

Jyväskylän seutu on Keski-Suomen kaupallinen ydin. Muut keskittymät ovat Joutsa, Jämsä, Karstula, Keu-

ruu, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. Työpaikkakeskittymä on Jyväskylän lisäksi Viitasaarella, 

Saarijärvellä, Äänekoskella, Keuruulla ja Jämsässä. (Keski-Suomen 2040 strategia). 

Omassa kunnassa työskentelee noin 80 % keskisuomalaisista työssäkävijöistä. Keski-Suomessa työssä-

käyvien suosituimmat työssäkäyntikunnat oman asuinkunnan ulkopuolella vuonna 2012 ovat olleet Jyväs-

kylä (52 %), Äänekoski (10 %), Laukaa (10 %) ja Muurame (6 %). 

Suurimmat (yli 200 pendelöijää / suunta) työssäkäyntivirrat Keski-Suomen sisällä on esitetty taulukossa 4. 

Kuvassa 5 on esitetty myös yli 100 henkilön pendelöintivirrat. Pendelöinti painottuu Äänekoski-Jyväskylä-

Jämsä -akselille sekä Jyväskylän lähikunnista Jyväskylään. Kaksisuuntaista voimakkaampaa pendelöintiä 

on Jyväskylä ja Laukaan, Jyväskylä ja Muuramen, Jyväskylä ja Keuruun, Jyväskylä ja Jämsän sekä Jyväs-

kylä ja Äänekosken välillä. Markkinaehtoista liikennettä liikennöidään nykyisin juuri niillä yhteysväleillä, joilla 

on eniten pendelöijiä. Keski-Suomen pendelöinti on esitetty taulukkomuodossa liitteessä 1. 
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Kuva 5. Pendelöintivirrat vuonna 2012 (Maakunnan liitto ja Tilastokeskus 2016).  

 

Taulukko 4. Yhteysvälit, joilla oli vuonna 2012 yli 200 pendelöijää suuntaansa (Maakuntaliitto, Tilastokeskus 2016).  

Yhteysväli  Pendelöijät Yhteysväli Pendelöijät  

Hankasalmi - Jyväskylä 392   

Laukaa – Jyväskylä  3 303 Jyväskylä – Laukaa 1 342 

Muurame – Jyväskylä  2 518 Jyväskylä – Muurame 1 090 

Petäjävesi - Jyväskylä 593   

Toivakka - Jyväskylä 371   

Uurainen - Jyväskylä 499   

Keuruu – Jyväskylä 233 Jyväskylä – Keuruu 226 

Jämsä – Jyväskylä 478 Jyväskylä – Jämsä 475 

Äänekoski – Jyväskylä  932 Jyväskylä – Äänekoski 854 

Saarijärvi - Jyväskylä 314   

Laukaa – Äänekoski  331   

Konnevesi – Äänekoski  228   
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3.1.4. Koulut 

Toisen asteen opiskelijoiden matkat ovat palvelutason määrittelyssä keskeisiä. Useasta pienestä kunnasta 

puuttuu lukio. Kuvassa 6 on esitetty Keski-Suomen lukiot ja peruskoulut. Lukioita on yhteensä 20 ja niissä 

opiskelee lähes 4800 opiskelijaa. Suurimmat lukiot sijaitsevat Jyväskylässä (taulukko 5). Lukio puuttuu Kyy-

järveltä, Kivijärveltä, Kannonkoskelta, Multialta, Uuraisilta, Toivakasta ja Luhangasta. Lukiolaisten ja muiden 

2. asteen opiskelijoiden matkojen turvaaminen on yksi tärkeimmistä joukkoliikenteen kehittämistavoitteista.  

 
Kuva 6. Koulut 2015 (Tilastokeskus 2016).  
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Taulukko 5. Suurimmat lukiot ja niiden oppilasmäärät vuonna 2016. (lähde: Opetushallinnon tietopalvelu). 

  Oppilaitoksia Opiskelijat Opiskelijoita / Oppilaitos 

 ‒ 49 4 122 31 

50 ‒ 99 4 308 77 

100 ‒ 299 9 1 646 183 

   Jyväskylän aikuislukio 

 

219 219 

   Jämsän lukio 

 

256 256 

   Karstulan lukio 

 

102 102 

   Keuruun yhteiskoulun lukio 

 

154 154 

   Laukaan lukio 

 

202 202 

   Muuramen lukio 

 

201 201 

   Pihtiputaan lukio 

 

108 108 

   Saarijärven lukio 

 

111 111 

   Äänekosken lukio 293 293 

300 ‒ 499 1 309 309 

   Jyväskylän normaalikoulu 309 309 

700 ‒ 2 2 388 1 194 

   Jyväskylän Lyseon lukio 1 155 1 155 

   Schildtin lukio 1 233 1 233 

Yhteensä 20 4 773 239 

Taulukossa 6 on esitetty ammatilliset oppilaitokset Keski-Suomessa opiskelijamäärän mukaisesti ryhmitel-

tynä. Yhteensä ammatillisia oppilaitoksia on 9 ja niissä opiskelee yli 11 000 opiskelijaa.  

Taulukko 6. Keski-Suomen ammatilliset oppilaitokset (lähde: Opetushallituksen tietopalvelu). 

  Oppilaitoksia Opiskelijat Opiskelijoita / Oppilaitos 

 ‒ 99 3 203 68 

   Jyväskylän hierojakoulu 89 89 

   Karstulan Evankelinen Opisto 28 28 

   Keski-Suomen opisto 

 

86 86 

100 ‒ 249 2 377 189 

   Jyväskylän kotitalousoppilaitos 157 157 

   Jyväskylän kristillinen opisto 220 220 

1000 ‒ 4 10 691 2 673 

   Jyväskylän aikuisopisto 2 781 2 781 

   Jyväskylän ammattiopisto 4 288 4 288 

   Jämsän ammattiopisto 1 675 1 675 

   Pohj. Keski-Suomen ammattiopisto 1 947 1 947 

Yhteensä 9 11 271 1 252 

Vuonna 2015 Kelan koulumatkatukea maksettiin noin 4 100 koululaiselle/opiskelijalle yhteensä noin 

3 365 000 euroa. Jyväskylän osuus tästä summasta on lähes neljäsosa. (kuva 7). Kaikkiaan koulumatka-

tuesta noin 70 % on kohdistunut joukkoliikenteeseen, mutta kunnittaiset erot ovat suuria johtuen mm. jouk-

koliikenteen tarjonnasta. Alle 50 % koulumatkatuesta on kohdistunut joukkoliikenteeseen Kannonkoskella, 

Kivijärvellä, Konnevedellä, Kuhmoisissa, Kyyjärvellä, Luhangassa, Multialla ja Pihtiputaalla. (Kuva 8).  
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Kuva 7. Maksetut koulumatkatuet vuonna 2015 (Kelasto 2016). 

 

Kuva 8. Koulumatkatuen kohdistuminen joukkoliikenteeseen vuonna 2015 (Kelasto 2016). 

Päätoimiset lukiota käyvät tai ammatillista perustutkintoa suorittavat voivat saada Kelan myöntämää koulu-

matkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan, koulumatkojen kustannukset ovat 

yli 54 euroa kuukaudessa ja tekee vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa. Koulumatka on lyhin 

autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä lyhin reitti on alle 10 kilometriä, ei voi saada koulumatkatu-

kea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi. 
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Taulukko 7. Koulumatkatuen saajat vuonna 2015 (Kelasto 2016) ja joukkoliikenteeseen kohdistuneet päätökset. 

 Kunta Koulumatkatuen saa-

jat yhteensä (hlöä) 

Kulkutapana jouk-

koliikenne (hlöä) 

Muu kulkutapa 

(hlöä) 

Joukkoliikenteen 

käyttäjien osuus koulu-

matkatuen saajista (%) 

Hankasalmi 108 52 56 48 % 

Joutsa 69 50 19 72 % 

Jyväskylä 1 225 933 292 76 % 

Jämsä 293 198 95 68 % 

Kannonkoski 22 11 11 50 % 

Karstula 51 30 21 59 % 

Keuruu 199 125 74 63 % 

Kinnula 35 21 14 60 % 

Kivijärvi 35 16 19 46 % 

Konnevesi 71 27 44 38 % 

Kuhmoinen 30 12 18 40 % 

Kyyjärvi 22 9 13 41 % 

Laukaa 582 494 88 85 % 

Luhanka 15 10 5 67 % 

Multia 31 0 31 0 % 

Muurame 271 247 24 91 % 

Petäjävesi 126 95 31 75 % 

Pihtipudas 84 40 44 48 % 

Saarijärvi 231 135 96 58 % 

Toivakka 72 58 14 81 % 

Uurainen 135 117 18 87 % 

Viitasaari 111 84 27 76 % 

Äänekoski 314 258 56 82 % 
 

Kuvassa 9 on esitetty toisen asteen opiskelupaikan oman asuinkuntansa ulkopuolelta vastaanottaneet 

vuonna 2016. (lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tilastot). 
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Kuva 9. Toisen asteen opiskelupaikan vastaanottaneet (Vipunen 2016). 
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Eniten opiskelijoita näyttäisi kulkevan Keuruulta, Petäjävedeltä, Äänekoskelta ja Hankasalmelta Jyväsky-

lään. Tarkastelu ei kuvaa kuitenkaan matkamääriä, koska tarkastelussa on mukana vain yksi vuosi. Todelli-

suudessa kulkijoita on enemmän, noin kolminkertainen määrä, koska opiskelu kestää keskimäärin kolme 

vuotta. Lisäksi kaikki opiskelupaikan vastaanottaneet eivät aloita opiskelua ja toisaalta osa opiskelijoista 

muuttaa asumaan opiskelupakkakunnalle. 

3.1.5. Joukkoliikenteen saavutettavuus 

Joukkoliikenteen saavutettavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla pysäkkien vaikutuspiirissä asuvan väes-

tön osuutta. Heikoimmin joukkoliikenne on saavutettavissa Kannonkoskella sekä Pihtiputaalla ja Konneve-

dellä. Esimerkiksi Kannonkoskella noin 70 % väestöstä asuu yli kilometrin päässä lähimmältä bussi-

pysäkiltä. Muissa Keski-Suomen kunnissa noin 70 % tai yli asukkaista asuu korkeintaan kilometrin etäisyy-

dellä eli kävelymatkan päässä lähimmältä bussipysäkiltä. (kuva 10). 

 
Kuva 10. Linja-autopysäkkien läheisyydessä asuvien osuus Keski-Suomen kuntien väestöstä vuonna 2014 (Elinympäristön tietopalvelu, 

Liiteri 2016). 

Keuruulla ja Petäjävedellä asuu eniten asukkaita 2,5 kilometrin etäisyydellä rautatieasemasta. Jämsässä, 

Jyväskylässä ja Hankasalmella noin 20-35 % väestöstä asuu rautatieaseman läheisyydessä. (kuva 11). 

Taulukossa 8 on kuvattu asemien henkilöliikennetarjonta. Keuruulta on lisäksi Tampereelle junaa korvaava 

taksiyhteys. 

Taulukko 8.  Henkilöliikennetarjonta Keski-Suomen rautatieasemilla. Aikataulut voimassa 20.6.2016 alkaen (VR 2016). 

Rautatieasema Tarjonta/päivä 

Hankasalmi  5 Pieksämäelle 5 Helsinkiin 

Jyväskylä 2 Seinäjoelle 5 Pieksämäelle 8 Helsinkiin 

Jämsä  8 Pieksämäelle, joista 3 Jyväskylään 8 Helsinkiin 

Keuruu 2 Seinäjoelle 2 Jyväskylään 1 Tampereelle 

Petäjävesi 2 Seinäjoelle 2 Jyväskylään  
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Kuva 11. Rautatieasemasta enintään 2,5 kilometrin etäisyydellä asuvien osuus Keski-Suomen kuntien väestöstä vuonna 2014 (Elinym-

päristön tietopalvelu, Liiteri 2016). 

3.1.6. Liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimus 2016-2019 

Keväällä 2016 laadittu aiesopimus (Keski-Suomen liitto, 14.4.2016) sisältää tärkeimmät vuosina 2016–2019 

toteutettavat ja edistettävät maakuntatason liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet sekä liikennejärjes-

telmäsuunnitelmaan kirjatut valtakunnan tasolla päätettävät suuret investoinnit. Toimenpideohjelman mukai-

sesti toiminnan lähtökohtana on tarpeita vastaava liikenneinfrastruktuuri: ”infran ja liikennepalveluiden tulee 

vastata käyttäjätarpeisiin ja mahdollistaa hyvinvointi ja kasvu”. Tarpeita vastaavan liikenneinfrastruktuurin 

nähdään muun muassa mahdollistavan markkinoiden uudistumisen sekä tukevan kestävien ja tehokkaiden 

toimintamallien käyttöönottoa esimerkiksi arkiliikkumisessa.  

 

Joukkoliikenteen näkökulmasta keskeisiä toimenpiteitä ovat maakunnan saavutettavuuden varmistaminen 

tarjoamalla hyvän palvelutason joukkoliikenneyhteydet etenkin pääkaupunkiseudulle ja kansainvälisiin yh-

teyksiin. Yhteistyötä tiivistetään elinkeinoelämän, julkisen sektorin toimijoiden ja valtakunnallisten kaukolii-

kenneoperaattoreiden kesken, jotta löydetään toimintamalleja, joilla voidaan tuottaa uudenlaisia, koko mat-

kaketjun kattavia palvelukokonaisuuksia. Toimintamalleja pilotoidaan mahdollisuuksien mukaan. Itä-länsi-

suuntaisten joukkoliikenneyhteyksien turvaamiseksi haetaan uusia ratkaisuja. Mikäli junaliikenteen vuorotar-

jonta heikkenee, korvataan lakkautuvia vuoroja markkinaehtoisella linja-autoliikenteellä. Jotta jatkossa kun-

tien henkilökuljetuksia voidaan järjestää osana liikkumisen kokonaispalveluita, tulisi laatia seudulliset henki-

löliikennesuunnitelmat. Liikkumispalveluoperaattorin toimintaa kehitetään maakunnalliseksi ja työmatkaliiken-

teessä aktivoidutaan uusien ratkaisujen käyttöönotossa.  

 

Aiesopimuksessa esillä on myös Orivesi-Jyväskylä raideyhteyden kehittäminen ja jatkossa edelleen Jämsä-

Jyväskylä (-Äänekoski) paikallisjunaliikenteen mahdollistaminen sekä jo ennen sitä Jyväskylä-Äänekoski työ-

matkayhteyksien kehittäminen pilottien avulla.  
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3.2. Joukkoliikenne   

3.2.1. Joukkoliikenteen järjestämistapa 

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alue käsittää Keski-Suomen maakunnan Jyväskylän kaupungin 

toimivalta-aluetta lukuun ottamatta. Jyväskylän kaupunki toimii viranomaisena Jyväskylän, Laukaan ja Muu-

ramen kunnissa. 

Keski-Suomen ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen myös niillä pitkänmatkaisilla vuoroilla, joiden 

ajokilometreistä suurin osa liikennöidään Keski-Suomessa. Keski-Suomi on kaukoliikenteen näkökulmasta 

keskeinen solmupaikka, jota halkovat Suomen keskeisimmät liikenneväylät. Suunnittelualueella liikennöi 

Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen lisäksi myös Etelä-Pohjanmaan, Kaakkois-

Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan ELY-keskuksen vuoroja. 

Nämä pitkänmatkaiset vuorot sekä junaliikenne tarjoavat monipuoliset yhteydet eri puolille Suomea. Jyväs-

kylän kautta on mahdollista saavuttaa kaikki lähimmät kaupungit noin kolmessa-neljässä tunnissa. 

Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenne on järjestetty markkinaehtoisesti ja käyttöoikeussopimuksin PSA-

liikenteenä. Kaukoliikenne on markkinaehtoista liikennettä. Siirtymäajan sopimukset päättyvät asteittain, vii-

meiset vuoden 2019 aikana. Kesällä 2016 voimassa olevien sopimusten ja reittiliikennelupien reittien ja 

vuorojen määrä on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 9). 

Taulukko 9. 29.8.2016 voimassaolevat luvat ja sopimukset (Vallu, Liikennevirasto 29.8.2016).  

Tyyppi Reittien lkm Vuorojen lkm Kohde km Sopimusten päättymisajankohta 

Käyttöoikeussopimus 172 320 638 282 31.5.-4.6.2017 

Siirtymäajan sopimus 111 103 1569980 2016-2019 

Reittiliikennelupa 136 163  4 538 352 2016-2026 

3.2.2. Kysyntä ja tarjonta 

Joukkoliikenteen alueellisia kokonaismatkustajamääriä ei ainakaan toistaiseksi pystytä selvittämään, koska 

reittiliikenteen matkustajamäärät eivät ole viranomaisen tiedossa. Myöskään sopimusliikenteen kokonais-

matkustajamäärä ei ole tiedossa. Tämä johtuu mm. seuraavista asioista: 

 Kaikkien sopimusliikenteen vuorojen matkustajamäärää ei ole taltioitu valtakunnalliseen liikennelupa-

rekisteriin. 

 Joiltain osin yritysten valtakunnalliseen liikenneluparekisteriin taltioimissa matkustajamäärätiedoissa on 

väärinymmärryksiä. 

 Matkustajamäärät tilastoidaan (toistaiseksi) sopimusliikenteessä lähtöpaikasta määräpaikkaan vuoro-

kohtaisesti, joten nousijamääriä ei voida pitkillä, usean alueen läpi kulkevilla vuoroilla muutoinkaan koh-

dentaa tietyille alueille tai yhteysväleille. 

 Reittiliikenteen matkustajamääristä viranomaisella ei pääosin ole lainkaan tietoa. 

Matkustajamäärätiedot selvitetään valtakunnallisesta liikenneluparekisteristä (Vallu) siltä osin, kun tietoa oli 

saatavissa. 

Keski-Suomessa on Jyväskylän ja Hankasalmen välisessä liikenteessä ollut käytössä viranomaisen lippu- 

ja maksujärjestelmä, Waltti, kesästä 2015 saakka. Tältä yhteysväliltä on käytössä yksityiskohtaiset matkus-

tajamäärätiedot Waltti-liikenteestä.  
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Kuvassa 12 on kuvattu ELY-keskuksen joukkoliikennereitit ja sopimustyypit reiteittäin. Alueella on runsaasti 

markkinaehtoista liikennettä, joka keskittyy pääteille. Alueella on runsaasti myös toisten joukkoliikenneviran-

omaisten liikennettä. Vuoroittain tarkasteltuna reittiliikenne muodostaa noin kolmanneksen alueen liikenne-

palveluista. Siirtymäajan sopimuksia on vielä varsin runsaasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 12. ELYn liikenne sopimustyypeittäin (Vallu, Liikennevirasto 29.8.2016). 
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3.2.3. Rahoitus 
 

Kuvassa 13 on esitetty Keski-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahojen kehitys. Vuodesta 2013 

alkaen Liikennevirasto on maksanut keskisuurten kaupunkiseutujen määrärahan suoraan kaupunkiseudulle 

(keltainen palkki).  

 
Kuva 13. Keski-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikennerahoitus 

Kuvassa 14 on esitetty kuntien kuljetuskustannukset vuosina 2011-2015. Määrä ja suhteet ovat säilyneet 

suunnilleen ennallaan. Avoimessa joukkoliikenteessä on kustannuksissa hieman kasvua (+17 %) ja sosiaa-

litoimen kuljetuskustannuksissa laskua (-10 %). Tarkastelun haasteena on, että tilastointitapa (valtakunnal-

listen kyselyiden tulkinnat) on voinut vuosien varrella hieman muuttua. 

 
Kuva 14. Kuntien kuljetuskustannusten kehitys 2011-2015 (Vallu, Liikennevirasto 2016). 
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Kuljetuskustannukset kunnittain on esitetty kuvassa 15. Suurin kustannuserä kaikissa kunnissa Jyväskylää 

lukuun ottamatta ovat opetustoimen kuljetukset. Opetustoimen kustannusten osuus on yli 70 % henkilökul-

jetusten kustannuksista suurimmassa osassa kuntia. Opetustoimen matkalippuihin käytetty rahoitus kuiten-

kin kohdistuu joukkoliikenteeseen. Kunnat käyttävät Jyväskylän seutua lukuun ottamatta muutoin erittäin 

vähän rahaa kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen.  
 

 

Kuva 15. Keski-Suomen kuntien kuljetuskustannukset vuonna 2015 (Vallu, Liikennevirasto 2016).  

Osa Keski-Suomen ELY-keskuksen alueen kunnista on hankkinut liikennettä yhdessä ELY-keskuksen 

kanssa. Yhteishankintoja on tehty ainakin Jämsän ja Äänekosken kaupunkien sekä Karstulan, Saarijärven 

ja Kannonkosken kuntien kanssa. ELY-keskuksen osuus näiden liikennehankintojen kustannuksista on 

vaihdellut 18-65 %:n välillä. Kuntaosuudet on sovittu tapauskohtaisesti. Lähes kaikki alueen kunnat ovat 

lisäksi osallistuneet seutulipputukeen. Seutulipputukea kunnat maksoivat vuonna 2015 Keski-Suomen ELY-

keskuksen alueella 102 000 euroa, edellisenä vuonna 147 000 euroa ja vuonna 2013 192 000 euroa. Seu-

tulipputuki loppuu vähitellen kokonaan siirtymäajan liikennöintisopimusten päättyessä. Jatkossa, viimeis-

tään seutulipputuen loppuessa siirtymäajan liikennöintisopimusten päättymisen myötä, myös kuntien olete-

taan osallistuvan yhteishankintoihin ELY-keskuksen kanssa. Kuntien oletetaan jatkossa osallistuvan ELY-

liikenteen hankintakustannuksiin vähintään seutulipputuen suuruisella osuudella. 
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4. Liikkumistarpeet 

Liikkumistarpeita selvitettiin tilastotietojen pohjalta sekä kuntien edustajille järjestetyssä työpajassa, kysely-

tutkimuksella, kokouksissa ja työn kommentointikierroksilla.  

Liikkumistarpeita tarkasteltiin yhteysväleittäin työ- ja opiskelumatkojen, asiointimatkojen, sosiaali- ja ter-

veyspalvelumatkojen sekä matkailun ja liityntäliikenteen näkökulmasta. Peruskoululaisten matkoja huomioi-

tiin siltä osin, kun matkustustarpeet kohdistuvat kuntakeskusten tai suurimpien taajamien väliseen joukkolii-

kenteeseen. Niin ikään muut tarkastelut kohdistuivat kuntien (kuntakeskusten) välisiin yhteyksiin sekä mui-

den merkittävimpien taajamien yhteyksiin.  

4.1. Päivittäiset työ- ja opiskelumatkat 

Kuntien tunnistamia työmatkatarpeita peilattiin Tilastokeskuksen tuottamiin ja maakuntaliitolta saatuihin 

vuoden 2012 työssäkäyntitietoihin (liite 1). Näistä huomioitiin suurimmat työssäkäyntivirrat Liikenneviraston 

palvelutason määrittely -ohjeen (Liikennevirasto 31/2015) mukaisesti ja sitä soveltaen. Joukkoliikennepalve-

lua edellyttävänä työmatkatarpeena on esitetty ne suunnittelualueen yhteysvälit, joilla on pendelöijiä yli 200 

(kuva 16). Lisäksi kunnat ovat ehdottaneet työssäkäyntiyhteyttä joillekin yhteysväleille, joilla pendelöinti on 

tätä pienempää, mutta reitin varrella on merkittävää kunnan sisäistä työssäkäyntiliikennettä. 

Työmatkoilla minimitasona voidaan pitää vuorotarjontaa arkisin ympäri vuoden (M-P), saapuminen ennen 

klo 8, paluu noin klo 16 jälkeen. Saman kausilipun tulisi kelvata molempiin suuntiin. 

 

 
Kuva 16. Työmatkatarpeet. 

 

Kuva 17.Toisen asteen opiskelijoiden matkustustarpeet. 
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Opiskeluyhteyksissä kriteerinä yhteyden toteuttamiselle on riittävän kysynnän lisäksi merkittävän 2. asteen 

oppilaitoksen sijaitseminen naapurikunnassa/lähikaupungissa tai lukion puuttuminen omasta kunnasta. 

Tarve toteutuu ainakin silloin, jos yhteysvälillä kulkee yli 10 opiskelijaa. Tunnistetut opiskeluyhteystarpeet 

on esitetty kuvassa 17. 

Opiskeluyhteys järjestetään päivittäin, jos yhdensuuntainen matka-aika joukkoliikenteellä on alle 75 minuut-

tia. Tätä pidemmille yhteysväleille järjestetään yhteydet sunnuntai-iltana tai maanantaiaamuna sekä perjan-

tai-iltana (ks. kpl 3.1.4.) 

4.2. Asiointimatkat ja sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvat 
matkat 

Asiointimatkojen tarpeita (kuva 18) määriteltäessä on otettu huomioon luonnollinen asiointisuunta sekä 

oman kuntakeskuksen palveluiden puuttumiseen pohjautuva tarve. Asiointiyhteyden toteutumisen minimi-

taso on arkisin (ja/tai lauantaisin) virka-aikaan/liikkeiden aukioloaikaan liikennöity yhteys sekä vuorotarjonta, 

joka mahdollistaa noin 2–4 tunnin perillä olon. Tyypillisesti asiointimatkat suuntautuvat lähimpään suurem-

paan kaupunkikeskustaan. 

Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvia matkustustarpeita (kuva 19) on vielä vaikea arvioida, koska sote-

alueista ei ole tietoa. Tarkastelua on nyt tehty pääosin nykyisten matkustussuuntien pohjalta. Nykyisellä 

lainsäädännöllä sote- ja terveyspalveluiden asiointimatkoja on bussiyrittäjien mukaan kohdistunut varsin vä-

hän joukkoliikenteeseen. Sen sijaan mm. uudet sote-alueet tulevat vaikuttamaan keskeisesti työmatkavirtoi-

hin.  

Sote -kuntayhtymä/Saarikka hoitaa Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven sote-

palveluita. Saarikan alueella on sote-matkatarpeita kuntakeskusten välillä.

 
Kuva 18. Asiointimatkatarpeet kuntien näkemysten mukaan. 

 
Kuva 19. Sote-matkatarpeet.
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4.3. Opiskelijoiden viikonloppumatkat 

Tavoitteena on kotipaikkakunnalla viikonloppuisin kulkevien opiskelijoiden matkojen turvaaminen. Minimita-

sona on yhteys rautatieasemalta tai kaukoliikenteen vuorolta kuntakeskukseen sunnuntai-iltana tai maanan-

taiaamuna ja perjantai-iltana. Tavoitteena on järjestää tarvittava liityntäyhteys sopivalle asemalle tai kauko-

liikenteen pysäkille, jos junaliikenne tai pitkämatkainen linja-autoliikenne ei ulotu omaan kuntaan (kuva 20). 

 
Kuva 20. Opiskelijoiden viikonloppumatkustus kuntien näkemysten mukaan. 
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5. Kehittämistarpeet 

Joukkoliikenteen kehittämistarpeita selvitettiin kunnille osoitetussa kyselytutkimuksessa, kuntien palveluta-

sotyöpajassa, liikennöitsijöiden ryhmähaastattelussa sekä ELY-keskuksen Internet-sivuilla olleella asukas-

kyselyllä. Lisäksi kunnissa järjestettiin lausuntokierros. Kehittämistarpeita on voinut tuoda esiin myös työn 

kommentointikierroksilla.  

Palvelutasoehdotukseen on kerätty asukkaiden kommentteja asukaskyselyllä ELY-keskuksen Internet-si-

vuilla ZEF-survey kyselykoneella. Myös osa kunnista julkaisu kyselyn omilla internet-sivuillaan. Sivuilta on 

ollut mahdollista lukea tietoa palvelutasomäärittelystä, tarkastella esitettyä palvelutasoehdotusta sekä vas-

tata kyselyyn 8.12.2016-13.1.2017 välisenä aikana. Kyselyyn on osallistunut yhteensä 127 vastaajaa, mutta 

todellisuudessa vastauksista 115 kappaletta sisälsi jonkinlaisen vastauksen vähintään yhteen kysymyk-

seen. Asukaskyselyn tulokset ovat raportin liitteenä. 

Asukaskyselyn kanssa yhtä aikaa toteutettiin kuntien lausuntokierros. ELY-keskus pyysi kunnilta lausuntoja 

joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä 20.12.2016 päivätyllä lausuntopyynnöllä. Lausunnot pyydettiin toi-

mittamaan 31.1.2017 mennessä. Lausunnot saatiin 16 kunnasta. 

Kehittämistarpeissa korostuvat työmatkalaisten ja toisen asteen opiskelijoiden matkojen turvaaminen sekä 

joissain kunnissa kesä-, ilta- ja viikonloppuyhteydet. Muutamassa kunnassa ongelmana on kaukoliikenteen 

verkon saavuttaminen, jos pysäkki sijaitsee päätiellä etäällä kuntakeskuksesta, eikä liityntäyhteyttä ole, 

sekä lipputuotteiden yhteensopimattomuus.  

Seuraavassa on esitetty työn aikana tunnistetut tärkeimmät kehittämistarpeet tai muut liikkumisen ongelmat 

kunnittain. 

Joutsa 

Valtatien 4 hyvää joukkoliikennetarjontaa olisi mahdollista hyödyntää perusopetuksen kuljetuksissa, mikäli 

Leivonmäki - Joutsa - Leivonmäki välillä olisi enemmän pysähtymispaikkoja (vakiovuoroliikenteen tyyppistä 

liikennettä). Vuorot palvelisivat myös työmatkaliikennettä. Leivonmäen kohdalla esim. Onnibus ei pysähdy 

lainkaan. Pysähtymisen osalta tilanne uhkaa edelleen heikentyä liikennöitsijöiden tekemien muutoshake-

musten myötä.  

Joutsan kunta on antanut ELY-keskukselle erillisen lausunnon reittiliikennelupien ja siirtymäajan liikennöinti-

sopimusten muutoshakemuksista. Tarjontapuutteina mainitaan mm. aamuvuoro Joutsaan ja noin klo 16 pa-

luu Jyväskylästä Joutsaan. Suurimpana heikennyksenä tuodaan esiin se, että klo 6:55 Joutsasta lähtevä 

vuoro ei pysähtyisi enää Leivonmäen taajamassa. Myös muut Joutsasta Jyväskylään liikennöivät vuorot jät-

täisivät Leivonmäen pysäkin välistä. Leivonmäellä asuvien lukiolaisten yhteydet Joutsaan aamuksi ja iltapäi-

vällä takaisin Leivonmäelle ovat heikot.  Leivonmäellä on noin 1100 asukasta ja taajama sijaitsee noin 53 

kilometrin etäisyydellä Jyväskylästä. Markkinaehtoisessa liikenteessä liikennöitsijä voi valita pysähtymispai-

kat ja kysyntä ohjaa tarjontaa. Työn aikana ovat ELY-keskus ja liikennöitsijä sopineet ainakin tärkeimpien 

vuorojen (kuten aamuvuoro) pysähtymisestä myös Leivonmäessä. 

Pertunmaalta tarvitaan yhteydet Joutsaan koulupäivinä lukiolaisia varten, jotta Pertunmaan opiskelijoita 

saadaan Joutsaan. Liikennettä voisi hyödyntää myös muissa kunnan kuljetuksissa. Hartolan ja Luhangan 

suuntien vuorot tulee säilyttää jatkossakin. Vuorot ovat tärkeitä opetustoimen kuljetuksissa.  
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Joutsan keskustaajaman pysäkki sijaitsee osin vaarallisesti valtatien 4 toisella puolen ja kävelyä tapahtuu 

kaistojen yli, vaikka pysäkiltä on kevyenliikenteen väylä ja alikulku. 

Asukaskyselyssä on noussut esiin selkeä tarve uudelle, nopealle aamuvuorolle Joutsasta Jyväskylään, joka 

olisi perillä Jyväskylässä ennen klo 8:00. Vuoro liikennöisi uutta tietä, jotta matka-aikaa hidastavat kiertelyt 

jäisivät pois ja bussi pysyisi paremmin aikataulussa. 

Joutsan kunta korosti lausunnossaan seudullisen yhteistyön lisäämisen tärkeyttä. Lisäksi Joutsa-Pertunmaa 

ja Joutsa-Luhanka välisten koulu-/opiskeluyhteyksien kehittämisen ratkaisuksi esitettiin kuntien ja ELY-

keskuksen yhteishankintoja. 

Jämsä 

Osa valtatie 9 vuoroista ei pysähdy Matkahuollossa Jämsän keskustassa, vaan Shellillä joka sijaitsee noin 

kahden kilometrin päässä Jämsän keskustasta. Uhkana on, että useampi vuoro tulee jättämään Matkahuol-

lossa käynnin väliin, jolloin jämsäläisten mahdollisuus käyttää näitä vuoroja heikkenee. Rautatieasema si-

jaitsee myös noin kahden kilometrin päässä keskustasta. 

Himokselle on ostettu kuljetuksia rautatieaseman ja Himoksen välillä. Himoksella on toivottu, että (pitkän-

matkaiset) bussit ajaisivat Himoksen keskustaan, joka sijaitsee noin 1 km päässä päätiestä. Yrittäjät ovat 

kehittäneet omaa matkaketjupalvelua. 

Bussit eivät tee Länkipohjalle pistoja. Liityntäyhteyksille pääteiden pysäkeille voisi olla kysyntää Jämsässä, 

Himoksella ja Länkipohjassa. Kunta ostaa tällä hetkellä kutsuohjatun taksin valtatiellä 9 liikennöitävien bus-

sivuorojen ja Hallin taajaman välille. 

Mänttä-Vilppula – Jämsä välille on ostettu bussivuoroja kokeilumielessä. 

Jämsän lausunto korosti jo esiin tulleita kehittämistarpeita. 

Kannonkoski 

Yhteydet naapurikuntiin olisi säilyttävä edes nykyisellään. Tällä hetkellä oma auto on paras tapa päästä su-

juvasti mihinkään. Myös kesäaikainen liikenne naapurikuntiin Saarijärvelle, Karstulaan ja Viitasaarelle tulee 

turvata, samoin kesän ajan Matkahuollon kautta tapahtuva tavaraliikenne on turvattava. 

Kunnan lausunnossa todettiin, että joukkoliikenteen yhteyksiä tulee olla myös koulun työpäivien ulkopuoli-

sena aikana. 

Karstula 

Koulukuljetuksia varten tarvitaan Soinista, Pylkönmäeltä ja Kannonkoskelta yhteydet klo 8:ksi kirkonkylälle 

ja klo 14 jälkeen pois.  

Jatkossa, kun Rantakylän koulu lakkaa, Soini-Karstula vuorolla kulkee nykyistä enemmän oppilaita kirkon-

kylälle. Pylkönmäki Karstula liikennettä käyttävät mm. Pylkönmäki-Kangasaho suunnan oppilaat. Kunta on 

osallistunut Kannonkoski-Karstula vuoron kustannuksiin. 

Karstulan kunnan lausunnossa painotettiin joukkoliikennepalveluiden säilymistä jatkossa vähintään nykyi-

sellä tasolla. 
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Keuruu 

Joukkoliikenteen kehittämisessä tärkeintä on junaliikenteen säilyminen, linja-autoliikenteen pysyminen ny-

kytasolla sekä etelään suuntautuvien linja-autovuorojen lisääminen. Joukkoliikenteen tarjontaa tulisi paran-

taa Keuruu-Tampere -yhteysväleillä, koska Tampere on yksi pääasiointisuunta. 

Keuruulaisten asukaskyselyn vastauksissa on korostunut huoli junavuorojen tilasta. Seinäjoen ja Vaasan 

suuntaan liikennöitävien junavuorojen tarjonnan on koettu heikentyneen. Myös junavuorojen aikataulujen on 

toivottu palvelevan paremmin työssäkäyntiaikoja sekä Pohjanmaan että Jyväskylän suuntaan. 

Keuruun lausunnon mukaan Keski-Suomen ELY-keskuksen on turvattava junaa korvaavan taksiyhteyden 

säilyminen myös jatkossa, jos Tampereen suunnan aamu- ja iltajunaa ei voida palauttaa kulkemaan Keu-

ruun rautatieasemalta. 

Kivijärvi 

Asiointi- ja yhteysliikennettä sekä kyytejä liikuntapalveluihin tulisi kehittää. Joukkoliikenteen tarjontaa tulisi 

parantaa Kivijärveltä Kyyjärvelle, Saarijärvelle ja Viitasaarelle. 

Asukaskyselyssä on toivottu Jyväskylään liikennöitävien vuorojen lisäämistä työssäkäyntiä ja asiointia pal-

velemaan, myös koulujen loma-aikojen aikana. Kivijärveläisten vastauksissa on tuotu myös esiin toimivien 

joukkoliikenneyhteyksien merkitys autottomille kuntalaisille. 

Kunnan lausunnossa todettiin, että joukkoliikenteen yhteyksiä tulee olla myös koulun työpäivien ulkopuoli-

sena aikana. 

Konnevesi 

Tarvitaan lisää vuoroja Konnevedeltä Jyväskylään ja Konnevedeltä Äänekoskelle. Äänekosken ammat-

tiopistoon meneville opiskelijoille on toivottu linja-autoyhteyttä Istunmäeltä. 

Äänekoskelle menevän "ammattikouluvuoron" tulisi edelleen alkaa Istunmäeltä. Vuoron alkamispaikka 

muuttui Konnevedelle muutama vuosi sitten, kun ELY-keskus lopetti vuoron ostamisen. Tuolloin oppilaita oli 

0-3, enintään 5 joskus. Vuoron lopettaminen johti siihen, että Istunmäen oppilaat alkoivat kulkea henkilöau-

toilla ammattikoulussa ja ottavat myös Konneveden keskustasta autot täyteen. 

Konnevedeltä on iltapäivävuoro Jyväskylään kouluvuoden aikana M-P, SS päivinä klo 15.50. Kyseessä on 

Kuopioon menevä vuoro, jossa on vaihto Koskelossa Kuopiosta klo 16.15 Jyväskylään lähteneeseen au-

toon. Konnevetiset eivät käytä tätä vuoroa, koska ensimmäiset 50 km mennään väärään suuntaan. Rauta-

lampilaiset opiskelijat ovat löytäneet yhteyden. Mutta jos on pakko päästä, niin pääsee kyllä. 

Kuhmoinen 

Opiskelijoille tärkeää yhteyttä Kuhmoisista aamulla kahdeksaksi Jämsään ja Jämsästä kolmen jälkeen läh-

tevää paluukyytiä ei saa lakkauttaa, jotta opiskelijat voivat asua kotona. 

Viikonloppuyhteydet Jämsä-Kuhmoinen ovat tärkeitä, koska sivukylillä asuvat eivät voi hyödyntää opiskelu-

yhteyttä ja muuttavat asuntoloihin Jämsään. 
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Kuhmoisten lausunnossa tuotiin esiin Tampereen ja Lahden suuntien tärkeyttä kuntalaisten liikkumiselle. 

Kyyjärvi 

Kyyjärvi sijaitsee kolmen maakunnan rajalla ja siksi ylimaakunnallinen joukkoliikenne on palvelujen saata-

vuuden vuoksi erittäin tärkeä. Erityisesti Alajärven suunta on tärkeä kehityskohde joukkoliikenteen kannalta. 

Joukkoliikenteen tarjontaa tulisi parantaa Kyyjärvi-Alajärvi -yhteysvälillä. 

Kyyjärven kunnan lausunnossa tuotiin esiin ylimaakunnallisen yhteistyön ja kehitystyön tarve. Kunta esitti, 

että Keski-Suomen ELY-keskus selvittäisi mahdollisuuden kehittää ylimaakunnallista joukkoliikennettä 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien kanssa siten, että se palvelisi sekä työmatkatarpeita että päivit-

täistä opiskeluliikennettä. Lisäksi kunta huomautti, että asetettu pendelöinnin kannattavuusedellytys ei voi 

toteutua esimerkiksi pohjoisen Keski-Suomen pienissä kunnissa. Kunta esitti, että erityisesi Pohjoisen 

Keski-Suomen pienten kuntien alueella selvitettäisiin mahdollisuutta kokeiluluontoisesti järjestää työmatkoja 

ja opiskeluliikennettä palvelevaa joukkoliikennettä. Kokeilullisuuden keskeisinä tekijöinä voisivat Kyyjärven 

kunnan mielestä olla kuljetuskaluston koko sekä työ- ja opiskeluaikojen joustava sovittaminen joukkoliiken-

teen aikatauluihin yrityksissä, kunnissa ja oppilaitoksissa. 

Luhanka 

Luhangan kunnan lausunnossa huomautettiin, että kehittämistarpeita kunnan kohdalla ei ole tunnistettu. 

Kunta totesi, että laadittu palvelutasomäärittely painottuu enemmän varsin yleisluonteiseen kuvaukseen 

joukkoliikenteen palvelutasosta ja sen tarpeista kuin konkreettisina ratkaisuina erityisesti haja-asutusalu-

eella ilmeneville joukkoliikenteen ongelmille. 

Multia 

Kunta on kokonaan joukkoliikenneyhteyksien ulkopuolella, joten toiveena on jonkin liityntäyhteyden saami-

nen. Multialta kulkee 2. asteen opiskelijoita Keuruun lukiossa, mutta joukkoliikenneyhteydet puuttuvat. 

Tarve olisi klo 8:ksi saapuvalle yhteydelle ja paluuvuorolle klo 15.30. 

Multian kunnan lausunnossa todettiin, että palvelutasotavoitteen mukaiset kuljetukset on ehdottomasti tur-

vattava. Lisäksi lausunnossa tuotiin esiin, että Multialta ei ole Keuruulle asiointiyhteyksiä, vaikka Keuruulla 

toimii Kela, Poliisi, Terveyskeskus ja muita tarpeellisia asiointikohteita, mitä Multialla ei ole. Kehittämistar-

peisiin liittyen lausunnossa todettiin, että olisi tarkoituksenmukaista ja ehdottoman järkevää, että kuntalaiset 

voivat käyttää hyväksi koulukuljetuksia päivittäisessä asioinnissaan Keuruun suunnalle. 

Petäjävesi 

Ilta- ja kesäajan joukkoliikenteen vuorotarjonta tulisi turvata. 

Petäjävedeltä saaduissa asukaskyselyn vastauksissa on toivottu joukkoliikenteen lipputuotteiden selkeyttä-

mistä. Usean lipputuotteen käyttö koetaan hankalaksi ja kalliiksi. Lisäksi vastauksissa on tuotu esiin huoli 

junavuorojen jatkuvuudesta sekä toivottu lisää vuorotarjontaa myös iltoihin. 
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Pihtipudas 

Pohjois-eteläsuunnassa joukkoliikenteen yhteydet ovat hyvät, mutta kehitettävää on esimerkiksi Kinnulan, 

Reisjärven ja Keiteleen suuntiin. Joukkoliikenteen tarjontaa tulisi parantaa Kinnula-Pihtipudas -yhteysvälillä, 

koska Kinnulasta käydään asioimassa Pihtiputaalla. 

Lausunnossa todettiin, että on tärkeää säilyttää ainakin tämänhetkiset voimassaolevat linjaliikennevuorot. 

Saarijärvi 

Toisen asteen opiskelijoita kulkee Jyväskylästä, Äänekoskelta ja Uuraisilta. Kunnan sisällä tärkeimmät kou-

lukuljetussuunnat Pylkönmäeltä, Tarvaalasta ja Häkkilästä. Asiointi suuntautuu pääosin Jyväskylään. Työs-

säkäynnin tärkein kohde on Jyväskylä. Saarijärvellä käydään töissä Äänekoskelta, Karstulasta ja Uuraisilta. 

Kunnan lausunnossa todettiin, että palvelutaso yhteysväleillä Saarijärvi-Jyväskylä ja Saarijärvi-Äänekoski 

on säilytettävä vähintään nykytasolla, ja Saarijärvi-Jyväskylä yhteysvälin tavoite voitaisiin asettaa esitettyä 

korkeammaksikin. Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä välin kehittämistarpeiden osalta kunta esitti, voisiko reitillä 

huomioida liityntäyhteyksien toteutumisen, mutta huomioiden kylien taksien määrän todennäköisen vähen-

tymisen. Lisäksi kehittämiskohteissa työssäkäynnin kohteista puuttuu tärkeimpänä Jyväskylä. 

Toivakka 

Tärkeää on säilyttää uusi Jyväskylän liikenteen vakiovuoro ja lisätä vuorotarjontaa myös klo 16 jälkeen. 

Asukaskyselyssä kehittämistarpeina on esitetty Toivakka-Jyväskylä välisten vuorojen lisääminen ja aikatau-

lujen kohdentaminen paremmin työssäkäyntiä palvelemaan, ja työssäkäyntiyhteyden turvaaminen koulujen 

loma-aikoina. Lisäksi ilta- ja viikonloppuvuoroja on toivottu lisättävän ja esitetty, että lipputuotteiden yhteen-

toimivuutta tulee kehittää. 

Uurainen 

Asukaskyselyssä on esitetty tarve uudelle vuoroparille Jyväskylän ja Uuraisten välille Jyväskylään suuntau-

tuvaa työmatkustamista palvelemaan. 

Uuraisten lausunnossa todettiin, että joukkoliikenteen palvelutasoa ei tulisi laskea, ja Hirvaskankaalla tulee 

olla mahdollisuus niin paikallisliikenteen kuin pikavuoroliikenteen pysähtymiseen. 

Viitasaari 

Yhteydet Keiteleen suunnasta Viitasaarelle tulee turvata vähintään nykytasossa, koska se on Viitasaaren 

lukiolle ja mahdollisesti myös ammattioppilaitokselle tärkeää oppilaaksiottoaluetta. 

Lausunnossa todettiin, että on tärkeää säilyttää ainakin tämänhetkiset voimassaolevat linjaliikennevuorot. 

Kunta toi esiin ylimaakunnallisen yhteistyön tarpeen: Keiteleeltä Viitasaarelle suuntautuvan liikennetarjon-

nan tarpeesta ei ole mainittu mitään. ELY-keskusten rajat ylittävä liikennetarjonta Keiteleen ja Viitasaaren 

välillä on sekä Viitasaaren lukion että Äänekosken ammattioppilaitoksen Viitasaaren toimipisteen opiskeli-

joille että Kuopioon suuntautuville sote-asiointimatkoille erittäin tärkeä, joka tulee kunnan lausunnon mu-

kaan huomioida palvelutasomäärittelyssä. 
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Äänekoski 

Tärkeimmät joukkoliikenteen kehittämiskohteet ovat työ- ja opiskelumatkoja palvelevan tarjonnan kehittämi-

nen Äänekoski-Jyväskylä ja Äänekoski-Suolahti välillä, matkustajainformaation kehittäminen ja joukkoliiken-

neinfran kehittäminen (pysäkit ja Matkahuolto). Joukkoliikenteen tarjontaa tulisi parantaa Jyväskylä-Ääne-

koski -yhteysvälillä. 

Äänekosken lausunnossa esitettiin, että Äänekoski-Jyväskylä yhteysvälin liikenteen järjestämistapaa valitta-

essa tulee toimivaltaisten viranomaisten huomioida Äänekosken kaupungin rahoitusresurssit. 

Jyväskylän toimivaltainen viranomainen totesi lausunnossaan, että Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski yhteysvälin 

liikenteen järjestämisessä tulisi olla selkeä näkemys siitä, miten kehityskäytävän palvelutarjonta lippujärjes-

telmineen ja -tuotteineen tullaan toteuttamaan, ja onko liikenne PSA:n mukaista vai markkinaehtoista, jotta 

tahtotila viranomaisilla ja kunnilla olisi sama. 
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6. Palvelutaso 

6.1. Lähtökohdat Liikenneviraston ohjeistuksen mukaan 

Palvelutason määrittelyssä on sovellettu Liikenneviraston palvelutaso-ohjetta (31/2015). ELY-keskusten 

joukkoliikenteen peruspalvelutasoluokkana on alin luokka, luokka 7, joka turvaa vain kaikista välttämättö-

mimmät koulu-, työmatka- ja asiointiyhteydet. Arvioitaessa potentiaalista asiakaspohjaa ja samalla perus-

palvelutasoluokan tarvetta, voidaan Liikenneviraston palvelutaso-ohjeen mukaan apuna käyttää seuraavia 

numeerisia kriteerejä: kunnan rajat ylittävien pendelöijien lukumäärä vähintään 250, toisessa kunnassa käy-

vien toisen asteen opiskelijoiden lukumäärä vähintään 25, asiointiyhteys keskuskaupunkiin taajamasta, 

jonka asukasluku vähintään 650 asukasta; sekä lakisääteiset kuljetukset tai keskeiset liityntäyhteydet kau-

koliikenteen verkkoon muodostavat merkittävän, mieluiten todettuun matkustukseen perustuvan asiakaspo-

tentiaalin. Keski-Suomessa palvelutaso-ohjeessa esitetyt kriteerit on katsottu liian korkeiksi, ja kriteerinä on 

pidetty yli 200 pendelöijän ja noin kymmenen toisen asteen opiskelijan rajaa. 

Palvelutaso on määritetty kuntakeskusten välisille yhteyksille sekä muiden suurimpien taajamien yhteyk-

sille. Taajamista ovat lähtökohtaisesti mukana Keski-Suomen maakuntakaavan kehitettävät taajamat, joissa 

on koettu olevan potentiaalia toimivan joukkoliikenteen järjestämiselle ja joissa on asukkaita yli 650. Asu-

kasmäärä perustuu Liikenneviraston joukkoliikenteen palvelutaso-ohjeeseen.  

6.2. Liikennetarjonnan palvelutaso 

Keski-Suomessa joukkoliikenteen palvelutaso on määritetty kuntien esittämien toiveiden ja liikennöitsijöiden 

näkemysten mukaisesti lähelle nykytasoa. Palvelutasomäärityksessä käytetty luokitus noudattaa Liikennevi-

raston ohjeistusta (31/2015). Palvelutaso pyritään toteuttamaan talviarkipäivisin. Viikonloppuisin ja kesällä 

voidaan joustaa tavoitteiden toteutumisessa. Taulukossa on esitetty palvelutasoluokat ja määrälliset tavoit-

teet. Määräävät kriteerit on esitetty lihavoidulla tekstillä ja tummemmalla taustalla. Keski-Suomessa on käy-

tetty palvelutasoluokkia IV-VII. (Taulukko 10). 
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Taulukko 10. Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät Liikenneviraston ohjeen 31/2015 mukaisesti.  

 
 

Kuvassa 21 esitetty palvelutaso on alueen kuntien näkemys siitä, millaista Keski-Suomen joukkoliikenteen 

tulisi vähintään olla. Äänekoski-Jämsä akselilla sekä Keuruun ja Jyväskylän välillä tavoitellaan matkustaja-

määrien kasvattamista. Muilla yhteysväleillä tavoitteena on nykyisen palvelutason säilyttäminen ja joitain 

pieniä tarjonnan muutoksia. Jyväskylä on keskeinen matkakohde ja yhteyksien tulee olla mahdollisimman 

nopeita ja suoria erityisesti säännöllisessä matkustamisessa.  
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Kuva 21. Ehdotus Keski-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasosta.  
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6.3. Palvelutasoehdotuksen vertailu nykytilaan 
 

Keski-Suomen liikennetarjontaa on tarkasteltu noin 40 yhteysvälillä eli kaikilla yhteysväleillä, joille on ase-

tettu palvelutasotavoite. Tarkempi vertailu nykytilaan on raportin liitteessä 2. 

Palvelutasopuutteet vuorovälin tai liikennöintiajan osalta voidaan nykytarjonnassa pääosin täyttää tarkem-

min kohdennetulla aikataulutuksella. Vuorojen aikataulutukseen vaikuttaa kuitenkin useat eri syyt, jolloin 

palvelutasotavoitetta voidaan soveltaa. Seuraavilla yhteysväleillä nykytarjonnan vuoromäärä riittää täyttä-

mään palvelutasotavoitteen, mutta tavoitteen täyttyminen edellyttäisi aikataulumuutoksia: 

 Kinnula-Viitasaari 

 Kyyjärvi-Alajärvi 

 Kyyjärvi-Karstula 

 Uurainen-Jyväskylä 

 Äänekoski-Jyväskylä 

 Petäjävesi-Jyväskylä 

 Keuruu-Multia 

 Keuruu-Mänttä-Vilppula 

 Jämsä-Kuhmoinen 

 Kuhmoinen-Lahti 

Usealla yhteysvälillä nykyinen tarjonta ylittää asetetun palvelutasotavoitteen markkinaehtoisen liikenteen 

ansiosta. 

6.3.1. Asukaskuulemisen toimenpide-ehdotukset 

Palvelutasotyössä on järjestetty asukaskuuleminen (ks. liite 3), jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan ehdo-

tetun palvelutason riittävyyttä vastaajan pääsääntöisesti käyttämällä yhteysvälillä. Mikäli palvelutaso koettiin 

riittämättömäksi, vastaajaa pyydettiin kertomaan toimenpiteitä palvelutason parantamiseksi. 

Osa vastauksista on voitu kohdentaa yhteysväleille. Yhteysvälikohtaiset palvelutason parantamistoimenpi-

teet on tiivistetty seuraavaan taulukkoon (Taulukko 11). Lisäksi taulukkoon on merkitty, miten ehdotukseen 

on vastattu. Huom. mukana on myös yksittäiset kommentit, ei vain yleisimmin mainitut (merkitty sulkeisiin 1, 

jos yhteysväliltä on vain yksi vastaaja tai jos toimenpide-ehdotusta on ehdotettu vain kerran). 

ELY-keskuksen vaikutusmahdollisuudet lippujärjestelmään ovat varsin vähäiset. ELY-keskus pystyy toimi-

maan vain määrärahansa puitteissa. Kunnat voivat halutessaan täydentää ELY-keskuksen hankkiman jouk-

koliikenteen tarjontaa. 
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Taulukko 11. Asukaskyselyssä ehdotetut toimenpiteet palvelutason parantamiseksi. Lisävuorojen toteutus viranomaisen järjestämässä 

liikenteessä edellyttäisi lisärahoitusta kunnilta. Markkinaehtoisessa liikenteessä (kuten Keuruu-Petäjävesi-Jyväskylä) liikennöitsijä mää-

rittää tarjonnan ja lipputuotteet. 

Yhteysväli Toimenpide-ehdotus Toimenpiteeseen vastaaminen 

Hankasalmi-Jyväskylä (1) Lisää vuoroja juniin/busseihin (1) -  

Hankasalmen sisäinen (1) Puolentoista tunnin vuoroväli (1) Hankasalmi-Jyväskylä välillä palvelutasota-

voite V, vuoroväli arkiruuhkassa ≥ 1 vuoro 

tunnissa 

Joutsa-Jyväskylä Uusi aamuvuoro Jyväskylään - 

 Uusia vuoroja, myös loma-aikana - 

 Joutsa-Leivonmäki vuoroista osa pysähty-

mään pienemmillä pysäkeillä (1) 

Markkinaehtoisessa liikenteessä liikennöit-

sijä päättää pysähtymispaikat. Osalle vuo-

roista pysähtyminen neuvoteltu ainakin Lei-

vonmäen pysäkille. 

Jämsä-Jyväskylä (1) Tiheämpi vuoroväli (1) Palvelutasotavoite IV, vuoroväli arkiruuh-

kassa ≤ 30 minuuttia 

 Yhtenäiset lähtö-/saapumisajat (1) Ratkaistaan osana kehityskäytävän liiken-

nesuunnittelua 

 Uudempi kalusto (1) Kalustovaatimuksia on hieman tiukennettu.  

Karstula-Kivijärvi Vuorotarjonta myös lomien aikana Pyritään turvaamaan perusyhteydet 

Keuruu-Jyväskylä (1) Palvelutason nosto IV-luokkaan tai liikennöin-

tiajan pidentäminen (1) 

Markkinaehtoinen liikenne hoitaa 

Keuruu-Seinäjoki (1) Junien tarjonta kuten ennen uudistuksia (1) Ei kuulu ELY-keskuksen toimivaltaan 

Kivijärvi-Jyväskylä Lisää vuoroja, myös loma-aikoina Pyritään turvaamaan perusyhteydet 

Kivijärvi-Karstula Uusi, myöhäisempi vuoro Kivijärvelle (1) - 

 Vuoroja myös kesäaikaan (1) - 

Kivijärvi-Perho-muu kunta (1) Päivittäinen vuoro reitille (1) Ei mukana palvelutason määrittelyssä 

Petäjävesi-Pori (1) Tarjontaa perjantaisin ja sunnuntaisin (1) Ei mukana palvelutason määrittelyssä 

Petäjävesi-Keuruu (1) Aikaisempi aamuvuoro Keuruulle (1)  

 Selkeyttä lippujärjestelmiin (1)  

Petäjävesi-Jyväskylä Lisää viikonloppuvuoroja (1) - 

 Aikaisempi aamujuna Jyväskylään (1) Ei kuulu ELY-keskuksen toimivaltaan 

 Myöhäisillan vuoro Jyväskylästä (1) - 

 Parempi pysäkkien sijoittelu taajamassa (1) - 

 Selkeyttä lippujärjestelmiin (1) - 

Toivakka-Jyväskylä Vuorojen aikataulutus työssäkäyntiaikoihin - 

 Lisää ilta- ja viikonloppuvuoroja - 

 Vuorotarjonta loma-aikoina - 

 Bussit Toivakan keskustaan asti iltaisin (1) - 

Uurainen-Jyväskylä Vuoropari iltaan - 

 Edullisemmat liput (1) - 

Viitasaaren sisäinen Lisää vuoroja Ei mukana palvelutason määrittelyssä 
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6.4. Laadullinen palvelutaso 

Laadulliset palvelutasotekijät kuvaavat matkustajan kokemia matkan palvelutasoon liittyviä ominaispiirteitä, 

joita ei voida täsmällisesti mitata. Liikennevirasto on palvelutaso-ohjeessaan 31/2015 määrittänyt alueelli-

sen joukkoliikenteen laadullisille palvelutasotekijöille suosituksia. Seuraavassa taulukossa (taulukko 12) on 

esitetty Liikenneviraston suosittamat laadulliset palvelutasotekijät kriteereineen. 

 

Taulukko 12. Liikenneviraston suosittamat laadulliset palvelutasotekijät kriteereineen. 

 

Täsmällisyyden ja luotettavuuden osalta suosituksena on, että esitetään sitovia ajantasauspysäkkejä, joilta 

vuoro ei saa lähteä ennen aikatauluun merkittyä aikaa. Häiriötiedotusta esitetään palvelutasoltaan parem-

piin luokkiin I–IV, joten tavoite ei välttämättä koske ELY-keskuksen järjestämää liikennettä Keski-Suo-

messa, mutta yritykset voivat halutessaan häiriötiedotusta järjestää. Häiriötiedotusten vastuunjako tulee so-

pia viranomaisen ja liikenteenharjoittajan välillä, jos sellaista päätetään järjestää. 

Informaation täytyy olla alueellisesti yhtenäistä. Kaikki aikataulu- ja reittitiedot tulee olla saatavissa yhdestä 

lähteestä. Viranomaisten ja kuntien on huolehdittava aikataulutietojen virheettömyydestä ja saatavuudesta 

sopimusliikenteessä. Sähköisten aikataulujen lisäksi joillakin alueilla voi olla tarpeen julkaista myös paperi-

sia aikatauluja erityisesti iäkkäämmälle väestölle.  

Markkinaehtoisessa liikenteessä aikataulujulkaisuista ja pysäkkitiedottamisen sisällöstä vastaavat yrittäjät ja 

mahdollisesti julkaistavat aikataulukirjat ovat yrityskohtaisia. Pysäkkitauluihin pyritään merkitsemään kaik-

kien liikenteenharjoittajien vuorot, mutta vastuu tietojen toimittamisesta ja oikeellisuudesta on yrityksillä. 

Täsmällisyyden ja paremman tiedottamisen avulla pyritään parantamaan matkaketjujen sujuvuutta. Erityi-

sesti liityntäyhteyksissä luotettavuuden ja täsmällisyyden merkitys korostuu. Mm. junien liityntäyhteyksien 

aikataulutuksessa varaudutaan aikataulusuunnittelussa tiedossa oleviin, mahdollisiin viiveisiin. 

Yhteiskäyttöinen lippujärjestelmä on tavoitteena kaikissa palvelutasoluokissa koko matkaketjulla. Vaihto-

oikeus toimii eri joukkoliikennemuotojen välillä. Monipuolinen ja selkeä lippujärjestelmä on kilpailuetu. Myös 

lippujen hinnoittelulla on selkeä vaikutus joukkoliikenteen houkuttelevuuteen, minkä vuoksi hintatason tulee 
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olla edullinen. Tulevaisuudessa lippujärjestelmien monipuolistuessa minimitavoitteena on, että asiakas voi 

hoitaa samalla lipulla meno- ja paluumatkat. 

Mikäli Liikennekaari tulee voimaan nykyisten suunnitelmien mukaisena, matkaketjujen muodostaminen hel-

pottuisi, kun olennaiset matka- ja aikataulutiedot avattaisiin suoraan teknisten rajapintojen kautta ja lippu- ja 

maksujärjestelmistä tehtäisiin yhteentoimivat. Myös kolmannet osapuolet, esimerkiksi MaaS-operaattorit, 

voisivat myydä lippuja. 

Kalustovaatimukset määritellään PSA-liikenteen osalta aina yksityiskohtaisesti kilpailuttamisasiakirjoissa, 

joita pyritään yhtenäistämään joukkoliikennetoimijoiden yhteistyönä. Myös seutuliikenteessä voidaan käyt-

tää matalalattiaista kalustoa. Liikenneturvallisuuden vuoksi kaikille matkustajille pitäisi olla istumapaikka, 

kun liikennöidään osuuksia, joilla nopeudet ovat korkeita. Markkinaehtoiseen liikenteeseen ei voi asettaa 

kalustovaatimuksia, vaan niissä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.  

Linjaston selkeys on tärkeä laatutekijä. Poikkeusreitit erotetaan joko erillisenä linjanumerona tai kirjaimella, 

mikä näkyy niin aikatauluissa, reittikartoissa kuin linjakilvissä. Reittien tulee olla helposti hahmotettavissa ja 

niistä tiedotetaan selkeästi esimerkiksi karttamuodossa tai pysäkkiluettelona.  

Infrastruktuurin palvelutasotavoitteet vaihtelevat toimintaympäristöstä ja myös tienpitäjästä riippuen. Tavoit-

teena on, että matkustajille tarjotaan selkeät ja turvalliset kulkureitit ja riittävät liityntäyhteydet pysäkeille.  

Pysäkkien palvelutaso 

Liikenneviraston palvelutaso-ohjeessa todetaan, että osana joukkoliikenteen palvelutason määrittelyä mää-

ritetään alueen terminaalit ja solmupysäkit ja näille esitetään laatuvaatimukset. Keski-Suomessa on toi-

sessa yhteydessä juuri selvitetty pysäkkien palvelutasoa, joten tässä suunnitelmassa asiaan ei oteta kan-

taa. 
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7. Kehittämistoimet palvelutason 
toteuttamiseksi 

7.1. Lippujärjestelmät ja tiedottaminen 
 

Joukkoliikenteen palvelutason kannalta tärkeimmät kehittämiskohteet ovat lippujärjestelmän ja tiedottami-

sen kehittäminen. Tavoitteena on yhteiskäyttöinen lippujärjestelmä kaikkeen alueen joukkoliikenteeseen. 

Kausilipuilla matkustavat ovat sitoutuneimpia joukkoliikenteen käyttäjiä. Joukkoliikenteen uudistusten myötä 

vähitellen saadaan uusia ja joustavia keinoja yhdistellä ja maksaa liikennepalveluja. Toistaiseksi alueella 

tarvitaan kuitenkin joukkoliikenteen yhteiskäyttöinen kausilippu tai muu vastaava maksujärjestelmä, jolla voi 

matkustaa kaikissa alueen bussivuoroissa. 

 

Kaiken joukkoliikennettä koskevan tiedon tulee olla saatavissa yhdestä lähteestä riippumatta liikenteen jär-

jestäjätahosta. Tietopalvelujen toivotaan kehittyvän uusien palveluntarjoajien ja avoimien rajapintojen 

kautta.  

7.2. Liikennetarjonnan järjestäminen 
 

Keski-Suomessa liikennetarjonnan kehittämisen tärkeimmät ratkaistavat asiat ovat 
 parhaan yhteysvälin, Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä, riittävän palvelutason ja yhteensopivien lippujärjes-

telmien turvaaminen joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi, sekä 

 keskiasteen opiskelijoiden matkustusmahdollisuuksien turvaaminen muissa kunnissa. 

Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä  

Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä -yhteysvälillä on Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen paras mat-

kustuspotentiaali ja kehityskäytävää tulee kehittää kokonaisuutena. Matkustustarpeita on molempiin suun-

tiin, ja pendelöintivirrat ovat lähes yhtä suuret molempiin suuntiin. On tärkeää, että liikenne järjestetään pää-

osin suoraan ja nopeinta reittiä Jyväskylään. Hiljaisena aikana tarjontaa täydentävät Laukaan kautta liiken-

nöivät vuorot. Houkuttelevana liikennekäytävänä kehittäminen edellyttää paitsi nopeaa yhteyttä, myös yh-

teensopivaa lippujärjestelmää. 

Nyt yhteysvälillä pitkämatkaisen markkinaehtoisen liikenteen palvelutaso on hyvä. Lisäksi liikennöidään hy-

vällä palvelutasolla Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä -liikennettä siirtymäajan- ja käyttöoikeussopimuksilla. Siir-

tymäajan sopimukset päättyvät 6-12/2017 ja 5/2018. Ratkaistavaksi tulee liikenteen järjestäminen kokonai-

suutena. Järjestämisestä tulee olla selkeä näkemys, jotta tahtotila viranomaisilla ja kunnilla olisi sama. Uusi 

Liikennekaari edistää markkinaehtoista liikennettä. Markkinaehtoisella liikenteellä yhteysvälillä voitaisiin 

saavuttaa hyvä tarjonta ilman julkista tukea ja mahdollisesti saada hintakilpailun kautta asiakkaille erittäin 

edullisia matkalippuja. Haasteeksi muodostuisi järjestelmän epävakaus ja lippujärjestelmä. Vastaavilta 

markkinaehtoisilta yhteysväleiltä olisi selvitettävä kokemuksia lippujärjestelmien toimivuudesta, sillä ongel-

mat lippujen yhteentoimivuudessa voivat kokemusten mukaan heikentää kysyntää. Kilpailutilanne johtaisi 

todennäköisesti nopeisiin muutoksiin liikennetarjonnassa. Edulliset kertaliput lisäisivät kertaluonteista ky-

syntää, mutta käyttäjien sitoutuminen joukkoliikenteeseen on epävarmaa. Tiedottamisen osalta kausi 2017-

2018 on haastava. Tiedottaminen selkeytyy jatkossa Liikennekaaren ja muiden valtakunnallisten toimien 

selventymisen myötä. 
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Jos tarjonta järjestetään PSA-liikenteenä, aiheutuu todennäköisesti (mutta ei välttämättä) tarve julkiselle ra-

hoitukselle. Viranomainen vastaisi kokonaisuuden kehittämisestä, liikenteen pysyvyydestä ja lippujärjestel-

män yhteensopivuudesta. Edelleenkään viranomaisen lippu ei välttämättä kelpaisi markkinaehtoisesti liiken-

nöitäviin pitkiin vuoroihin. Äänekosken kaupunki toi esiin lausunnossaan, että liikenteen järjestämisessä tu-

lee huomioida kuntien rahoitusresurssit. 

Yhteysvälin joukkoliikenteen kehittämistavoitteet tulee ratkaista liikennejärjestelmätasolla. Jos päädytään 

kehittämään yhteysväliä joukkoliikennekäytävänä, tulee ELY-keskuksen ja kuntien sitoutua kehittämiseen ja 

rahoitukseen, ja kaikkien julkisen tahon toimien tulee tukea julkista liikennettä.  

Suunnitelmia mm. liikenteen järjestämistapaan liittyen tarkennetaan kevään 2017 aikana. Tarkastelut koh-

dennetaan koko kehittämiskäytävään. Jatkoneuvotteluissa selvitettäviä asioita ovat eri tahojen rahoitusmah-

dollisuudet, lippujärjestelmään liittyvät kysymykset sekä arvioidut vaikutukset matkustukseen vastaavien 

muiden markkinaehtoisina liikennöitävien yhteysvälien kokemusten pohjalta.  

Muut yhteysvälit 

Palvelutasoehdotus on pääosin mahdollista toteuttaa nykyisellä tarjonnalla. Joillakin yhteysväleillä aikatau-

lujen osalta palvelutasotavoite ei tarkkaan ottaen toteudu, mutta vuorotarjonta on riittävää. 

Palvelutasotyön aikana havaittiin mm. seuraavat kehittämistarpeet nykyiseen tarjontaan: 

 Konnevesi-Äänekoski: toisen asteen opiskelijoiden yhteydet Äänekoskelle Istunmäeltä saakka 

 Jyväskylä-Äänekoski, arki-illan paluuvuoro noin klo 17 aikoihin 

 Saarijärvi-Äänekoski: palvelutasotavoite edellyttäisi viikonloppuvuoroja, mahdollisesti tarve asiointiyh-

teydelle 

 Uurainen-Jyväskylä: hyvä vuorotarjonta kokonaisuutena, mutta tarve aamu- ja iltavuoroille arkisin 

 Toivakka-Jyväskylä: iltayhteydet Jyväskylästä Toivakkaan arki-iltaisin klo 16 jälkeen (kirkonkylältä) 

 Multia-Keuruu: 2. asteen opiskelijoiden määrä on kasvanut, mutta yhteydet puuttuvat. Tarve on klo 8:ksi 

saapuvalle vuorolle ja paluuyhteydelle klo 15.30. 

Asiaa on tarkasteltu tarkemmin liitteessä 2. Vuorotarjonta voi muuttua nopeastikin markkinaehtoisen liiken-

teen muutosten myötä. Palvelutasosuunnitelma ja suunnitelmassa esitetyt kustannustenjakoperiaatteet toi-

mivat lähtökohtana, kun ELY-keskus tapauskohtaisesti harkitsee liikennetarjonnan täydennystarpeita.  

7.3. Matkaketjut ja pysäkkien saavuttaminen 

Haasteena on, että yhä useammin kaukoliikenteen pysähtymispaikka on jossain muualla kuin kuntakeskuk-

sessa. Pitkämatkainen nopea bussiliikenne liikennöi suoraan pääteitä pitkin ja kuntakeskukset sijaitsevat 

syrjässä reitiltä. Liikenteen nopeutumisen myötä myös pysähtymistiheys on harventunut. Liityntäyhteyksien 

puuttuminen taajamista etäällä sijaitseville pysäkeille heikentää joukkoliikenteen kysyntää ja käyttömahdolli-

suuksia. Liityntäyhteyksiä on tarpeen järjestää kutsuliikenteenä. Tähän toivotaan kylien taksien yritteliäi-

syyttä, mutta myös ELY-keskus ja kunnat osallistuvat tärkeimpien yhteyksien järjestämiseen. ELY-

keskuksen tehtävänä on järjestää kuntien välisiä yhteyksiä, mutta se voi osallistua määrärahansa puitteissa 

ja harkintansa mukaan kuntien sisäisten yhteyksien järjestämiseen. Kuntien sisäisten yhteyksien järjestämi-

nen on kuntien tehtävä ja se edellyttää kuntien rahoitusta. Liityntäyhteyksiä pysäkeille tarvitaan ainakin seu-

raavista taajamista: 

- Jämsästä Shellin pysäkille valtatiellä 9 sekä rautatieasemalle 

- Länkipohjasta ja Himokselta valtatien 9 pysäkeille 

- Toivakasta valtatien 4 pysäkille Viisarimäkeen. 
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8. Palvelutasoehdotuksen 
vaikutusten arviointi  

8.1. Kustannusvaikutukset  

Palvelutasoehdotus on pääosin mahdollista toteuttaa nykyisellä tarjonnalla. Keski-Suomessa siirtymäajan 

liikennöintisopimuksilla liikennöitävien vuorojen kysyntä on keskimäärin hyvällä tasolla. Kuitenkin muun mu-

assa seuraavilla yhteysväleillä liikennöidään siirtymäajan sopimuksia, joiden kannattavuus on osalla vuo-

roista heikko. Yhteysväleillä voi olla myös hyvin kannattavia vuoroja.  

 Äänekoski-Jyväskylä 

 Saarijärvi-Äänekoski 

 Jyväskylä-Pihtipudas 

 Keuruu-Mänttä 

 Pihtipudas-Reisjärvi 

Voidaan pitää todennäköisenä, että seutulipun loppuessa siirtymäajan sopimusten liikenne ei sellaisenaan 

tule jatkumaan. Saarijärvi-Äänekoski ja Keuruu-Mänttä-Vilppula yhteysväleillä palvelutasotavoite ei toteudu, 

jos siirtymäajan liikennöintisopimuksilla ajettavat vuorot lakkaavat. 

Myös joiltain muilta osin palvelutasosuunnitelma on laadittu niin, että sen toteuttaminen edellyttää kuntien 

osallistumista liikenteen hankintaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Kustannusjako tapahtuu seuraavin 

periaattein: 

 ELY-keskus vastaa yksin kuntien välisen liikenteen hankinnoista koululaisvuoroja lukuun ottamatta. 

 Kuntien välisistä, koululaisten matkustustarpeisiin räätälöidyistä vuoroista vastaavat kunnat ja ELY-

keskus yhdessä. ELY-keskuksen osuus koululaisvuoroista kuntien välillä on enintään 50 %. 

 Kuntien sisäisistä liikennehankinnoista vastaavat ensisijaisesti kunnat itse. ELY-keskus voi osallistua 

rahoitusraaminsa puitteissa. ELY-keskuksen osuus kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista on enin-

tään 50 %. 

 Kunnat ja ELY ovat yhdessä tukeneet siirtymäajan liikennettä lipputuella. Kuntien osuus lippusubventi-

osta on pudonnut vuoden 2013 noin 200 000 eurosta 100 000 euroon (v. 2015) siirtymäajan sopimusten 

vähitellen vähetessä. Jos siirtymäajan sopimuksilla nyt ajettavaa liikennettä päätetään hankkia, sovitaan 

kustannusten jakamisesta ELY-keskuksen ja kuntien välillä tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti kuntien 

rahoitusosuus noudattelee lipputukeen käytettyä rahoitusta.  

8.2. Vaikutukset joukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksiin 

Esitetty palvelutaso turvaisi nykyisten kaltaisen koulu-, työmatka-, asiointi- ja liityntäyhteyksien säilymisen 

Keski-Suomessa. Kaikissa päätiesuunnissa palvelutaso on riittävä turvaamaan arjen matkat kaikkina päi-

vinä ja ympäri vuoden. Muualla yhteydet painottuvat koululaisvuoroihin. 

Äänekoski – Jyväskylä – Jämsä -liikennekäytävällä tavoitteena on joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvat-

taminen. Nopeilla ja oikein aikataulutetuilla yhteyksillä ja edullisilla matkalipuilla sekä tiedottamisella ja 

markkinoinnilla parannetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa henkilöautoiluun. Yhä useampi tällä 

yhteysvälillä säännöllisesti matkustava voi siirtyä joukkoliikenteen käyttäjäksi.  
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Haasteena tunnistetaan matkaketjujen sujuminen, lippujärjestelmät ja tiedottaminen. Yhä useampi bussi-

vuoro ohittaa kuntakeskukset ja pysähtyy vain harvoilla pääteiden pysäkeillä. Julkisen liikenteen yhteydet 

pysäkeille puuttuvat. Uudet ketterät kutsuohjatut palvelut ovat tarpeen, jotta pääteiden pysäkit voidaan saa-

vuttaa. Liityntäyhteyksiä toivotaan järjestyvän markkinaehtoisesti muutamien julkisesti tuettujen yhteyksien 

lisäksi. 

Vähäväkisissä kunnissa ja pääteiden ulkopuolella joukkoliikenne palvelee lähinnä koululaisia ja opiskelijoita. 

Muiden matkustajien julkisen liikenteen tarpeiden toivotaan jatkossa hoituvan yhteisöllisillä liikkumispalve-

luilla, soten ja/tai Kelan kuljetusten yhteydessä, kimppakyydeillä, taksilla tai uusilla markkinaehtoisilla kette-

rillä kutsuliikenteen palveluilla. Joukkoliikennettä ei pystytä järjestämään yksittäisiä matkoja varten.  
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10. Liitteet 

Liite 1. Pendelöinti Keski-Suomessa vuonna 2012 (lähde Tilastokeskus ja maakunnan liitto 2016). 

 

 

 

 

 

 

Hankasalmi Jyväskylä  Laukaa  Muurame  Petäjävesi Toivakka Uurainen Joutsa  Luhanka Keuruu  Multia Jämsä  Kuhmoinen  Konnevesi Äänekoski  Kannonkoski  Karstula Kinnula  Kivijärvi Kyyjärvi  Pihtipudas Saarijärvi Viitasaari

Hankasalmi 1 211 392 76 6 1 6 0 2 1 0 1 4 0 22 29 0 0 0 0 0 0 2 0

Jyväskylä 107 48 182 1 342 1 090 187 86 139 84 25 226 39 475 17 51 854 3 30 7 12 4 13 165 41

 Laukaa 52 3 303 3 377 61 21 27 22 5 0 4 0 14 0 22 331 3 2 1 1 0 0 15 5

 Muurame 4 2 518 64 1 316 5 3 2 3 1 9 1 77 0 5 25 1 0 0 0 0 1 8 0

 Petäjävesi 1 593 11 13 712 0 9 1 0 67 28 25 0 0 14 0 0 0 0 0 1 3 3

Toivakka 3 371 52 9 2 371 0 29 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Uurainen 0 499 37 11 7 0 563 1 0 5 8 0 0 1 122 1 2 0 1 0 0 49 6

Joutsa 1 196 12 5 1 17 0 1 228 17 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0

 Luhanka 0 36 0 3 0 0 0 36 124 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Keuruu 2 233 5 4 26 0 1 0 0 2 986 77 41 0 0 3 1 2 1 0 1 0 1 0

 Multia 0 44 0 2 11 0 0 0 0 105 407 5 0 1 5 0 2 0 0 1 0 6 0

Jämsä 0 478 14 29 17 0 0 0 0 38 2 7 013 45 0 5 0 1 0 1 0 1 4 1

 Kuhmoinen 0 9 2 0 2 0 0 0 0 2 0 115 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Konnevesi 24 79 37 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 634 228 0 1 0 0 0 0 3 0

Äänekoski 4 932 194 11 2 1 38 2 2 5 5 8 0 44 5 713 1 15 2 7 0 7 109 54

 Kannonkoski 0 25 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 11 341 7 0 10 4 2 44 24

 Karstula 0 29 1 0 0 0 2 0 0 2 5 1 0 0 15 18 1 187 1 4 41 0 121 5

Kinnula 0 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 449 7 3 21 3 16

 Kivijärvi 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 18 9 269 9 1 13 6

Kyyjärvi 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 26 0 4 394 0 14 1

 Pihtipudas 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14 0 0 6 4 0 1 226 2 101

Saarijärvi 2 314 20 9 1 1 35 0 0 9 22 5 0 2 191 30 136 1 2 12 4 2 697 12

Viitasaari 0 61 5 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 38 12 3 6 19 0 130 9 1 935

Asuinkunta
Työssäkäyntikunta
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Liite 2. Yhteysvälien matkustustarpeet ja nykytarjonnan suhde palvelutasotavoitteeseen (tilanne 15.2.2017).  
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Palvelutasotarkastelun selitteet (suluissa KES ELYn vuorot, tilanne syksy2016)

Kinnula-Viitasaari x VII x Vuoromäärä ok, mutta aikataulu ei palvele asiointia -> muutoksia aikatauluihin? 
(ME)

Pihtipudas-Viitasaari x x VI x Noin 4 vuoroparia illoissa ja vkl:na ylittää tavoitteen (vuoroista puolet ME, puolet 
SLS, 2 KOS-vuoroa)

Viitasaari-Keitele VII x Sotetarpeet Kuopioon.  Nykytarjonta palvelee Keitelettä, josta ilmeisesti 
opiskelijoita Viitasaarelle?  (vuoroista 2 ME, 2 KOS)

Viitasaari-Äänekoski x x x VI x Tarjonta ylittää reilusti tavoitteen, noin 3-4 vuoroparilla, illoissa ja keskipäivällä 
(vuoroista puolet ME, puolet SLS, 4 KOS-vuoroa)

Konginkangas-Äänekoski x x x x x VI x Arkisin ja su 2-4 vuoroparia ylittää tavoitteen (vuoroista puolet ME, puolet SLS, 4 
KOS-vuoroa)

Sumiainen-Äänekoski x x x VII x (vuoroista puolet KOS, puolet SLS)

Suolahti-Äänekoski x x x x V x Tarjonta ylittää tavoitteen yksittäisillä vuoroilla liikennöintiajan ulkopuolella 
(vuoroista noin 20 SLS, noin 50 KOS)

Äänekoski-Laukaa x x V x Kolme reittiä. Tarjonta ylittää tavoitteen yksittäisillä arkipäivävuoroilla 
liikennöintiajan ulkopuolella, La:na vuoropuutteita (Huom. paikkureja. Vuoroista 
SLS 25, KOS 20)

Konnevesi-Äänekoski x x VII x Palvelee konneveteläisten työ- ja opiskelumatkoja (vuoroista 1 SLS, 1 KOS)

Konnevesi-Jyväskylä x x x x x VII x Kvesi-Jkl 6:45 ja 15:50 lähdöt ovat vaihdollisia, mutta matka-aika ok. 2 vuoroparia 
ylittää tavoitteen (vuoroista 7 KOS, 12 SLS)

Kyyjärvi-Alajärvi x x x VII x Aikataulu ei palvele kyyjärveläisten tarpeita. Vuoromäärä on ok. (ei KESELYn 
vuoroja)

Kyyjärvi-Karstula x x VII x x Aikataulut ei palvele tarpeita, 1 vuoroparin karsintavara (vuoroista puolet ME, puolet 
SLS, 2 KOS-vuoroa)

Kivijärvi-Karstula x x x VII x (ME)

Karstula-Saarijärvi x x VI x 2-3 vuoroparia ylittää tavoitteen M-P, S (vuoroista 14 ME, 11 SLS, 4 KOS-vuoroa)

Pylkönmäki-Saarijärvi x x x VII x Aikataulut on kouluille, ei välttämättä palvele hyvin sotea tai asiointia (ME)

Kannonkoski-Saarijärvi x x x VII x 1 vuoropari ylittää tavoitteen keskipäivällä, vaikuttaisi koulu/asiointiyhteyksiin. 
(KOS)

Saarijärvi-Äänekoski x x x VI x M-P aikataulut palvelee ensisijaisesti Saarijärveä. Puuttuu vkl-vuorot Äänekoskelta. 
(SLS )

Saarijärvi-Uurainen x x VI x Tavoite ylittyy M-P 3-4 vuoroparia, L 1-2 vuoroparia (vuoroista 20 ME, 4 SLS, 8 KOS-
vuoroa)

Uurainen-Jyväskylä x x x V x M-P: liikennöintiaika ei täyty (aamu ja ilta), vuoroväli ei täyty (aamu ja ip), 
vuoromäärä ok (8 KOS, 4 SLS, 17 ME)

Äänekoski-Jyväskylä x x x x IV x Vuoromäärä ok, mutta vuoroväli ei täyty (21 ME, 39 SLS, 18 KOS)

Hankasalmi-Jyväskylä x x x V x x Vuorovälitavoite ei täyty arkisin, viikonlopun bussitarjonta ylittää tavoitteen. Bussit 
voisi aikatauluttaa paremmin, nyt lähellä junien aikatauluja (KOS)

Hankasalmi-Pieksämäki x VII x Sotetarpeet Kuopioon. (Ei bussivuoroja)

Petäjävesi-Jyväskylä x x x V x Vuoromäärä ok, vuoroväli ei täyty Petäjävedeltä M-P päivällä (ME)

Petäjävesi-Keuruu x V x Tavoitteen vuoroväli ei täyty (1 vuoroparin lisäys), mutta tarpeet kohdistuu Keuruu-
Jkl, joten ei hankintoja (ME)

Keuruu-Jyväskylä x x x x x V x (ME)

Keuruu-Multia x x VII x x Vuoromäärä ok, aikataulut palvelee Keuruuta (ei KESELYn vuoroja)

Keuruu-Seinäjoki x VI x Vuoromäärä ok. Aikataulut ei sovi arkiliikkumiseen, mutta niitä ei esitetty tarpeina.

Keuruu-Haapamäki x x x x VII x Tarjonta tukeutuu junaliikenteeseen

Keuruu-Haapamäki-Tampere x x x VII x Tarjonta tukeutuu junaliikenteeseen

Keuruu-Mänttä-Vilppula x x x x VI x x Aikatauluja voisi hioa tarpeita paremmin vastaavaksi (vuoroista puolet KOS, puolet 
SLS)

Toivakka-Jyväskylä x x x VI x JKL aloittanut liikennöinnin kokeiluluontoisena. (vuoroista 2 ME, 4 SLS-vuoroa 
suoraan JKLään)

Joutsa-Jyväskylä x x x x x x VI x Tarjonta ylittää tavoitteen (ME, 2 KOS-vuoroa)

Leivonmäki-Joutsa x x x x VI x Tarjonta ylittää tavoitteen (ME, 2 KOS-vuoroa)

Joutsa-Hartola x x x VII x Tarpeet Lahti/Heinola/Hki. Tarjonta ylittää tavoitteen (ME, 2 KOS-vuoroa)

Luhanka-Joutsa x x VII x Ei tarjontaa

Jämsä-Jyväskylä IV x Tarjonta ylittää tavoitteen (vuoroista 10 ME, 5 SLS, 5 KOS)

Jämsä-Tampere V x Tarjonta ylittää tavoitteen (vuoroista 12 ME, 5 SLS)

Koskenpää-Jämsä x x VII x Tarjonta ylittää tavoitteen (kunnan vuoroja?)

Jämsänkoski-Jämsä x x VI x Tarjonta ylittää tavoitteen (6 KOS-vuoroa, muut kunnan vuoroja?)

Halli-Jämsä x VII x Tarjonta ylittää tavoitteen (2 ME-vuoroa, kunnan vuoroja?)

Jämsä-Kuhmoinen x x x x VI x x Vuoromäärä ok, M-P aikataulut erikoiset, tavoite ylittyy vkl:na (2 KOS-vuoroa)

Kuhmoinen-Lahti x x x VI x Vuoromäärä ok, M-P aikataulut erikoiset, tavoite ylittyy vkl:na (ei KESELYn vuoroja)

Yhteysväli

Matkustustarve Nykytarjonta suhteessa palvelutasotavoitteeseen
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Liite 3. Asukaskuulemisen toteuttaminen ja tulokset  

Kyselyn toteutus ja vastausmäärät 

Palvelutasoehdotukseen on kerätty asukkaiden kommentteja Internetissä ZEF-survey kyselykoneella. Kyse-

lystä on tiedotettu ELY-keskuksen Internet-sivuilla. Sivuilta on ollut mahdollista lukea tietoa palvelutasomää-

rittelystä, tarkastella esitettyä palvelutasoehdotusta sekä vastata kyselyyn 8.12.2016-13.1.2017.  

Kyselyyn on osallistunut yhteensä 127 vastaajaa, mutta todellisuudessa vastauksista 115 kappaletta sisäl-

tää jonkinlaisen vastauksen vähintään yhteen kysymykseen. 

Vastaajia on pyydetty ilmoittamaan kotikuntansa postinumero sekä pääasiallisen matkakohteen postinu-

mero. Kaikilta vastaajilta ei ole saatu molempia postinumerotietoja: viisi vastaajaa ei ole ilmoittanut kotikun-

tansa postinumeroa ja 27 vastaajaa ei ole ilmoittanut kohteen postinumeroa. Vastausten määrä kunnittain 

on esitetty seuraavassa taulukossa ja mukana ovat kakki ne vastaukset, joihin on ilmoitettu kotikunnan pos-

tinumero.  

Kotikunta Vastausmäärä 

Hankasalmi 5 

Joutsa 8 

Jyväskylä* 5 

Jämsä 1 

Keuruu 9 

Kivijärvi 13 

Laukaa* 6 

Muurame* 21 

Petäjävesi 8 

Saarijärvi 1 

Toivakka 23 

Uurainen 5 

Viitasaari 3 

Äänekoski 2 

Tuntematon 5 

*Kunta kuuluu Jyväskylän kaupungin toimivalta-alueeseen. 

Vastaukset on lajiteltu postinumeron perusteella Jyväskylän toimivalta-alueelle kohdistuviin matkoihin ja 

ELY-keskuksen toimivalta-alueelle kohdistuviin matkoihin. Kaikkiaan 115 vastauksesta 26 vastausta koskee 

pelkästään Jyväskylän toimivalta-aluetta ja nämä vastaukset eivät ole mukana tässä yhteenvedossa. Vas-

taajista yhteensä 78 henkilöä asuu ELY-keskuksen toimivalta-alueella. Lisäksi kolme vastaajaa, jotka eivät 

ole ilmoittaneet kotikuntaansa, tekevät matkoja pääsääntöisesti ELY-keskuksen toimivalta-alueella sijaitse-

vaan kuntaan. Näiden yhteensä 81 vastaajan vastaukset ovat mukana tässä yhteenvedossa. 

Palvelutason parantamistoimenpiteet 

Vastaajia pyydettiin kertomaan, onko hänen pääasiallisesti käyttämälleen yhteysvälille esitetty palvelutaso 

riittävä. 57 vastaajan mielestä ehdotettu palvelutaso ei ole riittävä. Vastaajia, jotka pitivät ehdotettua palve-

lutasoa riittämättömänä, pyydettiin kertomaan, miten palvelutasoa tulisi parantaa. Kaikki toimenpiteet palve-

lutason parantamiseksi on lueteltu edellä vastaajien kotikunnittain. Yleisimmin mainitut toimenpiteet ovat: 

 Vuorojen lisääminen  

 Vuorojen parempi aikataulutus ja aikataulutus työssäkäyntiaikoihin  
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 Parempi vuorotarjonta koulujen loma-aikoina  

 Liityntäyhteyksien kehittäminen  

Hankasalmi 

 hieman lisätä vuoroja junaan/linjaan... 

 Sitä tulisi lisätä laittamalla linja-autovuorot kulkemaan puolentoista tunnin välein. 

Joutsa 

 Joutsa-Leivonmäki välillä voisi muuttaa osan pikavuoroista vakiovuoroiksi, että pysäkeiltä pääsisi tarvit-

taessa kyytiin ja jäämään pois 

 "Vain yksi bussi aamulla on liian vähän. Joka aamuinen viideltä nousu on rankkaa ja jos nukut ohi, seu-

raava bussi on vasta puoli yhdeltätoista JKL:ssä, joka on liian myöhään työssä käyvälle. Aamubussi aina 

liian täysi ja usein myöhässä!" 

 Enemmän bussivuoroja 

 Työpaikalla Jyväskylässä tulee olla monesti klo 8:00 palaverien takia, joten bussin tulisi olla klo 7:30 - 

7:45 Jyväskylässä. Työaika päättyy periaatteessa klo 16:21, mutta liukumat huomioiden bussi voisi läh-

teä klo 16:15 - 16:30 Jyväskylästä. 

 Aamulla olisi hyvä, jos Joutsasta lähtisi 2 linja-autovuoroa esim. klo 6.30 ja 7.30. Nykyinen aamun 6.25 

lähtevä vuoro on todella usein myöhässä ja kouluaikoina niin täynnä, että viimeiset tulijat joutuvat seiso-

maan. 

 Myös koulujen loma-aikaan pitäisi olla bussivuoro Jyväskylään vaikka Toivakan kautta. 

Jämsä 

 vuoroväli ei ole riittävä. lähtö/saapumisajat yhtenäisiksi -kuin kaupunkiliikenteessä. kalusto euro 6 luok-

kaa ja max ikä enintään 10vuotta 

Keuruu 

 Junavuorot Jyväskylän ja Vaasan välillä tulisi palauttaa samoiksi, kuin mitä ne ovat olleet jo vuosia ennen 

näitä uudistuksia. Aikataulut olivat toimivat ja niissä oli sopivasti valinnanvaraa. Nykyinen aamuvuoro klo 

06.52 lähtee liian aikaisin, kun seuraava ja ainoa vaihtoehto on vasta klo 17.17 (kukaan järkevä matkus-

taja ei päivävuoroilla lähde kiertelemään Tampereen kautta ja maksamaan tuplahintaa). Takaisin päin 

tilanne on aamujunan osalta jo parempi, mutta iltapäivän vuoro myös palauttaa. 

 "Keuruun ja Jyväskylän välinen palvelutaso tulisi nostaa IV-luokkaan, tai ainakin pidentää liikennöintiai-

kaa vähintään klo 20.00 asti. Jos viimeiset bussit kulkevat jo 18.00, on esimerkiksi arkipäivänä töiden 

jälkeen hankala ehtiä käymään asioilla. Mahdollisimman toimiva liikenne ja lyhyet vuorovälit Keuruun ja 

Jyväskylän välillä ovat tärkeitä myös jatkoyhteyksien kannalta. Keuruu ei osu oikein minkään tulevaisuu-

dessa kehitettävän raideyhteyden varrelle, jolloin toimivat liityntäyhteydet Jyväskylään ja Tampereelle 

ovat erityisen tärkeitä." 

 Juna-aikatauluja voisi rukata paremmin niin, että se sopisi virka-aikamatkustukseen. 

Kivijärvi 

 Joku päivittäinen ajoreitti kivijärvi-perho- muu paikkakunta. Edes Jyväskylään ei pääse linja-autolla, kun 

joskus pitäisi aamuvarhaisella mennä koulutukseen, joka alkaa klo 9. 

 Pitää parantaa ja järjestää kuljetus kivijärvi jyväskylä meno paluu koulujen ollessa kiinni ainakin kerran 

jouluisin ja kesällä kaksi että vähävaraisetkin pääsee virkistys ja ostos matkoille plus turistit jotka loma-

levat esim hannunkivi ja eläkeläiset kaikilla ei ole varaa omaan autoon ja sen ylläpitämiseen plus terveys 

käynnit jyväskylään tiedän että on ihmetelty muutkin asukkaat miksi kuljetus o lopetettu se pitää saada 

takaisin ja muut hankkeet karsia ihmiset tärkeämpiä ja se myös työlistää jos omasta kunnasta saa työ-

tekijän tähän tehtävään 
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 "jokaisella pitää olla mahdollisuus ja jokaiselle pitää taata matkustusmahdollisuus joukkoliikennettä käyt-

täen Kivijärvelle/Kivijärveltä mihin vain sairaanhoito-,ostos-,vapaa-ajan-ja työmatkaa varten. huom!eikä 

kaikilla ole omaa autoa!Taloudellisesti kallista ottaa taksi lähimpään kuntaan jatko-kuljetukseen tai sai-

raanhoitoa varten! Lomakylään ja lukuisille loma-asunnoille myös mahdollisuus matkata bussilla!Vaikut-

taa myös negatiivisesti mahd. kuntaan muuttoa suunnitteleville henkilöille jollei ole julkista liikennettä - 

TÄNÄ PÄIVÄNÄ- mahdollisuus käyttää!! ei kovin hyvää Imagoa kunnalle!! - mitä jo nyt saa kuulla muualta 

ihmetysten kera. ps. vaikuttaa myös mahd. uusien yritysten syntymiseen kuntaan joka lähes jäänyt eris-

tyksiin muualta!" 

 Kivijärvi karstula saarijärvi jyväsk.välille kun koululaisilla loma kuljetus yleensä talviloma kesäloma joulu 

pitää olla joukkoliikenne käytössä ei ole autoa ja taksilla kallista eläke ei riitä ja työttömyys lisäisi työlli-

syyttä esim säde hoidon sarja viisi viikkoa tulee kalliiksi taksilla ym .asioita joita paljon vanhukset ja 

vähävaraiset pitää saada vaate ym naapuripitäjiin myös kesällä ja nuoret .pitäisi kehittää esim palvelu-

kuljetus joka on eläkeläiselle 3,00 e sivu joka on käytössä joissakin kaupungissa ja kunnassa jo ja se on 

kerran viikossa ja on kysyttyä 

 Myöhäisempi vuoro Karstulasta Kivijärvelle, nyt viimeisin ( ja ainoa) vuoro lähtee klo 14:05 

 Pitäisi olla vakituinen linja-auto yhteys välillä Kivijärvi-Jyväskylä-Kivijärvi, myös koulujen lomien aikaan, 

kesälläkin. 

 Matkanteko katkeaa Karstulaan koululomien aikana. Taksi ainut vaihtoehto. Karstula Kivijärvi välillä. 

 On saatava yhteys Kivijärvi Karstula välille, sieltä on yhteys eteenpäin. Ei tarvitse olla iso linja-auto pie-

noisbussi varmaan riittää.     Täällähän ollaan motissa koulujen loma aikoina ja kesäkuukausina, eihän 

se näin voi olla, eikö tämä ole järjestely asia. 

 Myös kesäaikaan kuljetuksia , sekä Jyväskylään saakka perjantaisin iltapäivällä reitti, ja  Jyväskylän 

suunnasta Kivijärvelle saakka reittiliikennettä 

Petäjävesi 

 Jyväskylä - Pori välillä ei nykyään kulje minkäänlaista julkista vuoroa. Ainakin viikonloppuisin pe-su väli-

senä aikana. 

 Bussilla ei ehdi aamuisin ensimmäiseen aamujunaan etelään. 

 "Aika ajoin minun pitäisi päästä Keuruulle aiemmin aamulla kuin joukkoliikenteellä on mahdollista päästä. 

Myös seutulipun tilalle syksyllä 2016 tulleet kahden eri liikennöitsijän matkakortit tekivät tilanteesta niin 

sekavan ja asiakkaan näkökulmasta kalliin, että siirryin kulkemaan työmatkani omalla autolla. Jos lippu-

järjestelmä järkevöityisi ja bussivuoroja olisi tarjolla jo aiemmin aamulla, palaisin takaisin joukkoliikenteen 

käyttäjäksi. Perheessämme myös puolisoni kulki aiemmin Jyväskylään töihin joukkoliikenteellä. Syksyn 

2016 aikataulu-, lippu- ja reittiuudistusten jälkeen hän oli pakotettu vaihtamaan oman auton käyttöön, 

sillä kulkeminen Petäjävedeltä aamulla klo 6 työvuoroon Jyväskylään ja iltapäivällä takaisin olisi edellyt-

tänyt matkakortin ostamista kahdelle eri liikennöitsijälle. Tämä tuli järjettömän kalliiksi verrattuna aiem-

paan seutulippuun. Myös hän kulkisi töihin mielummin joukkoliikenteellä kuin omalla autolla, jos mahdol-

lisuus siihen olisi." 

 Yövuoroliikennettä pitäisi olla myös Jyväskylästä länteen. Ehkä yksi vuoro myös 21.30 jälkeen riittänee 

(esim. klo 00). Petäjävedellä liian pitkät matkat taajamassa pysäkeille. 

 Yhdellä lipputuotteella pitää pystyä matkustamaan linja-autolla. Olkoon vaikka neljä eri liikennöitsijää 

reitillä. Nykyinen Yksi lipputuote per liikennöitsijä ei kannusta liikkumaan työmatkoja linja-autolla. Sys-

teemi on liian sekava. Omalla autolla on selkeämpi liikkua. 

 Liian vaikea työssäkäynnin kannalta. Yksi lipputuote per liikennöitsijä. Ei kannusta liikkumaan julkisilla. 

Markkinaehtoinen liikenne on typerin keksintö, mitä EU on mukanaan kantanut. 

Toivakka 

 Aamulla pitäisi kulkea bussi niin, että se olisi n. klo 7.30 kaupungissa (ehtisi kävellä kouluun/seuraavalle 

bussille tms.). 
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 Uusi linja-autoyhteys on hyvä, mutta tarvitsisin viikottain myös myöhäisempää vuoroa päästäkseni kotiin 

linja-autolla. Joudun nyt käyttämään henkilöautoa tuollaisina päivinä. 

 Palvelutasossa ei oteta huomioon, että työmatkalaisen on oltava perillä työpaikallaan pääsääntöisesti 

viimeistään 8.00 ja työpaikka ei välttämättä ole lähellä päätepysäkkiä vaan yleensä tarvitaan vielä pai-

kallisliikenteen jatkoyhteys. Sama asia opiskelijoilla. Tällöin jos ensimmäinen vuoro lähtee 8.00 "syrjä-

kyliltä" ei se palvele työmatkaa taittavaa. Sama asia käänteisesti paluumatkan suhteen. Työaika loppuu 

suurimmalla osalla 16.00 - 17.00 välillä ja siihen pitäisi osata laskea päälle siirtymäkuljetus "syrjäkylien" 

lähtöpaikalle eli yleensä matkakeskukseen. Tätä ei ole osattu huomioida kyydityspalvelua tarjotessa ja 

uskon, että se vähentää todella paljon matkustajia ja pitää/lisää henkilöautoliikennettä. 

 Vuoroja myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

 "Toivakka Jyväskylä välille pitäisi saada lisää vuoroja jotka kulkevat toivakan keskustasta/keskustaan. 

Varsinkin kello 16 jälkeen toivakan keskustaan ei kulje kuin yksi linja auto leppälahden kautta 16:15. Jos 

työt lopuu jyväskylässä 16 niin tähän autoon ei kerkiä. ja muutenkin kaikki autot lähtee samoihin aikoihin 

kumpaankin suuntaan !!!! Voisivat ajaa esi puolentunnin erolla" 

 Pari vuoroa myös ilta-aikaan sekä viikonloppuna. 

 "Koululaisten lomille (hiihto, kesä, syys, joulu) ei pääse lainkaan Toivakasta Jyväskylään missä Toivak-

kalaisia käy töissä.  Ison tien varresta 5 km:n päästä pääsee. Illalla Jyväskylästä Toivakan tienhaaraan 

lakkasi kulkemasta Savonlinjan vuoro kl 20.15. Nyt en pääse enää bussilla iltavuorosta kotiin vaan jou-

dun julkisen liikenteen sijasta ajamaan omalla autolla. Tässä vuorossa kulki paljon Toivakkalaisia nuoria 

jotka harrastavat Jyväskylässä." 

 Viikolla iltabusseja Jyväskylästä takaisinpäin ei enää kulje. Harrastuksista ym palaaminen ei onnistu 

enää bussilla. 

 Enemmän bussivuoroja, iltaisin. 

 Iltavuoroa välillä Jkl-Toivakka ei ole lainkaan. Jos ei neljältä pääse lähtemään töistä, niin illalla menee 

muutama vuoro Helsinkiin, joista ilmeisesti vielä vuoden alusta lakkautettiin toinen. Pikavuoropysäkiltä 

on vielä 3km matka Toivakkaan. Aamuvuoroja Jyväskylään on riittävästi omiin tarpeisiini. 

 Olisi hyvä, jos busseja kulkisi enemmän. Ilta-aikaan (19-21) olisi ehdottoman tärkeää meno sekä paluu-

vuorolle, sillä asioita kaupunkiin olisi myös illalla tai työpäivä saattaa olla pidempi ja tällöin kotiin olisi 

myös päästävä jos autoa ei ole käytössä sinä päivänä. Vuoroja olisi hyvä olla ainakin 3h välein kum-

paankin suuntaan. 

 Koulujen loma-aikoina bussit eivät kulje sellaisilla aikatauluilla, että pääsisi töihin ajoissa ja pääsisi ta-

kaisin kotiin niin, että ei tarvitsisi odottaa tai joutuisi kävelemään Viisarimäestä Toivakkaan. Edes yksi 

aikainen aamuvuoro ja yksi vuoro illalla Toivakkaan asti. 

 Busseja pitäisi mennä enemmän, sekä myös illalla. 

 busseja voisi tulla myöhemmälläkin 19-21 välillä Toivakkaan asti. Sekä loma-ajoilla bussit voisivat kulkea 

siten että ammattikoululaisetkin pääsisivät muiden ollessa vielä lomalla, kouluun Toivakasta asti parem-

min. 

 Arkisin viimeinen bussi Toivakkaan pitäisi tulla myöhemmin kuin klo 16.15 esim. klo 20.00 pintaan. 

 "Iltaisin ei kulje linja-autoa Toivakkaan saakka, vaan pitää jäädä viisarimäessä pois. Siitä on vielä pitkä 

matka kävellen kotiin, melkein kymmenen kilometriä. Koulun loma-aikoina, jos olisi asiaa kaupunkiin, niin 

ei tarvitse lähteä, koska ei kulje bussi!" 

Uurainen 

 Iltaisin pitäisi olla vähintään yksi vuoro Jyväskylästä Uuraisille ja toisin päin. 

 JKL:stä lähtee linkki Uuraisille 16:45, seuraava vasta 22:00. LIIAN PITKÄ VÄLI. Linja-auto taksat liian 

korkeat jotta niitä voisi käyttää. Jos Tampereelle edestakasin pääsee halvemmalla kuin JKL:n edestaka-

sin niin jossain MÄTTÄÄ PAHASTI 

Viitasaari 
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 Lisää vuoroja 

Äänekoski 

 Sopivimmat aikataulut ja meno-paluu yhdistelmä suoraan! 

 

Yleiset joukkoliikenteen kehittämisehdotukset 

Vastaajat ovat saaneet kyselyn lopussa esittää vapaasti muita toiveita ja yleisiä joukkoliikenteen kehittämis-

ehdotuksia. Vastaukset ovat lueteltu edellä vastaajien kotikunnittain ja yleisimmät kehittämisehdotukset 

ovat tiivistetty näin: 

 Yhtenäinen lippujärjestelmä (Hankasalmi, Keuruu, Petäjävesi, Toivakka) 

 Vuorojen lisääminen (Joutsa, Karstula, Keuruu, Kivijärvi, Petäjävesi, Toivakka) 

 Parempi vuorotarjonta kesällä (Kivijärvi, Toivakka) 

 Palvelu-/asiointiliikenne taajamaan tai naapurikuntaan (Kivijärvi, Viitasaari, Äänekoski) 

 Parempi junien vuorotarjonta (Keuruu, Petäjävesi) 

Hankasalmi 

 Hankasalmelaiset nuoret joutuvat ostamaan Kelan koulumatkatukilipun lisäksi jkl kaupungin sisäiseen 

liikenteeseen lipun. Ennen sama kävi kotoa kouluun asti ja hinta 43€ nyt täytyy ostaa kaksi lippua ja hinta 

94€!! Hankasslmen opiskelijat joutuvat eriarvoiseen sijaan muihin ppiskelijoihin nähden. 

Joutsa 

 klo 6.25 Joutsasta Jyväskylään lähtevä vakiovuoro voisi pysyä aikataulussa.  Linja-auto lähtee Helsin-

gistä ja kuljettajan vaihto on Heinolassa.  Aamuun voisi lisätä sellaisen vuoron, että auto olisi Jyväsky-

lässä ennen klo 7 tai viimeistään klo 7.30. 

 Toinen aamuvuoro voisi mennä suoraan uutta tietä, kuten aikaisemminkin pikavuoro kulki. 

 Olisiko mahdollista, että liikenne joutsasta kulkisi uutta tietä, jolloin matka-aika lyhenisi? On turhauttavaa, 

kun työmatkaa on 70 kilometriä ja siihen kuluvaa aikaa vielä lisätään kiertämällä "vanhan" tien kautta. 

Karstula 

 Pikku-bussi edes kerran päivässä Karstulasta Kivijärvelle ja eteenkinpäin tarpeen mukaan. Jatkoyhteys 

huomioiden Jyväskylästä tulijoille. 

Keuruu 

 Bussilla matkustaminen Keuruulta Jyväskylään on kesäkuun uudistuksen jälkeen helpottunut niin aika-

taulullisesti kuin hinnaltaankin, mikä korvaa junaliikenteen puutteet siihen suuntaan. Mutta jos tarve liik-

kua suuntautuu Seinäjoelle ja Vaasaan, on tilanne toinen. Junavuorojen karsimisen jälkeen nykytilanne 

suorastaan pakottaa yksityisautoilun lisääntymiseen, sillä tarjolla oleva julkinen liikenne Pohjanmaan 

suuntaan on lähes olematonta ja nekin vähät vuorot mitä kulkee, on laitettu järjettömiin aikoihin. Oma 

lukunsa on vielä Seinäjoen ja Vaasan välillä se, että juna ei enää ehdi pysähtyä pienemmillä asemilla 

ottamaan maksavia asiakkaita kyytiin ollenkaan, vaan näitä pysähdyksiä korvaamaan on lisätty erillinen 

bussivuoro (!), mikä kulkee ainoastaan arkisin ja sopii jatkoyhteydeksi ainoastaan Jyväskylästä Seinäjo-

elle aamulla tulevalle junalle. Bussillakin Keuruulta pääsee ainoastaan arkisin aamulla Seinäjoelle, mutta 

viikonloppuna ei lainkaan. Onnibus ajaa Pohjanmaalle viikonloppuisinkin kaksi vuoroa, mutta sen kyytiin 

pääsee vain Multialta, jonne puolestaan ei viikonloppuisin Keuruulta kulje julkinen liikenne. Toivoisin, 

että joukkoliikenteen suunnittelussa säilytetään tasavertaiset mahdollisuudet pienemmilläkin paikkakun-

nilla päästä matkustamaan myös viikonloppuna ja loma-aikoina ilman kallista ja aikaa vievää kiertämistä 

isompien kaupunkien kautta, ja niin että sillä pääsee perille asti. Yksityisautoilua kiristetään koko ajan eri 
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keinoilla, vaihtoehtona pitäisi tarjota asuinpaikasta riippumatta tasavertaisia ja kohtuuhintaisia mahdolli-

suuksia käyttää julkista liikennettä mahdollisimman kattavasti. 

 Linja-autokortin pitäisi käydä molempien bussifirmojen linja-autoihin, tällä hetkellä ei käy. Se on huono 

asia meille jotka kuljemme päivittäin väliä Keuruu-Jyväskylä. Kiitos Matka Mäkelälle nopeista vuoroista! 

 Junavuoro Keuruulta Jyväskylään arkiaamuisin niin että olisi kahdeksalta Jyväskylässä. Ja paluuvuoro 

neljältä takaisin. Juna olisi hyvä ja miellyttävä matkustus vaihtoehto bussimatkustamiselle. 

 Keuruu tarvitsee kansainvälisen lentokentän. Kuulostaa vitsiltä, mutta kun yhdistetään järvimatkailun ke-

hittäminen ja alueen tarinallistaminen houkuttelevaksi, niin kohta matkailijoita tulee niin paljon, että tar-

vitaan oma kansainvälinen lentoasema. 

Kivijärvi 

 Liian pitkä kävelymatka pysäkille 

 "miksi tämä kysely vain netissä?? kaikille asukkaille kysely kotiin postitse!! tämä asia kuuluu jokaiselle; 

erityisen tärkeä vakiasujille, tarpeellinen myös loma-asujille, jotka veron muodossa kuntaa kantaa-he 

tarvitsevat myös palveluja; pelkkä vesi ja kauneus ei riitä, jollei se ole helposti tavoitettavissa! kuten 

muutkin mielipide/kehittämisehdotukset: postitse kotiin! nettiä ei ole kaikilla - vai halutaanko ne hiljaisem-

mat, ikäihmiset jättää huomioimatta?" 

 Palvelukuljetus vanhuksille naapuripitäjiin ja joukkoliikenteen kehitettävä että toimii myös jouluna kesänä 

talviloma aikoina kun koulukuljetusta ei ole palvelukuljetus joka on vahuksille ym .kerran viikossa oma 

kuljettaja joka avustaa tavaroissa rollaattoreissa johon oma puh numero maksaa3,00 euroa sivu on jo 

käytössä monessa kaupungissa ja kunnassa 

 Myös kesälle on saatava linja-autovuoro ko.  välille. Koulujen lomien aikana linja-auto ei kulje ollenkaan. 

 Vakituinen linja-auto yhteys Kivijärveltä Jyväskylään. 

 Kivijärveltä Jyväskylään liikennöinti ä myös perjantaisin iltapäivällä esim klo 17 alk. 

Petäjävesi 

 Poikittaisliikenne Jyväskylä- Pori valtatie 23 käyttäen. Virrat , Kihniö, Parkano Kankaanpää, vailla vuoroa 

tällä hetkellä. Opiskelijat ja vapaa-ajan liikkujat kohderyhmänä suurimmat. 

 "Viikonloppuisin - varsinkin sunnuntaisin - bussivuoroja on todella vähän. Junaliikenteen soisi jatkuvan 

Petäjäveden ja Jyväskylän välillä" 

 Aikataulujen aamulaajentamisen lisäksi toivoisin lippujärjestelmää järkeistettävän Petäjävesi-Keuruu ja 

Petäjävesi-Jyväskylä väleille. Nykyinen kahden eri toimijan eri korteilla venkslaaminen ei palvele työmat-

kakäyttäjää mitenkään. 

 Junaliikenteen säilyttäminen, tukeminen ja markkinointi. 

 Yhdellä lipputuotteella pitää päästä liikkumaan, oli liikennöitsijöitä kaksi taikka neljä. Tällä hetkellä oma 

auto on helpoin ja halvin kulkuväline. 

 Viikonloppuisin - varsinkin sunnuntaisin - bussivuoroja on todella vähän 

Toivakka 

 Busseja saisi kulkea myös viikonloppuisin, että pääsisi esim. ostoksille kaupunkiin. Lisäksi iltaisin saisi 

kulkea bussi Jkl- Toivakka. 

 Kiitos, että Linkki kulkee nyt taas myös Toivakkaan! 

 Yrittäkää tehdä töitä enemmän lippujen yhteensopivuuden eteen eli waltti voimaan kaikissa tapauksissa 

samoilla hinnoilla. Nyt sekavutta kun eri autoissa käy eri kortti ja pahimmillaan ollaan tilanteessa, että 

waltti käy vain osan matkasta kun loppu ei ole tuettua liikennöintiä. 

 Vuoroja tarvitaan iltaisin, juhlpyhisin ja viikonloppuisin Toivakan ja Jyväskylän välille. 
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 "Että Toivakkalaisetkin otettaisiin huomioon joukkoliikenteen kehittämisessä ja vuorojen lisäämisellä vä-

hennettäisiin yksityisautoilua. Sekä lippu vaihtoehtoja lisää. Esimerkiksi savonlinjaan ei ole työmatkalai-

selle kuin kuukausi kortti. Ja jos ei ole jokapäivä töissä, niin ei lippua kannata ostaa. Miksi matkakortteja 

ei enään ole 20, 40 matkaa?" 

 Koulujen loma-aikana on mahdotonta päästä työaikojen mukaan Jyväskylään. Tähän täytyy kiinnittää 

huomiota, sillä työssä käyvät eivät voi pitää samoja lomia kuin koululaiset. 

 Kunhan lisää busseja! 

 Viiden jälkeen olisi hyvä tulla bussi jkl- Toivakka 

 Enemmän iltapainotteista kuljetusta kaupunkiin ja takaisin (varsinkin takaisin) 

Viitasaari 

 Teiden kunnossapitoa pitää parantaa ja kunnossapidon työn valvontaa lisättävä. Ei riitä kerran vuodessa 

tien läpiajaminen valvonnan suorittamiseksi. 

 Syrjäkyliltä kyytiä keskustaajamaan lisättävä. 

Äänekoski 

 Asiointi kuljetus Äänekokelle esim kerran viikossa keskellä päivää meno-paluulla n.4h 

Kotikunta ei tiedossa 

 On harkittava myös yhteyttä Kyyjärven kautta sieltäkin kulkee julkinen liikenne. 
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