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TIIVISTELMÄ  

Oulun tiepiirin joukkoliikenteen tarveselvityksen tavoitteena oli selvittää, mi-
ten Tiehallinto voi parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä Oulun tiepii-
rin alueella. Tiehallinnon toiminnalle asetettiin vuodelle  2001  tavoitteeksi  tie-
pu  nä  koskevan joukkoliikenteen tarveselvityksen laatiminen. Vuoden  2002 

 tavoitteena  on  toteuttaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parantavia toi-
menpiteitä. Tarkastelun pääpaino  on  linja-autoliikenteessä. Muiden kulku- 
muotojen osalta pyritään parantamaan matkaketjujen toi mivuutta kehittä-
mällä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä terminaaleihin johtavilla tieyhte-
yksillä. 

Oulun tiepiirin alueella joukkoliikenteen tarjonta  on  voimakkainta Oulun kau-
punkiseudulla sekä päätieverkolla. Päätieverkon ulkopuolella joukkoliiken

-teen  tarjonta  jää  yleensä  alle  kymmeneen vuoroon vuorokaudessa. Alem-
maIla tieverkolla joukkoliikenteen rungon muodostaa monin paikoin läänin-
hallituksen ostoliikenne sekä kuntien ostamat koulukuljetukset. Asutuksen ti-
heys  on joukkoliikenteen käyttöpotentiaalin  kannalta parhainta taajama-alu-
eilla. Oulun kaupunkiseudulla  on  lähes katkeamattomia tiheän, yli  200  asu-
kasta/km2 , asutuksen nauhoja. Vastaava asukasti heys saavutetaan nauha-
maisesti myös välillä Kalajoki - Haapajärvi. 

Joukkoliikenteen  parissa toimii useita viranomaisia, yrityksiä  tai  yksittäisiä 
henkilöryhmiä, joita kutsutaan joukkoliikenteen sidosryhmiksi. Sidosryhmät 
voidaan jakaa esimerkiksi lupavi ranomaisiin, operaattoreihin, matkustajiin  ja 

 muihin viranomaisiin. Tässä luokittelussa Tiehallinnon voidaan katsoa kuulu-
van muihin viranomaisiin. Joukkoliikenteen kannalta tiepuiri vaikuttaa toimin-
nallaan fyysisen toimintaympäristön kehittämiseen yleisellä tieverkolla. Ka-
duilla vastaavista tehtävistä huolehtivat  kunnat. Liikennetarjonnan  kehittämi-
nen  on  muiden tahojen, erityisesti liikenteenharjoittajien, lääninhallituksen  ja 

 kuntien, vastuulla. 

Joukkoliikenne  ei tähän mennessä ole ollut tiepiirin toiminnassa yksittäisenä 
liikennemuotona juurikaan esillä, mutta tiepiirin toiminta pääsääntöisesti tu-
kee kaikkien tienkäyttäjien toimintaedellytyksiä yhtä aikaa. Strategisella ta-
solla joukkoliikenteen hyväksi työskennellään erityisesti liikennejärjestelmä-
suunnittelussa. 

Tiepiirin tavoitteet joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi  on 
 tiivistetty kolmeen asiakokonaisuuteen: 

- joukkoliikenteen  tarpeiden huomioonottaminen kaikessa tiepiirin toimin-
nassa - joukkoliikennetietoisuuden lisääminen 

- joukkoliikenteeseen  liittyvän yhteistyön  ja sidosryhmätyöskentelyn  lisää-
minen 

- joukkoliikenteen  matkustus-  ja liikennöintiolosuhteiden  sekä liikennetur-
vallisuuden kehittäminen 

Tiepiriin  sisällä joukkoliikenteen vastuuhenkilö toimii tiepiirissä asiantuntija-
na, joka seuraa uusien menetelmien, järjestelmien  ja suunnitteluratkaisujen 

 kehitystä sekä jakaa tietoutta. Apunaan vastuuhenkilöllä  on  eri prosessien eli 
tiepiirin toimintojen edustajista koottava joukkoliikenteen yhteistyöryhmä, 
jonka tehtävänä  on  varmistaa tiedonkulku eri prosesseissa. Vastuuhenkilö 



pitää säännöllisesti yhteyttä joukkoliikenteen sidosryhmiin. Yhteistoiminta  si-
dosryhmien  kanssa  on  joukkoliikenteen  kehittämisessä avainasemassa kai-
kessa toiminnassa. 

Vuosille  2002-2005 on  aikataulutettu  toimenpiteitä, jotka parantavat joukko- 
liikenteen toimintaedellytyksiä. Käytännössä toimenpiteillä pyritään siihen, 
että seuraavan noin neljän vuoden aikana toiminta joukkoliikenteen hyväksi 
terävöityy  ja  että joukkoliikenteen huomioonottaminen tulee luonnolliseksi 
osaksi suunnitteluprosesseja  ja  muuta sisäistä toimintaa. Jatkuvaa toimintaa 
ovat  mm.  yhteistoiminta sidosryhmien kanssa, palautteen vastaanottaminen 
matkustajilta, joukkoliikenteen vastuuhenkilön tehtävät, joukkoliikenteen yh-
teistyöryhmän toiminta, joukkoliikennettä koskeva sisäinen tiedottaminen, 
kevyen liikenteen verkoston kehittäminen sekä liikenneturvallisuuden pa-
rantaminen joukkoliikenteen käyttämillä reiteillä  ja pysäkeillä.  Monien toi-
menpideohjelmaan kirjattujen toimien aikataulu riippuu merkittävästi muiden 
sidosryhmien toiminnasta. Rahoitusta tarvitaan  mm.  erilaisiin sidosryhmien 
yhteistyönä tehtäviin selvityksiin sekä fyysisen toimintaympäristön  ja  hoidon 
kehittämiseen. 

Hoitoa alemmalla tieverkolla pyritään kehittämään siten, että joukkoliiken
-teen  käyttämillä  reiteillä saataisiin paremmat olosuhteet talvihoidon toimen-

piteiden ajoitusta muuttamalla. Fyysistä toimintaympäristöä kehitetään sel-
vitysten  ja  edelleen myös aloitteiden perusteella. Liikenneturvallisuustyössä 

 ja  kevyen liikenteen kehittämisessä otetaan joukkoliikenteen tarpeet entistä 
paremmin huomioon. Tiepiirin joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät vahvistu-
vat valtion  ja  kuntien uuden kustannusvastuun periaatteiden myötä. Yleisten 
teiden varsien katosten hoito, kunnossapito  ja  rakentaminen siirtyvät Tiehal-
linnon vastuulle viimeistään vuoden  2004  loppuun mennessä. 

Selvityksessä esitetyn toimenpideohjelman toteuttamiseksi tarvitaan yhteen-
sä  n. 1  -  3  Mmk vuodessa vuoteen  2005  asti. 



ESIPUHE 

Tämän tarveselvityksen tavoitteena  on  ollut konkretisoida erilaisia kehittä-
mistarpeita Oulun tieplirin alueella. 

Tarveselvityksen  työryhmässä ovat olleet mukana: 

-  Risto Leppänen, pj. 
- Jussi Sääskilahti, 
-  Tarja Jääskeläinen, 
- Ari Hoppania, 
-  Leo  Oja, 
-  Jukka Haavikko, 
-  Erkki Partala, 
-  Martti Juntunen,  

Oulun tiepiiri 
Oulun tiepiiri 
Oulun tiepiiri 
Oulun lääninhallitus 
Oulun lääninhallitus 
Linja-autoliitto 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Kainuun liitto  

Projektin  tavoitteista  ja toteutustavasta  on  työn aikana käyty vuoropuhelua 
Linja-autoliiton Oulun osaston kanssa. Tiepiirin omaa nykyistä toimintaa  ja 

 odotuksia tulevalta toiminnalta joukkoliikenteen suhteen  on  selvitetty haas-
tattelemalla henkilöitä tienpidon suunnittelun, tienpidon teettämisen  ja  toi-
minnan ohjauksen yksiköistä. Haastateltavina olivat Pirkko Hartikainen,  Jani 
Huttula,  Unto  Lehtikangas, Timo Mäkikyrö, Vesa Matturi  ja  Hannu Tolonen. 

Selvitys  on  laadittu  JP-Transplan  Oy:n  ja lnsinööritoimisto Liidea  Oy:n yh-
teistyönä. 

Oulussa, joulukuussa  2001 
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1  JOHDANTO  

1.1  Selvityksen tavoitteet  

Tiehallinto  on  vuonna  2000  tehnyt ensimmäisen joukkoliikenteen erityistar-
peita koskevan toimintalinjauksensa. Tiehallinto haluaa ottaa entistä pa-
remmin huomioon joukkoliikenteen tarpeet, lisätä tietoutta joukkoliikenneasi-
oista sekä tutustua joukkoliikenteen sidosryhmiin  ja  lisätä yhteistyötä niiden 
kanssa. Joukkoliikenteen sidosryhmiä ovat  mm.  liikenne-  ja viestintäministe-
riö,  lääninhallitukset,  kunnat, joukkoliikenneyritykset ja  niiden etujärjestät, 
maakunnalliset liitot, Ratahallintokeskus  ja  luonnollisesti matkustajat. 

Jatkossa tiepiirit toimivat joukkoliikenneasioissa yhtenä sidosryhmänä yh-
teistyössä muiden joukkoliikenteen parissa toimivien tahojen kanssa. Toi-
minnan kehittämistä varten  on  tiepiireihin  nimetty joukkoliikenteen vastuu- 
henkilöt  ja  käynnistetty piirikohtaisia joukkoliikenteen tarveselvityksiä, joiden 
myötä erilaiset kehittämistarpeet konkretisoituvat. Oulun tiepiirin joukkolii-
kenteen tarveselvityksessä tarkastelun pääpaino  on  linja-autoliikenteessä. 
Muiden kulkumuotojen osalta pyritään parantamaan matkaketjujen toimi-
vuutta kehittämällä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä terminaaleihin johta

-villa  tieyhteyksillä. 

Tarveselvityksen  yleisenä tavoitteena  on  kirjata sellaiset asiakokonaisuudet, 
joilla Oulun tiepiiri voi parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä alueel-
laan  ja toiminnoissaan.  Keskeisiä tarveselvityksen tavoitteita ovat  mm.  

-  tiepiirin roolin löytäminen joukkoliikenteen toimintaverkossa, 
-  omien sekä eri yhteistyötahojen tehtävien kirjaaminen, tietämyksen li-

sääminen  ja  yhteistyön kehittäminen joukkoliikennettä koskevissa asiois-
sa, 

- joukkoliikenteen  tarpeiden tiedostaminen tienpidossa, 
- joukkoliikenteen laatukäytävien  ja  keskeisten pysäkkien kehittäminen, 
- joukkoliikenteen  toimintaedellytysten tehokkaampi huomioon ottaminen 

liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimisissa, 
- joukkoliikenteen  hoidon kehittäminen, 
- joukkoliikennettä  tukevan tiedottamisen lisääminen, 
- joukkoliikenteen vastuuhenkilön tehtäväkuvan  selvittäminen, 
-  oman alueen joukkollikenteen palvelutason  ja  toimintaedellytysten sel-

vittäminen sekä 
-  tavoitteita tukevien tehtävien määrittäminen, niiden priorisoiminen  ja 

 alustavan toteuttamisohjelman laatiminen  

1.2  Selvityksen  toteutustapa  

Oulun tiepiirin alueella toimivaa joukkoliikennettä  on  kuvattu aikaisempia 
selvityksiä  ja  suunnitelmia apuna käyttäen. Joukkoliikenteen kuvauksessa 

 on  hyödynnetty myös lääninhallituksen vuosittain julkaisemaa sektorikoh-
taista toimintakertomusta, liikenteen peruspalveluraporttia. 

Rakennettuun ympäristöön liittyvien toimenpiteiden kohdentamiseksi  on  tär-
keää tietää nykyinen joukkoliikenteen palvelutaso ts. missä, mihin aikaan  ja 
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kuinka paljon joukkoliikennepalveluja  on  tarjolla tiepiirin eri alueilla. Joukko- 
liikenteen reittejä  ja vuoromääriä  yleisten teiden verkolla  on havainnollistettu 

 viemällä lääninhallitukselta saadut tiepiiriä koskevat linjaliikennelupien  ja 
ostoliikenteen vuorojen ai kataulut karttaesitykseksi.  

Yksi keskeinen tiedonlähde  ja  työssä syntyvä toimintasuunnitelman lähtö-
kohta  on sidosryhmiltä kyselyllä  kerätty tieto. Kyselyllä  on  pyritty saamaan 
ensinnäkin arvio tiepiirin toiminnasta nykyisin  ja  toisena pääkohtana suunta-
viivoja toiminnan kehittämiselle  ja  tehtävien priorisoinnille. Kyselystä saatua 
tietoutta  on syvennetty  kirjallisen kyselyn jälkeen haastattelemalla Sotkamo- 
Kuhmo —alueella joukkoliikenteen parissa työskenteleviä henkilöitä eri sidos- 
ryhmistä. Työn alkuvaiheessa käytiin esittelemässä tarveselvityksen tavoit-
teita  ja toteutustapaa  Li  nja-autoliiton Oulun osaston osastokokouksessa. 

Omaan toimintaan  ja  odotuksiin tulevalta toiminnalta  on  perehdytty haastat-
telemalla henkilöitä tienpidon suunnittelun, tienpidon teettämisen  ja  toimin-
nan ohjauksen yksiköistä sekä tutustumalla Toimintalinjauksiin  ja  Pitkän 
tähtäimen suunnitelmaan  ja  Oulun tiepiirin  ja Tiehallinnon  valtakunnallisten 
asiakaspalautejärjestelmien nykyiseen toimintaan.  

1.3  Lähtöaineisto  

Selvityksen lähtöaineistona  on  hyödynnetty  mm.  seuraavia selvityksiä  ja 
 tietoaineistoja: 

-  Ehdotus liikenneministeriön joukkoliikennestrategiaksi  (LM 18/2000) 
- Tienpidon linjaukset 2015 (Tielaitos 2000) 
- Joukkoliikenteen  toimintaedellytysten parantaminen - Toimintalinja  2000 

(Tiehallinto) 
- Joukkoliikenne -  Opas tiepii nfl joukkoliikenneselvityksen laatimiseksi 

(Tielaitos  23/2000) 
- Joukkoliikenne - Laatukäytävien  kehittäminen (Tielaitos  55/2000) 
-  Kunnan  ja  valtion kustannusvastuun periaatteet yleisen tien pidossa 

(Kuntaliitto / Tiehallinto  2001) 
-  Oulun seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen  (2001) 
- Joukkoliikenteen terminaaliverkko  Oulun läänissä, nykytilanteen kuvaus 

 ja kehittämisvisiot  (Oulun lääninhallitus  2001) 
-  Pohjois-Pohjanmaan  ja  Kainuun liikennestrategia  (2000) 
-  Kajaanin kaupunkiseudun liikennejärjestelmä  2010 (1999) 
- Asutustihentymät  Oulun tiepiirissä (Tiehallinto / Oulun tiepilri  2000) 
-  Lääninhallitusten liikennejaostojen osallistuminen liikennejärjestelmä- 

suunnitteluun (Liikenneministeriön mietintöjä  ja muistiolta  B 15/2000) 
-  Peruspalvelut Oulun läänissä  2000 -  Liikenteen osuus peruspalvelujen 

arviointiraportissa  (Oulun lääninhallitus) 
- Tierekisteri 
- Pysäkkirekisteri 
-  Tiepiirin aloiterekisteri 
-  Rakennus-  ja huoneistorekisteri  (1999) 
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kannattamattomasta liikenteestä ostamalla palvelun yksityiseltä  lUkenteen-
harjoittajalta.  Oulun  tiepiirissä ostoliikenteen  osuus  maaseutuliikenteessä  oli 
vuonna  2000  kilometreissä  mitattuna noin  40  %. Kaupunkiseuduilla ostolii-
kenteen  osuus oli huomattavasti pienempi. Ennen palvelun ostamista jär-
jestetään  tarjouskilpailu,  jolloin pyritään turvaamaan liikenteen peruspalvelut 
kaikille mandollisimman tehokkaasti  ja  edullisesti. 

Taulukko  1.  Joukkoliikenteeseen  liittyviä keskeisiä käsitteitä. 

v1l1m.i.rtii 	lääninhallituksen  rryöntämä peruslupa,  joka oikeuttaa  tilausliikenteen  ja  kunnan  tai  valtion  
ostohikenteen  harjoittamiseen 	- 	 - - 	____ 	- _____ - 

ffl'''u 	
iva,jokaoikeuttaa  aikataulun mukaisen  reittiliikenteen_harjamiseen - 	_____ 

ItI!1411.!- luvanvarainen  henkilöliikenne, joka  on  säännöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettä-
vissä, jonka reitin  lupaviranomainen  vahvistaa  ja  jonka harjoittaminen ei perustu kunnan, 

 kuntayhtymän,  liikenne-  ja  viestintäministeriön  tai  lääninhallituksen kanssa tehtyyn osto- 
sopimukseen. Koska  linjaliikenne  rahoitetaan  lipputuloilla  ja  se on  yleensä taloudellisesti 
kannattavaa, siitä käytetään myös termejä  lipputuloperusteinen  tai  itsekannattava  lii-
kenne.  _________________________________ 

r1miiii- joukkoliikenne-  tai  taksiluvan  nojalla  harjoitettavaa henkilöliikennettä,  joka  on  säännöllistä, 
jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä  ja  jonka hoitaminen perustuu kunnan,  kuntayh-
tymän,  Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan, Liikenne-  ja  viestintäministeriön  tai 

 lääninhallituksen kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan  spimukseen 
- ' joukkoliikenne,  joka palvelee ensisijaisesti taajama-alueen sisäisiä  matkustustarpeita  ja 

jota  ajetaan vähintään kuusi vuoroa päivässä  ja  jonka  vuorovälit  ovat korkeintaan kaksi 
tuntia  tai  joka  on  luonteeltaan  palvelulinja. 

. 
-flti 	kunnan rajojen sisällä tapahtuva sisäinen  joukkoliikenne.  Kaupunkimainen  paikallisliiken- 

• 	' 	-iId- 	ne  on  myös sisäistä liikennettä. 	____ - 	--- 	- - - 	- - 	--_____ 
- 	 usean kunnan alueelle ulottuva liikenne  
• !-jj- 	seutukuntien  välinen  pitkämatkainen  liikenne  

•  b 	•1I.Efliiii 	tarkoittaa kiinteää reittiä käyttävää liikennettä, joka pysähtyy  pysäkkimerkein osoitetuissa 
kohchssa  tai  tarvittaessa  jospysakkimerkkeja  on  harvemmassakwn  1  5kometnn valein 

ki.i.ii.imiiir 	nopea  linjaliikenne,  jossa  pysähdytään  matkustajien ottamista  ja  jättämistä varten  vain 
 linjaliikenneluvassa määritellyissä  paikoissa  

It1rTrnm.iiir- 	 luvanvarainen  henkilöliikenne,  jota  harjoitetaan  vain  tilauksesta tilaajan määräämällä ta- 
valla, sekä muuta  luvanvaraista henkilöliikennettä,  joka ei ole  linjaliikennettä  eikä  ostolii-
kennettä 

It1ITEUf 	linjaliikenteen  reitti,  jolta  ei sallita poikkeamia. Eräänlainen vastakohta  on  ns.  joustava 
reitti, jossa ennalta määrättyä reittiä voidaan muokata tilausten perusteella  

I 	• 	M11: 	perinteisen linja-autoliikenteen  ja  taksiliikenteen  välimuoto, jossa ajetaan kiinteää, jousta- 
-  vaa  tai  vapaasti  muodostuvaa  reittiä tilausten eli kutsujen perusteella. Matkustaja tekee 

 tilauksenmatkojerivähyskeskukseen, tilauskeskukseen  tai  suoraan  liikennevälineeseen. 
kutsuohjaukseen  perustuva, kiinteällä  tai  joustavalla  reitillä  tai  täysin ilman ennalta mää-
rättyä reittiä ajettava, kaikille avoin liikenne.  Palveluliikennettä  voidaan järjestää linja- 
autolla  tai  taksilla. Palvelu -sana viittaa siihen, että vanhempien ihmisten  ja  toimintaes-
teisten  henkilöiden tarpeet  on  otettu huomioon tavanomaista  joukkoliikennettä kehit-
tyneemmällä  tavalla.  

FIIII 	kiinteäreittinen  tai  reittipoikkeamia  sisältävä, kaikille avoin linja-auto- tai  taksilinja. 
tiIf1I 	useita linjoja palveleva päätepysäkki,  vaihtopysäkki, pysäkkiryhmä  tai  asema. Liikenne- 

järjestelmän  solmukohta,  jossa  on  järjestetty mandollisuus vaihtaa  liikennevälineestä  tai 
 lii kennemuodosta  toiseen. 	 _________________________________ 

E'Z1!1!I 	 linjan varrella  tai  päätekohdassa  oleva paikka, jossa matkustajat odottavat  joukkoliiken- 
nevalinetta_nousevatsnhentpptuvat siita______ ____ 	- 

TImuij.ii 	kuntien, valtion  ja  bussiyritysten  tarjoama edullinen  bussikortti,  jolla voi matkustaa rajat- 
tomasti kaikissa  seutulippujärjestelmään  kuuluvissa linja-autoissa  ja  vaihtaa maksutta 

 vuorosta  toiseen 	 - _____________ 



	

Oulun tiepiirin  joukkoliikenteen tarveselvitys 	 13 
JOUKKOLIIKENNE  TIEPIIRIN ALUEELLA  

2  JOUKKOLIIKENNE  TIEPIIRIN ALUEELLA  

2.1  Aluerakenne joukkoliikenteen  kannalta 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  tutkimuksen mukaan itsekannattavalle jouk-
koliikenteelle löytyy edellytyksiä,  jos  asukastiheys  on  yli  200  as/km2 .  Kysei-
nen asukastiheys saavutetaan Oulun läänissä kuntakeskuksien taajama- 
alueilla. Muualla väestöntiheys  on  huomattavasti pienempi. Oulun kaupunki- 
seudulla yli  200  as./km2  jatkuu lähes katkeamattomana väleillä  Liminka  -  Ii 

 ja  Oulu  -  Kiiminki. Vastaava asukastiheys saavutetaan nauhamaisesti myös 
välillä Kalajoki — Haapajärvi. 

- -  I 	- 	- 	 --- -  
Väestön tiheys 	 ' 	 -. - Asukkaitalkm2 	 -  

U 200- 

!I I  
. 	 .-. 	- 	-. 	 ' fl-_,-__  -- 	- 	- 	

-. 	 , 	, 	• 	
.: 	. 	-  

	

I 	 .j 	I  

	

.±:. 	 '-J 	 - . 	 - 

	

- 	P 	
PJ.RVI,..& 	 fri:  

	

ii 	:i 	 ..• 	'-•. 	 ••. - 
- 

•! 	 - 	 •! 

' 

'J'.js 	
OUL'J- 	•. - 	- 	 .  fl 	

$UOULIALUl 
•  .;I: 	 : 

	

-. 	4- 	. 	. • 	'-• 
- 	"fl 	

P 	PJIJHLJS 	a 	 ; 1q. 	_, , 	- 	 .6•..r'- 	•- 	fll •• 	.  
I E  ' 	 -  . r, 	 12 

fl  , 	t 	-• 	., 	, 	: . 	 - 	 -. 	 _ 	. S._  _ 
-- 	 -: 	 - 	- -  

Kuva  1.  Asukastiheys  Oulun läänissä 
(väestötiedof  rakennus-ja  huoneistorekisteristä  vuodelta  1999).  



14 
	

Oulun tiepiirin joukkoliikenteen tarveselvitys 

JOUKKOLIIKENNE  TIEPIIRIN ALUEELLA  

2.2 Joukkoliikenteen  reitit  ja  vuoromäärät  tiepiirin alueella  

Harva asukastiheys  ei tarjoa parhaita edellytyksiä kuntien  välisen  liikenteen 
hoitamiseen Oulun kaupunkiseudun ulkopuolella. Tilanne  on  huonoin Kai-
nuussa, Kehys-Kainuun seutukunnassa  ja  Koillismaalla. 

Päätieverkolla  ajetaan pääsääntöisesti lipputuloihin perustuvaa liikennettä. 
Vuorotiheytenä mitattuna palvelutaso  on  parhainta  Liminka-Oulu-li  ja  Oulu

-Kiiminki-Pudasjärvi -akseleilla. Välillä  Oulu-Kuusamo  on  väestömäärään 
suhteutettuna kohtuullinen liikennetarjonta. Kehys-Kainuun  ja  Kajaanin seu-
tukunnissa  on liikennetarjonta  noin  10-20  vuoroa Kajaanista Suomussal-
melle, Kuhmoon, Sotkamoon  ja Vuolijoelle.  Kainuuta vastaava liikennetar-
jonta esiintyy Raahen, Lakeuden, Ylivieskan  ja  Nivala-Haapajärven seutu- 
kunnissa. Päätieverkon ulkopuolella kokonaisliikennetarjonta  jää  yleensä 

 alle  kymmeneen vuoroon vuorokaudessa. Alempiasteisella tieverkolla jouk-
koliikenteen rungon muodostaa monin paikoin lääninhallituksen ostama lii-
kenne. 

Joukkoliikenteen  reitit Oulun tieplirin yleisten teiden verkolla 
Itsekannattavan  liikenteen vuoromääräivrk talviarkipäivänä (MaPe ajettava liikenne) 

Ostolikenteen  reitti 

Ei sisällä kuntien ostarnaa liikennettä  

Kuva  2.  Oulun tiepiirin alueen  joukkoliikenteen re/lit  ja vuorotarjonta  (talvi  2001). 
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2.3  Joukkoliikennettä  koskevat suunnitelmat 

 2.3.1  Maakuntatason  suunnittelu 

"Pohjois-Pohjanmaan  ja  Kainuun liikennestrategia" -liikennejärjestelmä-
selvitys valmistui tammikuussa  2001.  Selvityksessä tarkasteltiin kaikki liiken-
nemuodot  ja  —verkot  ja  tehtiin  mm.  joukkoliikennejärjestelmän nykytilan  kar-
toitus sekä määriteltiin toimintalinjat vuodelle  2020.  Toimintalinjoissa esitet

-tu  n  kulkumuodoittain tavoitteellinen palvelutasotilanne, kehittämistoimenpi
-teet ja  niiden vaikutukset. 

Selvityksen mukaan Oulun läänin joukkoliikenteen tunnusomaisia piirteitä 
olivat  mm.  seuraavat  asiat: 

- Joukkoliikenteen kulkumuoto -osuus  on  pienentynyt jatkuvasti, vaikka 
matkustajamäärät ovat uusien lipputuotteiden ansiosta nousseet erityi-
sesti Oulun seudulla. 

-  Kaupunkien väliset yhteydet niin maakuntien sisällä kuin maakunnista 
muualle Suomeen ovat määrällisesti kysyntää vastaavassa kunnossa. 
Ongelmana  on  monin paikoin sinänsä palvelua parantavista poikkea- 
mista  johtuva liikenteen hitaus. 

-  Erityisesti Kainuussa  ja  Koillismaalla joukkoliikenneverkko  on  harva. 
- Pysäkkiverkoston  laajuus, pysäkkien sijainti, kunto  ja  laatu vaativat tar-

kistamista. 
-  Haja-asutusalueiden liikennetarjonta  suhteessa väestön määrään  on 

 huonontunut. 
-  Kuntien täydentävä joukkoliikenteen osto  on  jäänyt vähäiseksi verrattuna 

eri hallintokuntien erilliskuljetusten määrään. 
- Hallintokuntien  yhteistyö  on  puutteellista kuntien sisäisten henkilökulje

-tusten  järjestelyissä. Kukin hallintokunta tilaa omat kuljetuksensa. Kulje-
tuksia ei yhdistellä aina edes hallintokunnan sisällä. Yksittäiskuljetukset 
ovat hyvin yleisiä. PuutteeHisen yhteistyön  ja  kuljetusten tehottoman jär-
jestelyn takia henkilökuljetusten hoito  on  kohtuuttoman kallista. 

-  Sosiaali-  ja  koulutoimen kuljetukset ovat usein periaatteessa kaikille 
avoimia, mutta käytännössä kalusto  ja  puutteellinen tiedotus rajoittavat 
muiden matkustajien kuljetusten hyödyntämismandollisuuksia. 

- Joukkoliikenteen  ostoissa lääninhallituksen  ja  kuntien välillä puuttuvat 
selkeät pelisäännöt.  Kunnat  ovat eriarvoisessa asemassa, koska monis-
sa kunnissa  valtio  ostaa myös runkoliikenteessä kuntien sisäistä liiken-
nettä.  

2.3.2  Kaupunkiseutu-, seutukunta-  ja  kuntatason suunnittelu 

Oulun kaupunkiseutu 

Oulun seudulla valmistui Suomen ensimmäinen  liikennejärjestelmäsuunni-
telma vuonna  1992.  Joukkoliikenteen  osalta keskeisempinä kehittämistoi-
menpiteinä esitettiin lippujärjestelmän kehittämistä, erityisesti lipputukea 
kasvattamalla. Lisäksi esitettiin joukkoliikenteen nopeuden lisäämiseksi  etui-
suuksien  toteuttamista Oulun keskustaan  ja  keskustan sisääntuloväylille 

 (mm.  joukkoliikennekatu  ja -kaistat).  Liikenteen osalta esitettiin nopeiden 
työmatkavuorojen lisäämistä  ja  yhteistyötä hallintokuntien kuljetusten hoita- 
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misessa  sekä palveluista tiedottamista  mm.  antamalla ajantasainformaatiota 
bussien kulusta matkustajille keskeisillä pysäkeillä. 

Parhaiten  on  toteutunut lippujärjestelmän kehittäminen  ja  tiedottaminen.  Lip-
putukeen  ei tosin ole voitu panostaa siinä laajuudessa  ja  aikataulussa kuin 
suunnitelma esitti. Oulussa  ja Haukiputaalla  on hallintokuntien henkilökulje-
tusjärjestelmän  kehittämisen vaikutuksesta käynnistetty palveluliikennettä. 
Joukkoliikenteen etuisuuksien toteutuminen  on  toistaiseksi jäänyt vähäisek-
si. 

Oulun seudun joukkoliikennesuunnitelma  valmistui vuonna  1995.  Suun-
nitelmassa esitettiin joukkoliikenteen kehittämisstrategia, palvelutasotavoit

-teet,  paikallisliikenteen linjaston kehittämistoimenpiteet, liikenteen hoitomal-
livaihtoehdot sekä tehtiin esitys seudullisen joukkoliikenneorganisaation ke-
hittämisestä. Eniten suunnitelma vaikutti seudullisen joukkoliikenteen organi-
saation kehittymiseen. Oulun seutuliikenteen neuvottelukunta perustettiin jat-
kamaan seutulipputyöryhmän työskentelyä. 

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkistaminen käynnis-
tettiin keväällä  1999  osana seudun seitsemän kunnan  (Oulu,  Haukipudas, 
Kempele, Hailuoto, Kiiminki, Oulunsalo  ja  Muhos) yhteisen yleiskaavan 
(Oulun seudun yleiskaava) laatimista. Yleiskaavan keskeisemmäksi liiken-
teelliseksi tavoitteeksi otettiin joukkoliikenteen toimintaedellytysten paranta-
minen. Rakennemallivaiheessa yhdeksi kaavaluonnoksen lähtökohdaksi va-
littiin joukkoliikenteen toimintaedellytysten kehittäminen aluerakennetta tiivis-
tämällä  ja  uusien asunto-  ja  työpaikka-alueiden ohjaamisella  jo  nyt vahvoille 
joukkoliikennetarjonnan omaaville alueille  tai  niiden välittömään läheisyy-
teen. Uusien alueiden käyttöönotossa tavoitellaan väestöpohjan kasvatta-
mista niin suureksi, että  se  elättää oman paikallisliikenteen linjan  tai  linjoja. 

Osana liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laadittiin "Oulun seudun joukkolii-
kenteen laatukäytävien kehittäminen" —suunnitelma, joka valmistui kesä-
kuussa  2001.  Suunnitelmassa määriteltiin joukkoliikenteen laatukäytävä-
luokitus yleisille teille  ja  kuntien katuverkoille  (kuva  4). Korkeatasoisimmat 
laatukäytävät  muodostuivat Ouluun johtavista pääsisääntuloväylistä sekä 
Oulun paikallisliikenteen käyttämistä merkittävimmistä reiteistä. Laatukäytä-
väluokittelun tavoitteena oli muodostaa toimenpidekokonaisuudet, joiden 
toteuttaminen parantaa joukkoliikenteen asemaa kulkumuotojen välisessä 
kilpailussa  ja  tuottaa määritellyn laatukäytäväverkon seudulle. Työn tulokse-
na syntyi laaja kehittämisohjelma vuosille  2002-2005  koskien pysäkkien, 
joukkoliikenne-etuisuuksien  ja liikennetarjonnan  parantamista. Työssä Oulun 
tiepiiri oli ensimmäistä kertaa merkittävällä roolilla mukana joukkoliikenteen 
sektorikohtaisessa kehittämisohjelmassa  yhdessä seudun kuntien, lää-
ninhallituksen  ja liikennöitsijöiden  kanssa. Suunnitelman laatimisesta vastasi 
Oulun seutuliikenteen neuvottelukunta. 
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Taulukko  2.  Laatukäyta  väselvityksessä  esille tulleiden kehitettävien pysäkkien 
määrä vuosina  2002-2004.  

Kunta 	 Toteuttamisvuosi (kunnanrflehallinnon  vastuu)  
2002 2003 2004 2005  Yhteensä  

H  auki pudas  _________  Ii ________________  _________ 

Kern  pele - 

Ki  im i  nki  _________ 

Li  minka 	F- .4' .j'_ .p__,  
Lumijoki  -------------------V— 
Muhos 	 -  .i._—  .4 4___ 
Oulu 	 _______ _______  
Oulu  nsa  lo  -  •1' !7  
Tyrnävä  ja  Temmes  Vii-Ii -n----  -  
Yli  ki  im  in  ki 	n-  
Yhteensä 	17/17 13/18 

-a j j  
13/13 13/13 56/61  

*  Lisäksi kolme  pysäkkiä Kempeleentien  parantamisen yhteydessä 
 **  Lisäksi neljä  pysäkkiä Lentokentäntien  parantamisen yhteydessä 

OULUN SEUDUN LIIKENNE  2020 
 Oulun seudun joukkollikenteen 

laatukä  yta ylen  kehittäminen 

Kuva  3.  Oulun seudun joukkoliikenteen laatukäytävien kehittämien valmistui kesä-
kuussa  2001.  
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Kuva  4.  Oulun seudun  joukkoliikenteen laatukäytäväluokitus  (Lähde: Oulun seudun 
 joukkoillkenteen laatukäytävien  kehittäminen).  



Oulun tiepiirin  joukkoliikenteen tarveselvitys 
	

19  
JOUKKOLIIKENNE  TIEPIIRIN ALUEELLA  

Kajaanin  kaupunkiseutu  

Kajaanin kaupunkiseudulla valmistui liikennejärjestelmäsuunnitelma vuonna 
 1999. Joukkoliikenteen  kehittämisen painopisteenä oli lippu-  ja maksujär-

jestelmien  kehittäminen seutulipun johdolla. Muita kehittämiskohteita olivat 
Kajaanin matkakeskus  ja  yleensäkin informaation parantaminen. 

Kaupunkiseudun joukkoliikenteen  painopiste  on  Kajaanin kaupunkialueen 
sisäisessä linja-autoliikenteessä. Kuntien välisessä liikenteessä joukkolii-
kenteen osuus  on  varsin  pieni. Kajaanissa  haja-asutusalueella toimii palve-
luliikenne maanantai-perjantai  klo  9 -15 välisinä  aikoina. 

Muut  kunnat  

Muihin kuntiin  on  laadittu henkilökuljetus-  tai joukkoliikennesuunnitelmia  seu-
raavasti: 

-  Oulu,  Muhos, Ylivieska - KULKU -työryhmän pilotteja  1999 
- Kalajokilaakson  talousalueen  kunnat (Alavieska,  Kalajoki, Ylivieska, Ou-

lainen, Sievi, Nivala) -joukkoliikennesuunnitelma  1996 
-  Haapajärvi  ja  Pyhäjärvi - joukkoliikennesuunnitelma  1996 
-  lm  seutukunnan  kunnat ja  Kiiminki - joukkoliikennesuunnitelma  1996 
- Kuivaniemi/Simo - joukkoliikennesuunnitelma 2000 
-  Pudasjärvi  ja Lumijoki -  valmis kehittämissuunnitelma 

Kuntien henkilökuljetusten kehittämissuunnittelu  on  käynnissä Suomussal-
mella, Puolangalla, Hyrynsalmella, Utajärvellä, Ristijärvellä, Pyhännällä  ja 
Kestilässä.  

23.3 Matkakeskukset  ja  joukkoliikenteen terminaalit  

Pohjois-Pohjanmaan  ja  Kainuun vuonna  2000  valmistuneessa liikennestra-
tegiassa esitetään maakuntien matkakeskusjärjestelmän kehittämistä. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että vähintään kaikissa kuntakeskuksissa tu-
lee olla joukkollikenteen terminaali, joka tarjoaa keskitetysti  mm. joukkolii-
kenteen  lippu-  ja informaatiopalveluita.  Kesällä  2001 on  valmistunut selvitys: 
Joukkoliikenteen terminaaliverkko  Oulun läänissä, nykytilanteen kuva-
us  ja  kehittämisvisiot. Opinnäytetyönä  tehty selvitys esittää varsinaisen 
terminaalien kehittämissuunnitelman laatimista muutamaan pilottikuntaan. 

Oulussa matkakeskuksen kehittäminen  on  nykyisten  jo  vierekkäin sijaitsevi-
en linja-autoaseman  ja  rautatieaseman fyysisen läheisyyden lisäämistä  mm. 
asematunnelia  kehittämällä sekä pitemmällä tähtäimellä toimintojen siirtä-
mistä samoihin tiloihin. Kehittämiseen täytyy liittää mukaan lentoasemayhte-
yksien kehittäminen matkakeskuksesta. Tiehallinnon rooli liittyy erityisesti 
lentoaseman saavutettavuuden parantamiseen. Käytännössä tämä tarkoit-
taa vaihtotermi naalitoi mintojen kehittämistä Kaakkurin/Rantavainion alueella 
lentoasemantien alkupisteen läheisyydessä. 

Kajaanin matkakeskuksen suunnittelu käynnistyy  2001  loppuun mennessä. 
Tiehallinnon tulee olla kehittämistyössä mukana. Sama koskee myös muita 
kuntakeskuksiin sijoittuvia joukkoliikenteen termi naaleja. 
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-Junaliikenne -Taksit joukkoliikenneyhteydet  -Taksit 
-Sujuvat yhteydet lentoasemalle! naapuri- 
lentoasemalle kunnisaa aijaitseviin  merkit- 

-Palvelulinjat täviin terminaaleihin 
-Takait -Palvelulinjat  

-Taksit 

Toimintoja 	-Reaaliaikainen aikataulu- -Reaaliaikainen  aikataulu- -Kunnassa kohtaavien -Lipunmyyntipalvelut,  linja- 
informaatio linja-auto-, lento-  palvelu terminaalissa sekä joukkoliikennemuotojen  autoliikenne sekä mandol - 
ja  junaliikenteestä. Reaali-  tärkeimmillä pysäkeillä lipunmyyntipalvelu  linen  junaliikenne 
aikaista informaatiota myös -Linja-autoliikenteen -Alykorttipohjaisten  lippu- -Alykorttipohiaisten  lippu- 
tärkeimmillä pysäkeillä lipunmyyntipalvelut  tuotteiden myyntipalvelu tuotteiden välityspalvelu 

-Kaikkien kulkumuotojen -Alykorttipohjaiaten  lippu- -Eri joukkoliikennemuotojen -Osassa kunnista useamman 
lipunmyyntipalvelu  tuotteiden myyntipalvelu aikataulu-  ja  reittineuvonta,  kunnan yhteinen kutsu- 

-Alykorttipohjaiston  lippu- -Rahtiliikenteen  palvelut sisältää myöa kutsuohjatun ohjatun  liikenteen välitys- 
tuotteiden myyntipalvelu sekä nouto-  ja  jakelupalvelut joukkollikenteen  tilaus- keskus 

-Eri joukkoliikennemuotojen mandollisuuden -Rahtiliikenteen  palvelut 
aikataulu-  ja  reittineuvonta, -Matkailuneuvontapiste  tai  sekä nouto-  ja  jakelupalvelut  
sisältää myös kutsuohjatun kunnan infopiste 
joukkoliikenteen  tilaus- -Rahtiliikenteen  palvelut 
mandollisuuden sekä nouto-  ja  jakelupalvelut 

-Matkailuneuvontaa 
-Rahtiasema 

Liityntä- 	-Paikallis-  ja  seutu liikenne 
yhteydet 	matkakeskuksen välittö- 

mästä läheisyydestä 
-Polkupyörä, polkupyörien 
säilytyspaikat myös pitempi- 
aikaista säilytystä varten 

-Henkilöauto, pysäköinti-
paikkoja lyhytaikaista saatto

-ja  asiointipysäköintiä  
varten, sekä pitempiaikaista 
liityntäpysäköintiä varten 

-Jalankulku, kevytliikenteen 
yhteydet 

-Joukkoliikenneyhteys  palvelu- 
tai  asiointilinjalla  toteutettuna 

-Paikallis-  ja  seutuliikenne 
 -Henkilöauto, pysäköinti-

paikkoja lyhytaikaista saatto
-ja  asiointipysäköintiä  

varten, sekä pitempialkaista 
liityntäpysäköintiä varten 

-Polkupyörä, polkupyörien 
säilytyspaikat myös pitempi- 
aikaista säilytystä varten 

-Jalankulku, kevytliikenteen 
yhteydet 

-Joukkoliikenneyhteys  palvelu- 
tai  asiointilinjalla  toteutettuna 

-Henkilöauto, pysäköinti-
paikkoja lyhytaikaista saatto

-ja  asiointipysäköintiä  
varten, sekä pitempiaikaista 
liityntäpysäköintiä varten 

-Polkupyörä, polkupyörien 
säilytyspaikat myös pitempi- 
aikaista säilytystä varten 

-,Jalankulku, kevytliikonteen 
yhteydet 

-Joukkoliikenneyhteys  palvelu- 
tai  asiointilinjalla  toteutettuna 

-Henkilöauto, pyaäköinti-
paikkoja lyhytaikaista saatto

-ja  asiointipysäköintiä  
varten, sekä pitempiaikaista 
liityntäpysäköintiä varten 

-Polkupyörä, polkupyörien 
säilytyspaikat myös pitempi- 
aikaista säilytystä varten 

-Jalankulku, kevytliikenteen 
yhteydet 

-,Joukkoliikenneyhtays  palvelu- 
tai  asiointilinjalla  toteutettuna  

Kuva  5.  Esitys  joukkoliikenteen terminaaliverkon luokitukseksi  (Lähde:  Joukkolii-
kenteen terminaaliverkko  Oulun läänissä, opinnäyte työ).  
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2.3.4 Matkailukeskukset 

Liikenteellisesti matkailukeskusten  kannalta  on  avainasemassa niiden saa-
vutettavuus myös joukkoliikenteellä. Pelkästään alueiden saavutettavuus ei 
riitä. Tärkeää  on  myös liikennejärjestelmän toimivuus alueiden sisällä. Toi-
mivat joukkoliikennepalvelut matkailukeskuksessa  ja sen lähialueilla  voivat 
tuoda säästöjä tieliikenneinf  ran kehittämistyössä.  

Oulun läänin alueella  on  laadittu  tai on  parhaillaan työn  alla Vuokatin, Rukan 
ja Syötteen  alueiden liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Matkailukeskuksissa  ja 

 niiden läheisyydessä  on  yleisillä teillä merkittävä rooli. Tiehallinnon rooli  on 
 olla mukana suunnittelussa, jotta joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen tar-

peet tulevat otetuksi huomioon tieliikenneinf  ran  kehittämisessä.  

2.4 Pilottialuetarkastelu 

Pilottial uetarkastelun  tavoitteena oli selvittää yksityiskohtaisemmin joukkolii-
kenteen toi mintaolosuhteita  ja  tarpeita erilaisissa olosuhteissa. Tarkastelulla 
haluttiin saada tietoa  em.  asioiden arviointiin  koko  tiepiirin yleisten teiden 
verkolla. 

Pilottialueella  tarkoitetaan: 

Joukkol iikenteen  käyttämiä tieyhteyksiä Kajaanista Kuhmoon  N uasjärven 
 sekä Iso-Kiimasen  ja Ontojärven  pohjois-  ja  eteläpuolella, 

Joukkol iikenteen  ja koulukuljetusten  toimintaympäristöä Kuhmon kau-
pungin alueella. 

Tarkastelussa selvitettii  n  fyysisen toimintaympäristön kehittämiskohteita: 

Alempiasteisen  tieverkon talvihoito, 
Nousijamääriltään  merkittävimmät pysäkit joukkoliikenteen käyttämillä 
tieyhteyksillä välillä Kuhmo-Sotkamo-Kajaani, 
Koulukuijetusten  kannalta tärkeät vaihtopysäkit  ja kääntöpaikkoina  käy-
tetyt pysäköintialueet Kuhmon kaupungin näkökulmasta. 

Toimenpideohjelmassa  on  varattu resursseja pilottialueen kehittämiseen. 
Pilottialuetarkastelun yksityiskohtainen kuvaus  on  esitetty  I iitteessä  2.  

Pilottialueeseen  liittyvänä yksityiskohtana voidaan tässä yhteydessä mainita 
yleiseksi tieksi muuttunut Sotkamontien  osa  välillä valtatie  5 - Palokankaan 

 liittymä. Tieosalla  on mainosyhtiön  ja  kaupungin omistamia katoksia. Tiehal-
linto, kaupunki  ja mainosyhtiö  käyvät parhaillaan neuvotteluja siitä, miten 
katosten kanssa menetellään tieosan muututtua yleiseksi tieksi. 

Tiehallinnossa  on  käynnissä valtakunnallinen ohjetyö mainosasioista. 
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3  JOUKKOLIIKENTEEN SIDOSRYHMÄT  JA  NIIDEN 
 TEHTA  VAT 

31  Yleistä  

Joukkoliikenteen sidosryhmillä  tarkoitetaan tässä yhteydessä viranomaisia, 
yrityksiä  tai  yksittäisiä  henkilöryhmiä,  joiden toiminta vaikuttaa oleellisesti 

 joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin. Joukkoliikenteen sidosryhmät  voidaan 
jakaa esimerkiksi seuraaviin ryhmiin:  lupaviranomaiset, operaattorit,  mat-
kustajatja  muut viranomaiset.  Tiehallinto  kuuluu ryhmään muut viranomai-
set.  

Kuva  6.  Joukkoliikenteen sidosiyhmät.  

3.2  Lupaviranomaiset  

3.2.1  Liikenne-  ja  viestintäministeriä  

Liikenne-  ja  viestintäministeriön (www.mintc.fi )  tehtävänä  on  sovittaa yhteen 
eri  henkilöliikennemuotojen  palveluita sekä edistää  joukkoliikenteen  käyttö-
mandollisuuksia parantavaa  lUkennesuunnittelua  ja  -tutkimusta. Ministeriö 
ohjaa myös lääninhallitusten toimintaa  tulossopimuksin. 
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3.2.2  Lääninhallitus 

Lääninhallituksen (www. intermin.fi/suom/laanit/olh)  tehtävänä  on  edistää 
kuntien liikennesuunnittelua  ja  luoda edellytyksiä niiden yhteistyön onnistu-
miselle. Lääninhallituksen lilkenneosasto toimii alueellisena joukkoliikenteen 
lupaviranomaisena, asiantuntijana, liikenteen ostajana  ja  suunnittelun rahoit-
tajana. Tehtäviin kuuluvat linja-autoliikenteen  ja  taksien liikennelupien myön-
täminen, kuntien liikennesuunnittelun  ja  yhteistyön edistäminen, liikennepal-
velujen  ostaminen,  valtionapujen myöntäminen kunnille sekä kehittämis-
hankkeet  ja  niiden rahoittaminen. Muita liikenneosaston tehtäviä ovat  mm. 

 kevyen liikenteen, liikenneturvallisuuden  ja esteettömyyden  kehittäminen. 

Lääninhallitukset arvioivat vuosittain toimialansa peruspalveluita. Tällaisia 
ovat liikennepalvelujen osalta  mm. joukkoliikennepalvelujen  tarjonta, laatu, 
taloudellisuus sekä joukkolii kenteen edistämistoimien vaikuttavuus  ja kehit-
tämistoiminta. Joukkoliikenteen kehittämistoimissa  ovat keskeisinä asioi na 
kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen markkinaosuuden säilyttäminen ja/tai  kil-
pai lukyvyn  lisääminen sekä  haja-asutusalueilla liikenteen peruspalvelujen 
turvaaminen. Tavoitteisiin pyritään  mm.  matkustamisen  hinnan ja  kuntien 
kuljetuskustannusten alentamisella, informaation  ja maksuvälineiden  kehit-
tämisellä sekä liikenteen ostamisella. Lääninhallitus myöntää  mm.  avustusta 
seutu-  ja kaupunkilippujen  hintojen alentamiseen. Lisäksi lääninhallitus osal-
listuu erilaisiin  ja  koordinoi erilaisia joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmia.  

3.2.3  Kunnat  

Kuntien tehtävänä  on  määritellä alueidensa joukkoliikenteen palvelutaso  tar-
vittavilta  osin. Kuntien tulee toimia yhteistyössä toistensa kanssa pyrkien so-
vittamaan yhteen eri henkilöliikennemuotojen palveluita sekä ottamaan 
huomioon eri väestönryhmien kuten  lasten,  vanhusten  ja  vammaisten tar-
peet.  

Kunnat  ovat sekä joukkoliikenteen ostajia, asiakkaita, infrastruktuurin ylläpi-
täjiä että joissakin tapauksissa lupaviranomaisia. Kunnissa eri hallintokunnat 
toimivat merkittävinä liikenteen ostajina.  Kunnat  vastaavat omalla alueellaan 
katuverkon rakentamisesta, kunnossapidosta  ja  hoidosta. Oulun tiepiirissä 
paikallisina lupaviranomaisina toimivat omilla alueillaan Oulun  ja  Kajaanin 
kaupungit. Useissa kunnissa  on  myös nimetty joukkoliikenteen vastuuhenki-
lö  (lute 6). 

Maankäyttö-  ja rakennuslain  84 §:n  mukaan kadunpidon järjestäminen kuu-
luu kunnalle. Kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen  ja 
sen  kunnossa-  ja  puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
katualueen sekä  sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen,  laitteiden  ja  raken-
teiden yhteen sovittamiseksi. Katu  on  suunniteltava  ja  rakennettava siten, et-
tä  se  sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöön  ja  täyttää toimivuu-
den, turvallisuuden  ja  viihtyisyyden vaatimukset (MRL  85 §). 

MRL:  n  mukaan  kunnat  vastaavat omalla katuverkollaan joukkollikenteen 
fyysisen toimintaympäristön kehittämisestä. Tällaisia toimenpiteitä ovat  mm. 
pysäkkiympäristön  varusteet  ja liityntäyhteydet  sekä erilaiset joukkoliiken

-teen etuisuudet. Joukkolli kenteen  toi mintaedellytyksiä voidaan parantaa  mm. 
 rakentamalla joukkoliikennekaistoja  tai  -katuja, varaamalla tilaa  Ii ityntä-

pysäköinnille tai  kehittämällä joukkoliikennettä suosivia liikennevalo-ohjaus- 
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järjestelmiä. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten kehittämisessä  on  kaavoi-
tuksella keskeinen asema. Tiivis kaupunkirakenne, jossa asuntojen, palvelu-
jen  ja  työ-paikkojen sijoittelu  on  harkittua, luo hyvät edellytykset joukkoliiken-
teelle sekä myös kulkumuotojen väliselle yhteistyölle.  

3.3  Muut viranomaiset  

3.3.1  Seutuliikenne-  ja  seutulipputyöryhmät  

Oulun, Kajaanin  ja  Raahe-Pattijoen seuduilla toimii seutulippujärjestelmien 
kehittämistä varten perustetut seutuliikenne-  tai  seutulipputyöryhmät.  Ryh-
mien toimenkuvana  on  seutulippujärjestelmän  ylläpito, joukkollikenteen 
markkinointi  ja  kehittäminen sekä yhä useammin myös esim. seutukohtais

-ten  aikataulujulkaisujen  tuottaminen. Ryhmissä  on  edustettuna kuntien  ja 
 lääninhallituksen lisäksi myös alueen joukkoliikenneasiantuntijoita yrittäjä- 

puolelta. Maakuntaliiton  ja Tiehallinnon  edustus  on  tärkeää saada mukaan 
ryhmiin, joista  se  vielä puuttuu.  

3.3.2  Maakuntaliitot 

Maakuntallittojen  tehtävänä  on  maankäyttö-  ja rakennuslain  mukaisesti maa-
kunnan suunnittelu, johon kuuluvat maakuntasuunnitelma, maakuntakaava 

 ja  alueellinen kehittämisohjelma. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käy-
tön  ja  yhdyskuntarakenteen periaatteet  ja  osoitetaan maakunnan kehittämi-
sen kannalta tarpeellisia alueita. Kaavaa laadittaessa  on  kiinnitettävä erityis-
tä huomiota ympäristön  ja  talouden kannalta kestäviin liikenteen  ja  teknisen 
huollon järjestelyihin. Maakuntaliitot vastaavat aluekehityslainsäädännön pe-
rusteella maakunnan yleisestä kehittämisestä  ja  toimivat aluekehitysviran-
omaisina. Maakuntaliitot vastaavat EU:n rakennerahasto-ohjelmien laadin-
nasta, koordinoinnista  ja  seurannasta alueellaan. Lisäksi maakuntaliitot vas-
taavat maakuntiensa edunvalvonnasta  ja  tehtäviinsä kuuluvista kansainväli-
sistä asioista sekä voivat toteuttaa EU:n erillisohjelmiin kuuluvia eri alueiden 
välisiä yhteistyöprojekteja. 

Oulun tiepiirin alueella toimii kaksi maakuntaliittoa: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
(www.pohjois -pohlanmaa.fi )  ja  Kainuun liitto (www.kainuu.fi ).  

3.3.3  Ympäristähallinto  

Ympäristöhallinto (www.vyh.fi ) edistää alueiden käytön suunnittelua  ja  alue- 
ja  yhdyskuntarakenteen kehittämistä sekä huolehtii hyvästä elinympäristös-
tä, kulttuuriympäristöistä  ja rakennusperinnöstä. Maankäyttö- ja rakennuslaln 

 tavoitteita ovat hyvän elinympäristön  ja  yhdyskuntien kestävän kehityksen 
edistäminen, avoimen  ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin  vahvistaminen 
maankäytön suunnittelussa sekä rakentamisen laadun varmistaminen. Alu-
eiden käytön suunnittelun tavoitteena  on  vuorovaikutteiseen  suunnitteluun  ja 

 riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää  mm.  liikenteen tarkoituk-
senmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen  ja  kevyen liiken-
teen toimintaedellytyksiä. 

Oulun tiepiirin alueella toimii kaksi ympäristökeskusta: Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskus (www.vyh.fi!ppo/ppo. htm)  ja  Kainuun ympäristökeskus 
(www. vyh .fi/kai/kai . htm). 
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3.3.4  Tiehallinto 

Tiehallinto (www.tiehallinto.fi )  vastaa yleisillä teillä ajoneuvollikenteen  ja  ke-
vyen liikenteen sujuvuudesta  ja  turvallisuudesta. Yhteistyössä muista liiken-
nemuodoista vastaavien tahojen kanssa Tiehallinto suunnittelee, ylläpitää  ja 

 kehittää  koko liikennejärjestelmää.  Ympäristöstä huolehtiminen otetaan 
huomioon liikennejärjestel mäsuunnittel ussa  ja tienpidossa. Tiehallinto  osal-
listuu tienpidon asiantuntijana aktiivisesti yhdyskuntien maankäytön  ja liiken-
nejärjestelmien  suunnitteluun. 

Tiehallinnon  yhtenä tehtävänä  on  myös tiedottaa  tie-  ja kelioloista,  liikenteen 
haitoista  ja  esteistä sekä suositeltavista ajoreiteistä.  

3.4  Operaattorit  

3.4.1  Linja-autoliikenne 

Linja-autoliitto ry:n (www. linia-autoliitto.fi ) tehtävänä  on  vaikuttaa julkiseen 
valtaan  ja  muihin keskeisiin sidosryhmiin siten, että liiton jäsenet voivat har-
joittaa joukkoliikennettä taloudellisesti kannattaval  la  tavalla osana valtakun-
nallista bussiliikenne-  ja bussiasemaverkkoa.  Liitto osallistuu bussiliikenteen 

 ja sen  eri liikennetyyppien kehittämiseen niin, että eri liikennepalvelutuotteet 
tyydyttävät mandollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita. 

Linja-autoli itolla  on  kandeksan osastoa:  Helsinki,  Lounais-Suomi,  Kaakkois- 
Suomi,  Sisä-Suomi,  Pohjanmaa, Itä-Suomi, Oulu  ja  Lappi. Linja-autoliiton 
osastot antavat lausuntoja  Ii  njali ikennel uvista.  Osastojen kokouksissa käsi-
tellään myös bussialan  ja  osastojen ajankohtaisia asioita. 

Oy Matkahuolto  Ab (www.matkahuolto.fi )  on  Linja-autoliiton  ja sen  alue- 
osastojen omistama yritys, joka huolehtii linja-autoliikenteen valtakunnallisis-
ta lippu-  ja älykorttijärjestelmistä, aikatauluneuvonnasta, asemapalveluista ja 

 linja-autorandista. 

Bussiyritykset  hoitavat matkustajien kuljettamisen. Lisäksi niistä saa paljon 
tietoa linja-autoliikenteen toimivuudesta  ja sen toimintaympäristön kehittä-
mistarpeista  sekä matkustajien tarpeista. Käytännön tietoa saa myös  kuljet-
taj  ilta. 

Suomen Paikallisliikenneliitto ry (www.iaikallisliikenneliittocom)  on  kau-
punkien joukkoliikenteen yhteistyö-  ja  etujärjestö. Liiton tärkeimmät toiminta- 
alueet ovat vaikuttaminen julkiseen valtaan päin paikallisliikenteen kannalta 
tärkeissä kysymyksissä sekä joukkoliikennetietouden  ja  ammattitaidon sy-
ventäminen. Paikallisliikenneliiton päätoimintamuoto  on  edunvalvonta,  jota 

 hoidetaan lausunnoin  ja neuvottel  uin. Edunvalvontatyötä tukee joukkol iiken-
netietouden lisääminen. 

Pai  kall isliikenneliiton  toimesta  on  vuosien  2001-02  aikana laadittu yhteensä 
kymmenen erilaista joukkoliikenteen kehittämisen infrakorttia, jotka ovat näh-
tävissä  mm.  liiton internet-sivuilla. 



26 	 Oulun tiepiirin joukkoliikenteen tarveselvitys 

JOUKKOLIIKENTEEN SIDOSRYHMAT  JA  NIIDEN TEHTÄVÄT  

3.4.2 Taksiliikenne  

Suomen  Taksiliitto ry:n (www.taksiliitto.fi ) tehtävänä  on  varmistaa, että 
taksiyrittäjien näkökohdat otetaan huomioon, kun heitä koskevia lakeja  ja 

 päätöksiä valmistellaan, tulkitaan  ja  sovelletaan. Taksiliitto työskentelee  sen 
 eteen, että taksiliikenne saa yhtäläiset toimintaedellytykset, kuljetusehdot  ja 

kuljetusoikeudet  muun joukkoliikenteen kanssa. Koulutus  on  tärkeä  osa 
Taksiliiton  toimintaa.  

3.4.3  Junaliikenne  

Ratahallintokeskus (www.rhk.fi )  on  liikenne-  ja vestintäministeriön hallin-
nonalan  virasto, joka vastaa valtion rataverkon ylläpidosta  ja  kehittämisestä 
sekä rautatieliikenteen turvallisuudesta. Kansainvälisessä liikenteessä  rata- 
verkkoa kehitetään keskeisenä linkkinä idän  ja  lännen välillä. Ratahallinto-
keskus pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti Suomen liikennepolitiikkaa  ja  infra-
struktuuria koskeviin asioihin. 

Liikenne-  ja viestintäministeriön hallinnonalan  virasto  on  myös VR Yhtymä 
Oy (www.vr,fi).  Sen  suurin yhtiö, VR Osakeyhtiö, toimii junien henkilö-  ja  ta-
varaliikenteen kuljettajana. VR Osakeyhtiössä henkilöliikenteestä vastaa VR 
Henkilöliikenne  ja  tavaraliikenteestä VR  Cargo. 

3.4.4  Lentoliikenne  

Ilmailulaitos (www.ilmailulaitos.fi )  ylläpitää  ja  kehittää  25 lentoasemaa  sekä 
 koko  maan lennonvarmistusjärjestelmää. Ilmailulaitos vastaa Suomen  lento-

liikennepolitiikasta  ja  toimii Suomen ilmailuviranomaisena.  

G  Matkahuolto 
Matkahuollon asiamtes 

 Rautatieasema 

Lentoasema  

KWW  

G 	.cjj . ..  I  

Kuva  7. Joukkoliiken teen  termin aalit  Oulun tiepiirin alueella (Lähde: Joukkoliiken
-teen  termin aaliverkko  Oulun läänissä, opinnäytetyö). 
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4  JOUKKOLIIKENNE  JA  TIEPIIRIN TOIMINTA NYKYI-
SIN  

4.1  Joukkol ilkenne strategioissa  ja  tavoitteissa  

Joukkoliikenne  ei yksittäisenä liikennemuotona ole tähän mennessä ollut 
toiminnassa juurikaan esillä. Tiepiirin toiminta tukee kuitenkin pääsääntöi-
sesti kaikkien tienkäyttäjien toimintaedellytyksiä yhtäaikaa. Strategisella ta-
solla joukkoliikenteen hyväksi työskennellään erityisesti liikennejärjestelmä-
suunnittelussa, johon Tiehallinto merkittävällä panoksella osallistuu. Tavoit

-tema  on mm.  löytää vaihtoehtoja yksityisautoilulle  ja  pyrkiä ottamaan huomi-
oon joukkoli ikenteen hoitamisen edellytykset maankäytön suunnittelussa. 
Liikennejärjestelmän suunnittelualueena voi olla kaupunkiseutu, yksi  tai  use-
ampi kunta  tai  joissain tapauksissa myös kunnan  osa, esim. matkailukeskus. 

Tiehallinnossa  on  otettu omaksi tarkastelukohteeksi sosiaalinen  ja  alueelli-
nen tasa-arvo. Eri ihmisryhmillä  ja erityyppisillä  alueilla asuvilla henkilöillä 
kuten esim. lapsilla, lapsiperheillä, iäkkäillä  tai  eri tavoilla liikkumis-  ja  toimi-
misesteisillä henkilöillä, jalankulkijoilla, pyöräilijöillä, pienituloisilla  ja haja- 
asutusalueilla asuvilla tulee kaikilla olla liikkumismandollisuus  ja peruspalve-
lujen saavutettavuus.  Liikkumisen tasa-arvoon liittyy myös käsite esteettö-
myys, jolla tarkoitetaan  mm.  sitä, että kaikilla käyttäjäryhmillä  on  tasapuoliset 
liikkumismandollisuudet terminaaleissa, pysäkeillä, terminaalireiteillä  ja kul-
kuväli neissä. 

Tiepiiri  asettaa toiminnalleen tavoitteita, jotka koskettavat kaikkia tiellä liikku-
jia. Tavoitteita  on  vuonna  2001  asetettu  mm. liikenneturvallisuudelle,  ympä-
ristölle, päällystetyn tieverkon kunnolle, runkokelirikon vähentämiselle, asia-
kastyytyväisyydelle sekä liikenteen toimivuudelle, jossa yhtenä kohtana  on 

 parantaa kevyen liikenteen  ja joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä. Vuoden 
 2001  tavoitteena  on  myös joukkoliikenteen tarveselvityksen tekeminen. 

Vuonna  2002  tavoitteena  on  toteuttaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä 
parantavia toimenpiteitä.  

4.2  Joukkoliikenne tiensuunnittelussa 

Tiensuunnitteluprosessissa joukkoliikenteen  tarpeet, pysäkkilevennykset, 
yhteydet pysäkeille jne. ovat yksi suunnitteluun sisältyvä  osa-alue.  Tien-
suunnitteluprosessissa joukkoliikenteen  käyttämät rakenteet tulevat auto-
maattisesti mukaan suunnitteluun tehtävänannon  ja  suunnitteluohjeiden 
kautta. 

Maaseututeillä pysäkkien  paikat määräytyvät pääsääntöisesti vanhojen 
paikkojen mukaan. Uusissa alikulkujärjestelyissä ollaan tarpeen vaatiessa 
yhteydessä Linja-autoliittoon  tai liikennöitsijöihin.  Kunta  on  mukana suunnit-
teluprosessissa yhtenä osapuolena, joten  sillä  on  myös mandollisuus tuoda 
esille joukkoliikenteeseen liittyviä asioita. Joukkoliikenteen erityistarpeiden 
tulisi olla esillä  jo esisuunnitelmien ja tehtävänannon  yhteydessä. Tällöin  sen 

 tarpeet ovat varmuudella mukana myös toteuttamiseen tähtäävässä suunnit-
telussa. Pysäkkien katosaloitteet tulevat yleensä kunnilta  tai kyläkunnilta. 

 Tähän asti periaatteena  on  ollut, että  kunnat  rahoittavat katoksen myös ylei-
sellä tieverkolla. Tiepiiri  on  rakentanut levikkeen  ja varustanut pysäkin liiken- 
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nemerkillä.  Käytäntö kuitenkin muuttuu viimeistään vuoden  2004  loppuun 
mennessä uusien kuntien  ja  valtion  välisen kustannusvastuun  periaatteiden 
mukaan yleisen tien pidossa (ks. kohta  5  Tavoitteet  ja kehittämisstrategia). 

Liikennevalo -ohjauksen suunnittelussa joukkoliikenteen  ja  raskaan liikenteen 
etuisuuden huomiointi  on  ollut keskeisesti esillä. Joukkoliikenteen kaista - 
asiat  eivät esim. Oulun kokoisella paikkakunnalla ole tavanomaisia, muuta-
mia esimerkkejä kuitenkin löytyy. Joukkoliikenteen etuisuuksien suunnittelu 

 on  jossain määrin riippuvainen eritysasiantuntijoiden  tai  muiden tahojen ak-
tiivisuudesta.  

4.3  Pysäkitja  niiden kunnostaminen 

 4.3.1  Pysäkkiolosuhteet 

Pysäkkejä  voidaan yleisesti arvioida tiepiirin alueella olevan riittävästi, jossa-
kin kohdin jopa liikaa. Yleisten teiden varsilla  on  noin  4500  pysäkkiparia. Py-
säkkien geometria on  pääosin kunnossa Oulun seudun laatukäytävien kehit-
täminen —työssä  ja pilottialuetarkastelussa  tehtyjen inventointien perusteella. 

Pysäkkivarustelun  yleistä tasoa ei voida pitää korkeana. Odotuskatosten ta-
so  on  useissa kohteissa huono. Puutteet valaistuksessa  ja  näkyvyydessä 
huonontavat turvallisuutta  ja joukkoliikenteen käytettävyyttä.  Polkupyörien 
pysäköintimandollisuuksia ei löytynyt Oulun seudulla tehdyssä inventoinnis-
sa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Varustelun heikkous johtunee 
yleisten periaatteiden  ja  toteuttamiseen tähtäävien suunnitelmien puuttumi-
sesta. Kunnissa lienee myös kirjava käytäntö katoksien rakentamisessa. 
Tiepilrin yleisten teiden varsien pysäkit  ja  niiden varusteet  on inventoitu  vuo-
sina  1997-1999.  Yleisten teiden varsien pysäkeistä noin  500 on katoksellisia.  

Kuva  8.  Pysäkkikatos Ylikiimingintiellä (mt  833).  
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4.3.2  Yhteydet  pysäkeille  

Oulun tiepiirin alueella  on  yhteensä  496 km  sellaisia yleisiä teitä, joihin liittyy 
kevyen liikenteen väylä  (3,9 % tiepituudesta).  Näistä  55  km:llä kevyen lii-
kenteen väylä  on  tien molemmilla puolilla. Pohjois-Pohjanmaan  ja  Kainuun 
liikennestrategiassa  on  todettu, että maaseutukylien  ja  koulujen kohdilta 
puuttuu vilkasliikenteisiltäkin teiltä kevyen liikenteen väyliä. Oulun tiepiirin 
toimintalinjojen mukaan kevyen liikenteen väylien määrä tulee lisääntymään 

 haja-asutusalueilla olevien kylien  ja nauhamaisen  asutuksen kohdilla. Kevy-
en liikenteen väylien  ja alikulkujen  rakentamista toteutetaan liikenneturvalli-
suutta parantavi na toimenpiteinä. 

Kevyen liikenteen väyliltä  on  yleisesti ottaen yhteydet pysäkeille. Kevyen lii-
kenteen järjestelyissä pysäkkien yhteydessä ilmenee kuitenkin erityisesti lii-
kenneturvallisuuteen liittyviä ongelmia. Ongelmapaikat sijaitsevat usein 
koulujen  ja liittymien  kohdilla. Koululaisliikenteen tärkeimpien pysäkkien  tur-
vallisuusasiat  käsitellään liikenneturvallisuussuunnitelmissa. Yhteensä 
38:ssa tiepiirin kunnassa  on  ajantasainen liikenneturvallisuussuunnitelma. 

 Suunnittelu  on  käynnissä seitsemässä kunnassa (tilanne  11/2001). 

(3  =  suunnitelma laadittu  

Q =  suunnittelu käynnissä  
tai  käynnistymässä  

Q =  suunnitelma puuttuu 

Kuivaniemi 

Haukipudas  
v. 1998/2001  

ilmin 

Hallu  .1990  Ylikiimln  
1 Oulu 	V. 1997  

OuIunsalo"  e 	le 
V 2000  

:' 

.  
min  

häjokt 
199  

.  
antsila 

-V - Kestilä 1  
Oulainen ulkkila  \v. 2000 

vie 	V. 1999  

Kuusamo  
V. 2000  

Taivalkoski 
Pudasjärvl  v.2001 
V. 1993  

Suomussalmi  
V. 1999  

Utajärvi  
V. 1996  

HyrynsaI- 
V. 2000  

Ristijärvi 
Paltamo  V. 2000  

Kuhmo  
V. 2000  

Sotkamo  
V. 1996  

' Haapavesl Plippola .) 	Vuolijoki 
Yliviesk 	V. 2001 	2000ç  Pyhäntä  V. 1998 
v.2001 	 v.2000  

ilivala 	 -  
v.2000} 	 -  

Sievi ' 	 -  
1992  'Haapajä 	- - 

\ 	tJV  1999 	- 

iajä 	 :  

Kuva  9.  Liikenneturvallisuussuunnittelutilanne (liikenneympäris  ton  suunnittelu,). 
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Tiepiirissä  on  vuonna  2000  valmistunut kevyen liikenteen väylien tarpeesta 
selvitys, jossa analysoitiin liikenneturvallisuussuunnitelmien, tarveselvityksi

-en  ja  aloitteiden kautta esille tulleita hankkeita. Hankkeet  on  asetettu kiireel-
lisyysjärjestykseen tieolosuhteiden, alueen asukastietojen  ja  palvelujen pe-
rustella lasketun riskiluvun avulla. Kiireellisyysluokkaan  I on  sisällytetty  34  
hanketta, joissa kevyen liikenteen väylien yhteispituus  on 71 km. 

4.3.3  Rakentaminen  ja  kunnostaminen aloitteiden perusteella  

Tiemestareille  tulee esityksiä pysäkkitarpeista kunnilta, kyläkunnilta  ja liiken-
nöitsijöiltä. Käsittelykäytännöksi  on  muodostunut,  etta  tiemestari arvioi tar-
peen paikan päällä, jonka jälkeen käydään keskustelu asiasta hoitovastaa

-van,  tiemestarin  tai  mandollisesti liikenneturvallisuusasioista vastaavan hen-
kilön kanssa. 

Tiemestarit  teettävät  tai kunnostuttavat  yhteensä  n. 25-30  pysäkkiä  vuosit-
tain. Esim. Kuhmossa rakennettiin viime vuonna uusia pysäkkejä  sen  vuoksi, 
että sivukylien kouluja lakkautettiin  ja  tilalle tuli koulukyydityksiä. Pysäkkien 
rakentamisen perusteena oli liikenneturvallisuus.  

4.4  Joukkoliikenne  ja  teiden hoito  

Vakiovuoroisen joukkoliikenteen  käytössä  on n. 8500 km  yleisiä teitä eli  66 
%  koko  yleisen tieverkon pituudesta. Alempiasteisilla teillä vakiovuoroisen 
joukkoliikenteen käyttämien reittien pituus  on n. 4250 km  eli  52  %  koko  tiepii-
rin alempiasteisen tieverkon pituudesta. Lisäksi tieverkolla liikennöi kuntien 
ostamaa liikennettä. Tarkkaa tietoa kuntien ostamista joukkoliikenteen  ja 
koulukuljetusten reiteistä  saa  vain  kunnista. 

Tiepiirin tiestö  on  luokiteltu hoitoluokkiin liikennemäärän, tieluokan  ja  ras-
kaan liikenteen osuuden mukaan. Hoitoluokissa pyritään yhtenäisyyteen eli 
välttämään hoitoluokan vaihtelua tieosittain. Talvihoito-ohjeissa määritellään 
kunkin hoitoluokan kunnossapitovaatimukset. Teiden hoito  on  jaettu  11  eri 
urakka-alueeseen. Hoito teetetään alan urakoitsijoilla.  

Lumen aurauksen toimenpideajat  vaihtelevat eri hoitoluokissa. Toimenpi-
deajalla tarkoitetaan aikaa  sateen  päättymisestä työn toteutuksen loppuun. 
Kolmannessa hoitoluokassa toimenpideaika  on 6 h,  jolloin aamulla päätty-
neen lumisateen jälkeen  tie  puhdistetaan esim. viimeistään  klo  12.  Liukkau-
den torjuntaa alemman hoitoluokan teillä edellytetään tarpeen mukaan. 
Erittäin liukkailla keleillä liukkauden torjunnan tulee olla yhtäjaksoista. Tiepiiri 
voi uusia urakoita pyydettäessä laittaa urakkaperusteisiin paikallisia vaati-
muksia. Pääperiaatteiden tulee kuitenkin  tulla talvihoito-ohjeista.  Parannusta 
alemman tieverkon olosuhteisiin voisi helpoiten saada muuttamalla toimen-
piteiden ajoitusta niin, että alemman tieverkon auraus aloitetaan joukkolii-
kennereiteistä. 

Palautetta teiden kunnossapidosta tulee hoitourakoiden valvojille eli tiemes-
tareille, liikennekeskukseen  ja  suoraan urakoitsijoille. Kuukausittain pidetään 
työmaakokouksia, joissa käsitellään myös saatua palautetta. Palautetta tulee 
useimmiten liian pitkästä toimenpideajasta. Palautetta joukkoliikenneyrittä-
jiltä  tai kuljettajilta  tulee harvemmin. Kuljettajat ottavat yhteyttä pääasiassa 
silloin, kun tiet ovat erittäin liukkaat. 
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Kuva  lo:  Teiden talvi  ho itoluokat. 

4.5  Joukkoliikenteen vastuuhenkilä 

Tiepiireihin  on  nimetty joukkoliikenteen vastuuhenkilöt.  Mm. joukkoliikentee-
seen  liittyvät puhelimitse  ja  kirjallisesti tulevat palautteet ohjataan joukkolii-
kenteen vastuuhenkilölle.  

46  Asiakaspalaute  

Asiakkaat antavat palautetta Tiehallinnolle kirjallisesti, puhelimitse, internetin 
välityksellä sekä henkilökohtaisissa kontakteissa. Neuvoja  tai  tietoa tarvitse- 
va  tai  palautetta antava löytää puhelinluettelosta tiepiirin Asiakaspalvelun  ja 

 ympäri vuorokauden päivystävän Tienkäyttäjän linjan numerot. 

Vuonna  2000 rekisteröidyistä  niin palautteista kuin tienpitoaloitteistakin  n. 2 
%  liittyi suoraan joukkoliikenteeseen. Aloitteissa toivottiin  mm. pysäkkien  ra-
kentamista  tai  kevyen liikenteen yhteyksien järjestämistä pysäkeille. Lisäksi 
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joukkoliikenteeseen  liittyvää palautetta tulee jonkin verran suoraan tiemesta-
rei  Ile.  

Asiakas voi ilmoittaa tiestön kunnosta, kunnossapidosta  ja  liikenteen ongel-
mista ympäri vuorokauden päivystävälle Tienkäyttäjän linjalle  (0200 2100). 
Tienkäyttäjän  linjalla puheluun vastaa paikallinen Tiehallinnon liikennekes-
kus. Öisin  ja  viikonloppuisin puheluihin vastaa päivystysvuorossa oleva lii-
kennekeskus. Liikennekeskuksessa vastaanotetut palautteet tallennetaan 
tietojärjestelmään  ja  lähetetään urakoitsijalle ilmoituksena  tai  toimenpide-
pyyntönä. Palautteet menevät myös alueen tiemestarille tiedoksi. 

Tiehallinnon internet -sivuilta (www.tiehallinto.fi ) löytyy ajantasaista tietoa  tie- 
säästä  ja kelistä, tietöistä, pääteiden  liikenteestä, lautta-  ja lossiaikatauluista 

 jne. 

Tiehallinto  ylläpitää valtakunnallista palautejärjestelmää, johon tiepiirikohtai
-set  palautteet tallennetaan. Oulun tiepiirin internet-sivuilta (www.tiehallinto.fi/ 

oulu/index.htm)  on  lisäksi linkki tiepiirin alueellisille asiakaspalvelusivuille, 
jossa asiakas voi kirjata palautteensa tätä varten suunnitellulle lomakkeelle 

 ja  osoittaa palautteeseen liittyvän kohdan kartalta. Tiepiirin alueellisilta sivuil-
ta löytyy karttapohjaista tietoa myös teiden hoitoluokista  ja laatuvaatimuksis-
ta, kelirikkotilanteesta, tiesäästä  sekä kunkin alueen tiemestarista. 
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Kuva  11.  Tiepi/rin  sivujen asiakaspalautelomake. 
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4.7  Sidosryhmien  arvio tiepiirin toiminnasta  ja sen  kehittämi-
sestä  

4.7.1  Kyselyn toteutus 

Sidosryhmien  mielipiteitä liikennöinti-  ja pysäkkiolosuhteiden  sekä tiepiirin 
toiminnan nykytilasta  ja  kehittämisestä joukkoliikenteen kannalta selvitettiin 
helmi-maaliskuussa  2001 toteutetulla kyselyllä.  Kysely lähetettiin  51  kun-
taan,  53 liikennöitsijälle  ja  10  muulle taholle. Muita tahoja olivat Oulun lää-
ninhallitus, Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oy Matkahuolto  Ab  (Ou-
lu  ja  Kajaani), VR-Osakeyhtiö/Henkilöliikenne, Taksiliiton Oulun lääninyhdis

-tys ja  liikenne-  ja viestintäministeriö.  Vastausprosentiksi saatiin  31 %.  Kyse-
lyyn vastasi  19  kuntien  tai  kaupunkien edustajaa,  12 joukkoliikenneyrittäjien 

 edustajaa  ja  5  muuta tahoa. 

Tiepiirin toiminnan  ja joukkoliikenteen  olosuhteiden nykytilaa kuvaavia väit-
tämiä pyydettiin arvioimaan viisiportaisella asteikolla huonosta/riittämättä-
mästä erittäin hyvään/riittävään. Lisäksi valittavissa oli vastaus  "en  osaa sa-
noa". Tiehallinto käyttää vastaavan tyyppistä arvosteluasteikkoa  mm.  asia-
kastyytyväisyystutkim uksissa. Toiminnan kehittämisen suuntaviivoja kartoit-
taneessa osassa vastaajia pyydettiin panemaan kuusi kehittämistoimenpi-
teiden ryhmää tärkeysjärjestykseen. Yksityiskohtaisemmin kehittämistä selvi-
tettiin pyytämällä arvioita erilaisten toimenpiteiden merkittävyydestä. Tulok-
set  on  esitetty pääasiassa vastaajien arvostelujen keskiarvoina. Kyselyn tu-
lokset kokonaisuudessaan  on  esitetty liitteessä  1. 

4.7.2  Yhteistoiminta joukkoliikenteen sidosryhmien kanssa 

Tiepiirin yhteistoiminnan joukkoli ikenteen muiden sidosryhmien kanssa arvi-
oitiin olevan pääasiassa hyvän/riittävän  ja  neutraalin välillä. Yhteistyökump-
panina tiepiiriä arvostetaan  ja  osallistumista joukkoliikennettä koskeviin  se-
minaareihin, tiedotustilaisuuksiin  sekä joukkoliikennettä koskevien suunni-
telmien laatimiseen pidetään myönteisenä asiana. Arvioita tiepiirin osallistu-
misesta joukkoliikennettä koskeviin tilaisuuksiin  tai  suunnitelmien  ja kehittä-
misohjelmien  laatimiseen saattoi kuitenkin olla vaikea antaa. Vastaajista  21 
%  ei pystynyt arvioimaan  em.  asioita. 

Tiepiirin ei tähän mennessä nähdä varsinaisesti osallistuneen joukkoliiken
-teen  kilpailukyvyn lisäämiseen. Toisaalta kohtaa osattiin huonoiten arvioida, 

 sillä  se  sai eniten  "en  osaa sanoa" vastauksia  (33 %  vastaajista). 



Tiepiiri yttteistyökumppani  

Osallistuminen  joukkoliikenneti 
koske'ien  suunnitelmien  tai  

kehittämisohjelmien laatimises  

Osallistuminen  joukkoliikennet 
koskeiin  tilaisuuksiin  

Aktiivsuus yttteistyöh 

Reagoiminen sidosryilmil 
tulleisiin alotteisiin  

Osallistuminen  joukkoliikente 
kilpailukyyvn lisäamiseen  

1,00 	2,00 	3,00 	4,00  
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Asteikko erittäin huonosta erittäin hyvään  

5,00  

Kuva  12.  Vastaajien a,viot nykyisestä yhteistoiminnasta sidosryhmien kanssa 
joukkoliikenteeseen liittyvissä asioissa.  

4.7.3  Hoitoon liittyvät  asiat  

Hoitoon liittyvissä asioissa ongelmaksi koettiin talvihoidon taso joukkolitken
-teen  käyttämillä  reiteillä  haja-asutusalueiden alempiasteisella tieverkolla. 

 Yleisesti talvihoidon tasoa pidettiin parempana pääteillä kuin muilla teillä. 

Myöskin pysäkkiolosuhteet talvella  haja-asutusalueiden alempiasteisen  tie-
verkon pysäkeillä koettiin huonoiksi. Muiden alueiden pysäkkiolosuhteisiin 
suhtauduttiin neutraalisti.  

4.7.4  Fyysiseen  toimintaympäristöön  liittyvät  asiat  

Liikenteen sujuvuuden katsottiin olevan hyvä yleisten teiden verkolla.  Haja - 
asutusalueilla joukkoliikenteen käyttämien reittien kuntoa arvosteltiin enem-
män kuin taajamissa. Joukkoliikenteellä ei katsottu olevan riittävästi etui-
suuksia taajamissa. 

Arviot pysäkkien sijainnista  ja  määrästä olivat myönteisiä, mutta pysäkkien 
varustelun yleistä tasoa, liityntäyhteyksiä  ja  henkilöautojen saattomandolli-
suuksia pidettiin puutteellisina. Valaistus  ja  näkyvyys, odotuskatosten taso  ja 

 erityisesti polkupyörien pysäköintimandollisuudet olivat kolme keskiarvoltaan 
huonointa arvosanaa  (2,44  -  1,86)  saanutta pysäkkivarustelun yksityiskoh-
taa.  
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Kuva  13.  Polkupyönä  linja-autopysäkin ympäristössä Lumijoella.  

4.7.5  Liikenneturvallisuuteen  liittyvät  asiat 

Liikenneturvallisuuteen  liittyvissä asioissa parhaimman nykytila-arvion sai 
pysäkkien liikenneturvalli nen sijoittaminen  ja  huonoimman kevyen liikenteen 
järjestelyt pysäkkien yhteydessä. 

Pysäkkien 
 Iii  kenn  etu rva  Il  men 

s  jo  itta  min en  

Pysäkkien 
havaittavu  u  sinä  kyys 

Liikenneturvallis uusasioista 
 tied  ottain 

Lii  ken  netu rva IIis  et 
 pysäkkijärjestelyt  koulujen 

ym  pä  ns  tös  sä 

Keen  liikenteen järjestelyt 
pysäkkien yöteydessä  

100 	200 	300 	4,00 	5,00  

Asteikko erittäin huonosta erittäin hyan 

Kuva  14.  Liikenneturvallisuuteen  liittyvien asioiden nykytilan arvosanojen keskiarvot.  
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4.7.6  Informaatioon liittyvät  asiat  

Pysäkki-informaatiota, mikä pääasiallisesti kuuluu muiden toimijoiden vas-
tuulle, pidettiin huonona sekä taajamissa että  haja-asutusalueilla.  Sen  sijaan 
tiepiirin toimintaan kuuluva tiesäästä  ja keleistä  tiedottaminen arvioitiin suh-
teellisen hyväksi. 

Tiesäästä  ja  keleistä 
 tiedottaminen 

Asiakas  palautteisli  n 
 vastaaminen 

Tiedottaminen  tiepiinn 
asiakaspalautekana'ista  

Aikataulu-, reitti-  ym.  
informaatio taajamien  

pysäkeillä  

Aikataulu-, reitti-  ym.  
informaatio  haja- 

asutusalueiden pysäkeillä  

1,00 	 2,00 	 3,00 	 4,00 	 5,00  

Asteikko erittäin huonosta erittäin hyvään  

Kuva  15.  Informaatioon liittyvien asioiden  nykytilan a,vosanoja. 

Asiakaspalautteisiin  vastaaminen  ja  tiedottaminen tiepiirin asiakaspalaute-
kanavista arvioitiin neutraalia huonommaksi. Asiakaspalautekysymyksiin 
saatiin myös muita enemmän  'en  osaa sanoa -vastauksia  (42 %  ja  18 %), 

 mikä saattoi johtua esimerkiksi siitä, että asiasta ei ollut kokemusta.  

4.7.7 Joukkoliikenteen  rahoitus  

Joukkoliikenteen  rahoituksen osuudesta tierakennustöiden yhteydessä oli 
vaikea antaa arviota. Tiepiirin joukkoliikennerahoituksen kohdalla  n. 36 % 

 vastanneista valitsi vaihtoehdon  "en  osaa sanoa". Arvosanan antaneet vas-
taajat pitivät rahoitusta  ja sen  osuutta tierakennustöiden yhteydessä riittä-
mättämänä.  

4.7.8  Toiminnan  kehittämissuunnat sidosryhmien  mielestä  

Sidosryhmäkyselyn  vastaajia pyydettiin laittamaan kuusi kehittämistoimenpi-
teiden ryhmää tärkeysjärjestykseen. Yli  40 %  vastaajista näki teiden kun-
nossapitoon liittyvät  asiat  tärkeimpänä kokonaisuutena. Tiepiirin toiminnassa 
tärkeysjärjestyksen kuudenneksi eli viimeiseksi arvioitiin yleisimmin joukkolii-
kenteen informaatioon liittyvät  asiat.  
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tärkein 

toiseksi tärkein 

kolmanneksi tärkein 

neljänneksi tärkein  

iidenneksi  tärkein 

kuudenneksi  ta  rkei  fl 

0% 	10% 	20% 	30% 	40% 	50% 60% 	70% 	80% 90% 100% 

Vas  ta  u  sten  jakautuminen  

DYhteistoiminnan  lisäämiseen liittyvät  asiat 	 Uleiden  kunnossapitoon liittyvät  asiat  

DFwsisen toimintaympänstön  kehittämiseen liittyvät  asiat  •Joukkoliikenteen informaaoon  liittyvät  asiat  

DLiikenneturvallisuuteen  liittyvät  asiat 	 •Rahoitukseen liittyvät  asiat 

Kuva  16.  Vastausten jakautuminen  toimenpideryhmien tärkeysjärjestystä  kysyttä-
essä 

Vastausten perusteella saatiin seuraava toimenpideryhmien tärkeysjärjestys 
(suluissa annettujen sijalukujen  1-6  keskiarvo):  

1. Teiden kunnossapitoon liittyvät  asiat 	 (2,06) 
2. Liikenneturvallisuuteen  liittyvät  asiat 	 (2,56) 
3. Fyysisen toimintaympäristön kehittämiseen liittyvät  asiat 	(3,00) 
4. Rahoitukseen liittyvät  asiat 	 (3,76) 
5. Yhteistoiminnan lisäämiseen liittyvät  asiat 	 (4,55) 
6. Joukkoliikenteen  informaatioon liittyvät  asiat 	 (5,06)  

Yksityiskohtaisemmin kehittämistä selvitettiin pyytämällä arvioita erilaisten 
toimenpiteiden merkittävyydestä. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että toi-
menpide-ehdotusten valinnoissa painottuivat kunnossapito  ja pysäkkeihin 

 liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt. Tärkeimpinä yksittäisinä toimenpiteinä 
pidettiin  mm.  huomion kiinnittämistä koulujen pysäkkien turvallisuuteen, 
joukkollikenteen käyttämän alemman tieverkon talvihoidon parantamiseen, 
koululaisten käyttämien pysäkkien liityntämatkojen turvalliseksi tekemiseen 
sekä sijainniltaan vaarallisten pysäkkien paikan siirtämiseen  ja talvihoidon 

 parantamiseen yleisesti kaikilla joukkoliikenteen käyttämillä reiteillä. Tiepiirin 
osallistuminen joukkoliikennettä koskeviin suunnitelmiin oli myös tärkeim-
miksi arvioitujen toimenpiteiden joukossa. Kaikkia arvioinnin kohteena olleita 
toimenpiteitä pidettiin vähintään kohtalaisen tärkeänä lukuun ottamatta  haja-
asutusalueiden pysäkkien  määrän lisäämistä. Arvosanaan  4  yltäneet toi-
menpidevaihtoehdot  on  esitetty kuvassa  17.  Kaikki vastaukset  on  esitetty  hit-
teessä  1. 

Sidosryhmäkyselyssä  pyydettiin myös vastaajien näkemystä siitä,  millä  ta-
voin yhteistyötä tiepiirin  ja sidosryhmien  välillä voidaan lisätä. Kysymystä 
pohtineet kaupunkien  ja  kuntien edustajat ehdottivat paitsi henkilökohtaisen 

 kontaktin  kautta syntyvää vuoropuhelua myös yhteisiä seminaareja. Liiken-
nöitsijöiden vastauksissa painotus oli kandessa asiassa. Joukkohiikennevas-
taavan kanssa voisi tarkkaan rajatuissa kysymyksissä olla henkilökohtaisesti 
yhteydessä  ja joukkoliikennevastaava  voisi pistäytyä aika ajoin myös Linja- 
autoliiton osastokokouksissa. 
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Koulujen  pysäkkien  
turvallisuuteen kiinnitetään 

erityistä  huorriota 

Joukkoliikenteen käyttärrien 

sivuteiden talvihoidon 
kunnosspitoa  parannetaan 

Koululaisten  käyttärrien pysäkkien 

liityntarrtkat  tehdään  
turvalliserririksi 

Sijainniltaan  vaarallisten  
pysäkkien  paikkaa siirretään  

Talvihoidon  tasoa parannetaan  
joukkoliikenteen käyttärrillä  reiteillä  

Kunnossapidon valniuksia 

 tehostetaan  poikkeustilanteis  sa 
 ainakin  joukkoliikenteen  reiteillä  

Tiepiiri  osallistuu  ormlta  osaltaan  
joukkoliikennettä  koskevien  
suunnitelrrien laatiniseen 

Tärkeirrpien pysäkkien 

 läheisyydessä tehostetaan 
kevyen liikenteen reittien  

talvihoitoa 

Talvihoidos  sa  kiinnitetään erityistä  
huorTiota täs rrhoitoon  

Toteutetaan  
liikennejärjestelrms uunnitelrrs  sa 

 esitetyt  joukkoliikennehankkeet  

Oulun  tiepiirissä  toimi  
joukkoliikenteen vastuuhenkilö  

4,49 

•427 

14,26  

14,24  

• 417  

1 41 5  

14,13 

14,06 

4,00 

4,00 

400 

1,00 
	

2,00 	 3,00 	 4,00 	 5,00  

Asteikko ei lainkaan tärkeästä erittäin tärkeään  

Kuva  17.  Tärkeimmiksi arvioituja toimenpiteitä. 
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5  TAVOITTEET  JA  KEHITTÄMISSTRATEGIA  

5.1  Tavoitteet 

Joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä parantavien tavoitteiden  ja kehittämis
-tehtävien asettelussa  on  otettu huomioon liikenne-  ja viestintäministeriön val-

takunnal liset  Ii ikennepoliittiset  tavoitteet, Tienpidon linjaukset  2015  sekä  Tie- 
hallinnon joukkoliikenteen toimintalinjat  2000. 

Tiepiiri  haluaa omalta osaltaan tukea liikenne-  ja viestintäministeriön  joukko- 
Ii ikennestrateg ian  mukaisia liikennepoliittisia yleistavoitteita, jotka voidaan 
tiivistää kahteen tavoitteeseen: joukkoliikenteen markkinaosuuden säilyttä-
minen sekä liikenteen peruspalvelujen turvaaminen. Maaseudulla joukkolii-
kenteen keskeisenä tavoitteena  on liikkumismandollisuuksien  turvaaminen, 
kun taas kaupungeissa  ja  pitkän  matkan  liikenteessä tavoite painottuu jouk-
koliikenteen markkinaosuuden lisäämiseen. 

Tiepliri  n  päätavoitteet joukkoliikenteen toim intaedellytysten  paran - 
tam  isessa 

• joukkoliikenteen  tarpeiden huomioon ottaminen kaikessa tiepiirin 
toiminnassa - joukkoliikennetietoisuuden lisääminen 

• joukkoliikenteeseen  liittyvän yhteistyön  ja sidosryhmätyöskentelyn 
 kehittäminen 

• joukkoliikenteen  matkustus-  ja liikennöintiolosuhteiden  sekä liikenne-
turvallisuuden kehittäminen  

5.2  Kehittämisstrategia 

Tienpidon linjaukset  2015  

Liikennejärjestelmien  kehittämisessä panostetaan erityisesti joukko-  ja  kevy-
en liikenteen olosuhteiden parantamiseen. Kehittämistoimenpiteinä korostu-
vat matkaketjujen toimivuus sekä joukko-  ja  kevyen liikenteen järjestelyt. 
Joukkoliikenteen olosuhteita parannetaan erilaisin etuisuusjärjestelyin, joita 
ovat  mm. kaistajärjestelyt,  linja-autojen liikennevaloetuisuudet sekä pysäkki - 
ja liityntäpysäköintijärjestelyt. Pysäkeille  järjestetään turvalliset kevyen liiken-
teen yhteydet. 

Tiehallinto joukkoliikenteen toim intaympäristön  kehittäjänä 

Tiehallinnon  tärkein tehtävä joukkoliikenteessä  on  huolehtia kulkumuodon 
käyttämien väylien kehittämisestä, hoidosta, kunnossapidosta, liikenteen su-
juvuudesta, liikenneturval lisuudesta  ja varustel usta. 

Joukkoliikenteen  tarpeet otetaan huomioon strategisessa suunnittelussa, 
teiden suunnittelussa  ja  rakentamisessa. Teiden hoidossa huolehditaan siitä, 
että talvella teiden liukkaus  ja  keväällä kelirikko eivät kohtuuttomasti lisää 
joukkoliikenteen ajoai  koja  tai  vaaranna liikenneturvallisuutta. Pysäkkiympä-
ristön liikenneturvallisuus  ja  -toimivuus varmistetaan oikein mitoitetuilla  ja va- 
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rustetuilla pysäkeillä  sekä asianmukaisilla kevyen liikenteen väylillä. Tär-
keimmillä liityntäliikenteen pysäkeillä valmistetaan  mm.  polkupyörien pysä-
köintimandollisuus  ja  matkustajien saattomandollisuudet henkilöautolla. Kou-
luympäristön liikenneturvallisuuden parantamisessa  on  merkittävää  mm.  pe-
ruutustarpeiden  poistaminen, nopeustason alentaminen vaikka pistekohtai-
sesti.  Jos  toiminnot eivät ole pihalla, niin koulujen kohdilla reitit joukkoliiken

-teen  pysäkeille  tulee olla hyvin järjestettyjä. 

Yhteistyö joukkollikenteen sidosryhmien kanssa 

Yhteistyöllä muiden joukkoliikenteen sidosryhmien kanssa varmistetaan, että 
toimenpiteet kohdistuvat oikein  ja  vastuu joukkoliikenteen kehittämisestä ja-
kaantuu useille eri toimijoille. Joukkoliikenteen reitit kulkevat yleisten teiden 
ohella myös kuntien katuverkoilla, joissa  kunnat  huolehtivat joukkoliikenteen 
toimintaympäristön kehittämisestä. Joukkoliikenteen laatukäytävien kehittä-
minen edellyttää saumatonta yhteistyötä myös liikennöitsijöiden kanssa. 

Joukkolilkenteen vastuuhenkilö  ja yhteistyöryhmä 

Joukkoliikenteen vastuuhenkilö  toimii tiepiirissä asiantuntijana, joka seuraa 
uusien menetelmien, järjestelmien  ja suunnitteluratkaisujen  kehitystä sekä 
jakaa tietoutta omassa organisaatiossaan. Vastuuhenkilö toimii myös yhte-
ys-henkilönä tiepiirin  ja  muiden joukkoliikenteen sidosryhmien välillä. 

Joukkoliikenteen vastuuhenkilön  tukena tiepilrin organisaatiossa toimii jouk-
koliikenteen yhteistyöryhmä. Vastuuhenkilö koordinoi yhteistyöryhmän toi-
mintaa  ja  pitää  sen  jäsenet ajan tasalla joukkoliikennettä koskevissa asiois-
sa. Jäsenten tehtävänä  on  jakaa tietoutta omissa prosesseissaan  ja  seurata 
joukkoliikennestrategian toteutumista. 

Tiepiirien joukkoliikenteen vastuuhenkilöt  tekevät yhteistyötä toistensa kans-
sa. 

Joukkoliikenteen  rahoitus 

Joukkoliikenneinvestointien  rahoitus säilyy lähes muuttumattomana vuoteen 
 2005  saakka, jonka jälkeen rahoitustason tavoitellaan nousevan nelinkertai-

seksi nykytasoon verrattuna. Suuri  osa  rahoituksesta suuntautuu kaupunki- 
seuduille, joissa joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat suurimmat Rahoi-
tuksessa panostetaan erityisesti joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen olo-
suhteiden parantamiseen. Joukkoliikenteen kehittämisessä ollaan avoimia 
uusille rahoitusratkaisuille. Esimerkiksi yhteistyö mainosyritysten kanssa py-
säkkien kehittämisessä  on  tavoitteena. 
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2000 	 2005 	 2010 	 2015  

Kuva  18.  Joukkoliikenteen  rahoituksen kehittyminen (Joukkoliikenteen toiminta-
edellytysten parantaminen - Toimintalinja  2000).  

Kustannusvastuun  periaatteet kuntien  ja  valtion välillä 

Kuntien  ja  valtion kustannusvastuun uudet periaatteet yleisen tien pidossa 
otetaan käyttöön viimeistään vuoden  2004  loppuun mennessä. Niiden mu-
kaan Tiehallinto vastaa yleisten teiden  ja kunnat  katujen pitämisen kustan-
nuksista. Tienpito käsittää tien  tai  katujen tekemisen, ylläpidon  ja  hoidon. Lii-
kenteen opastuksessa  ja  ohjauksessa tarvittavat laitteet  ja  varusteet raken-
taa, omistaa  ja  hoitaa väylän tienpitäjä. Yleisten teiden pysäkkialueiden  ja - 
katosten  toteutuksesta, kunnossapidosta  ja  hoidosta vastaa Tiehallinto. Sa-
mat periaatteet koskevat myös pysäkkiin oleellisesti liittyviä varusteita  ja  ka-
lusteita, kuten roskakoreja  ja pyörätelineitä.  

Kuntien  ja  valtion välille kaavailtuja kustannusvastuuperiaatteita voidaan 
noudattaa ennen määräaikaa uusissa hoitourakkasopimuksissa  ja  erilaisissa 
joukkoliikenteen kehittämisen piloteissa.  
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6  TEHTÄVÄT  

6.1  Tavoitteita tukevat  keh ittäm istehtävät  

Tavoitteita tukevat kehittämistehtävät  on  jaoteltu seitsemään pääryhmään 

• joukkoliikennetietoisuuden  lisääminen tiepiirin sisäisessä toiminnassa 
• yhteistoiminnan lisääminen 
• suunnittelutarpeiden  tiedostaminen 
•  fyysisen toimintaympäristön kehittäminen 
•  liikenneturvallisuuden parantaminen 
• joukkoliikenteeseen  liittyvän tiedottamisen kehittäminen 
•  teiden  ja pysäkkien  hoidon kehittäminen 

Kehittämistehtävien  vaikutuksia voidaan tarkastella matkustajien, liikenteen-
harjoittajien  ja tieplirin  näkökulmasta. 

Matkustajien kannalta asiaa voidaan tarkastella sosiaalisen tasa-arvon, tur-
vallisuuden, pysäkkien toimivuuden  ja  viihtyisyyden sekä matkaketjujen su-
juvuuden kannalta. Sosiaalista tasa-arvoisuutta lisäävät fyysiseen toimin-
taympäristön kehittämiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä tei-
den  ja pysäkkien  hoidon kehittämiseen liittyvät tehtävät. Vastaavat tehtävät 
lisäävät myös turvallisuutta. Pysäkkien toimivuutta  ja  viihtyisyyttä voidaan 
kehittää fyysisen toimintaympäristön  ja pysäkkien  hoidon kehittämiseen  hit

-tyvillä tehtävillä. Matkaketjujen  sujuvuudessa tärkeimpänä kehittämistehtä-
vänä esille tulee fyysisen toimintaympäristön kehittäminen. 

Liikenteenharjoittajien toimintaedellytyksiä voidaan parhaiten parantaa liiken-
teen sujuvuuteen, toimintavarmuuteen  ja liikenneturvalhisuuteen liittyvillä teh-
tävillä.  Tällaisia ovat ensisijaisesti fyysisen toimintaympäristön sekä teiden  ja 
pysäkkien  hoidon kehittämiseen liittyvät tehtävät. Joukkohiikenteeseen Ilitty -
välIä matkustajille suunnattavan informaation kehittämisellä parannetaan 
oleellisesti joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. 

Tiepiirin näkökulmasta katsottuna kaikki toimenpiteet ovat tärkeitä  ja  tukevat 
toisiaan. Toimenpiteet lisäävät tiepiirin henkilöstön osaamista joukkoliiken-
neasioissa  ja  parantavat organisaation imagoa. Joukkoliikenteen sisäisen 
tietoisuuden kasvattaminen  ja  vuoropuhelu muiden sidosryhmien kanssa tu-
lee osaksi tiepiirin jokapäiväistä toimintaa. Muiden kehittämistoimenpiteiden 
toteuttaminen riippuu yhteistyöstä muiden sidosryhmien kanssa sekä rahoi-
tuksesta. 

Taulukossa  3 on  esitetty kehittämistehtäviä tukevat toimenpiteet  ja  toimenpi-
teiden vaikutukset asteikolla erittäin myönteinen vaikutus  I  myönteinen vai-
kutus. 
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Taulukko  3.  Kehittämistehtä viä  tukevat toimenpiteet  ja  toimenpiteiden vaikutukset. 

Joukkoiiikenteenvastuuhenkflöntofrnenkuvanselkeyttämine ++ 	 : 
Joukkoii!kenteenyhteistyöryhmänperustaminen ++ 
Tieplirin joukkoliikennesivujen  avaaminen intranettiln 
(tietoa  mm.  tiepiirin toiminnasta joukkoliikennekentässä, joukkolilkenteen suunnitte- : ++ 	: 	: 	: 	: 	+ 
luohleista joukkoliikennesuunnitelmista  toukkollikenteen  sidosryhmista  jne) 
Joukkoliikenteeri yhteistoimintaverkon kehittaminen  ks kohta  6 3  ) ++ 	 + 
Joukkoliikenteen sidosiyhmien  mukaan ottaminen suunnitelmien laatimiseen lau- + 	^ 

suntojen  tai  tyoryhmatyoskentelyn  kautta 
Joukkoliikenteen toimintaympäristön  kehittämisen tarveselvityksiin osallistuminen + 	^+ 	+ 	 +  
(Kajaanin seutulippualue Raahe-Pattjoki seutulippualue muut seutukunnat) , 
Joukkoliikennereittien pysäkkien  ja  pysäkkiympäristön  parantaminen yhteistyössä ^ 	 + 	+ 

i1!lc1ory 	kanssa 	 ::::  L  
Pysäkkienrakentaminenaparantaminenaloitteidenvaikutuksesta 
Joukkoliikennettä  koskevan reaaliaikaisen informaation kytkeminen osaksi TELIO 

----------- 
+ 	+ 	: 	+ 	++  

ohjelmaa 
Oulun seudun joukkoliikenteen laatukäytäv!en toteuttamiseen osallistuminen 	::+: : 	^ :  
Kevyen liikenteen yhteyksien rakentaminen osana liikenneturvallisuuden  paranta-  : 
mista  iou  kkoliikennereittien  ja  pysakkien ymparistossa  

+ 	++  

Kevyen liikenteen väylien suunnittelussa  ja  rakentamisessa nykyistä voimakkaampi + 	+ 	++  
huomion kiinnittaminen yhteyksiin pysakeille 
Liikenneturvallisuussuunnitelmissa  esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen koulu 
jen  ja  pysakkienympanstossa 

+ 	++ 

Pilottialueen tarkeimpien pysakkien kehittaminen + 	+ 	+  
Vanhojen  P-alueiden hyodyntaminen linja-autojen kaantopaikkoina + 	+ 	+ 
Matkakeskuksien  ja  muun joukkoliikenteen terminaaliverkon kehittämiseen osallis 
turninen(terminaalitkuntakeskuksissajavaihtoterminaalit) :: 

+ 	++ 	++ 	+ 
--------- 

Liikennejarjestelmasuunnitelmien  laatimiseen osallistuminen + 	++ 	+ 	+  
Oulun seudun liikennejärjestelmätyössä  2020  esitetyn joukkoliikennejärjestelmän: + 	: ++  
toteuttamisen tukeminen 
Oulun joukkoliikenteen etuisuuksia koskevaan tarveselvitykseen osallistumien + 	++ 

Pysäkkien  liikenneturvallisuuden lisääminen (heijastusnauhat, läpinäkyvät pysäkit,  F 	I 	I  
pysakkien  valaistus pysakkien asennon muuttaminen jne) 

+ 	++  

Joukkoliikennetiedotuksen organisointi  (tiepiirin sisäinen lehti, intranet, yksiköiden ++ 	+ 	 ++  
yhteiset kokoontumiset jne.) 	 --- LJ------ ----- L 	Li  
Joukkoliikennetta  koskevan koulutustilaisuuden jarjestaminen ++ 	 + 
Tiepiinnjoukkoliikennetta  koskevien tiedotteiden toimittaminen sidosryhmille + 	 + 
Tiepiinnjoukkoliikennetta  koskevien tietojen lisaaminen intemet-sivuille + 	+ 	 + 
Asiakastyytyväisyystutkimuksen kehittaminenjoukkoliikenteen  tarpeita palveleviksi + 	 + 
Joukkoliikenteen 	esilletuominen 	Oulun 	tiepiirin 	henkilöstön 	työmatkaliikkumisen +  
vaihtoehtona 	 : : 	: 
Joukkoliikennettä  koskevissa seminaareissa  tai  koulutustapahtu  missa  alustajana 
toimiminen 	 : 

+ 	 +  
: 

Joukkoliikenteen  ja  koulukuijetusten  käyttämien reittien  ja  aikataulujen tarkastele-: :  
minen  alempiluokkaisilla  teillä yhteistyössä tiemestarin, kuntien kuljetusvastaavan: + 	+ 	: 	+ 	: 	+  
ja  lukennoitsijoiden  kanssa 
Teiden hoidon täsmäkohteiden valitseminen ia hoitaminen : 	 + 	+ 	+ 
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6.2  Joukkoliikenteen vastuuhenkilö  ja  yhteistyöryhmä 

Joukkoliikenteen vastuuhenkilö  toimii tiepiirissä joukkoliikenteen asiantunti-
jana  ja  seuraa uusien menetelmien, järjestelmien  ja suunnitteluratkaisujen 

 kehitystä  ja  jakaa tietoutta omassa organisaatiossaan. Vastuuhenkilön tulee 
seurata, että strategisessa suunnittelussa, teiden suunnittelussa, rakentami-
sessa  ja  tieverkon hoidossa otetaan joukkoliikenteen toimintaedellytykset 
huomioon, jotta kulkumuodon käyttäjien olosuhteet paranevat taajamissa  ja 
maaseuduilla. Vastuuhenkilö  toimii myös yhteyshenkilönä tiepiirin  ja  muiden 
joukkoliikenteen sidosryhmien välillä osallistumalla  mm. seutuliikennetyöryh-
mien  työskentelyyn, joukkoliikennettä koskevien suunnitelmien laatimisiin se-
kä tarvittaessa joukkoliikenteen eri sidosryhmien kokouksiin. 

Joukkoliikenteen vastuuhenkilön  tukena tulee tiepiirin organisaatiossa toimia 
joukkoliikenteen yhteistyöryhmä. Vastuuhenkilö koordinoi yhteistyöryhmän 
toimintaa keskustelemalla säännöllisesti  sen  jäsenten kanssa  tai  kutsumalla 
ryhmä tarpeen vaatiessa  koolle. Joukkoliikenteen vastuuhenkilö  pitää ryh-
män jäsenet ajan tasalla tiepiiriä koskevissa joukkoliikenneasioissa, mikä 
edesauttaa joukkoliikennetietouden kasvamista organisaation sisällä. Tar-
peen vaatiessa yhteistyöryhmän jäsenet pyytävät joukkoliikenteen vastuu- 
henkilöä tutustumaan omien prosessiensa suunnittelu-, rakentamis-  tai  tei-
den hoidon tehtäviin. Yhteistyöryhmään kuuluvat joukkoliikenteen vastuu- 
henkilön lisäksi edustajat kustakin prosesseista (ks.  kuva  18).  

PROSESSIT 

Strateginen ohjaus, tienpidon ohjelmointi (TTS),  
tulos- ja talousohjaus (rahoitussuunnittelu), tienpitoaloitteet 

ASIAKASSUHTEET  JA  PALVELUJEN SUUNNITTELU 
Tarpeet, tienpidon perusteleminen, hankelistat (PTS) 	Joukkoltikenteen  
Palvelujen  ja  tuotteiden suunnittelu.maankäytto 	 vastuuhenkilo  
IT-asiat,  tiedon hallinta,  tie-ja iikennetiedot,paikkatiedot  

INVESTOINTIEN HANKINTA 	- 
Investointien teettäminen  (sis. maanhankinta+juridiset yleissuunnitelmat) 
Uus-  ja laajennusinvestoinnit/tie-ja rakennussuunnittelu, korvausinvestoinnit 
päällystetyttiet/sillat, päällysteiden  ylläpito (sisältää ohjelmoinnin) 

HOIDON HANKINTA 
Hoidon teettäminen, Hoitotuotteet, rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito. 

 korva  us  investoinn it/ru  n  kokeliri  kol) 
Tiemerkinnät,  valaistus. pumppaamot, palveluprojektit, rakennetut kiinteistöt 

PROJfIEN  HANKINTA 
 -Vt  4 Oulu -Liminka 

-Oulunsalon  lentoaseman  tie  

LIIKENTEEN PALVELUT 
Liikenteen palvelut  ja asiakaspalvelut 
-Liikennekeskus  ja asiakaspalvelupisteet  
-Luvat, sopimukset , yksityistiet, vahingonkorvaukset  

Y 
H 
T 
E 

S 
T 
Y 
0 
R 
Y 

A  

Kuva  18.  Joukkoliikenteen yhteistyö,yhmn toimintakenttä. 
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6.3  Joukkoliikenteen yhteistoimintaverkko  

Toiminta-ajatuksena  on,  että joukkoliikenteen toimintaedel lytykset kirjataan 
maakuntien liikennestrategiaan, joka tarkistetaan määräajoin, esim. viiden 
vuoden välein. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten kehittämisestä sovitaan 
seudullisesti seutuliikenneneuvottelukunnissa, seutulipputyöryhmissä  tai 
seutukuntien liikennetyöryhmissä,  joissa laaditaan tarpeen vaatiessa suunni-
telmia  tai  selvityksiä kehittämistoimenpiteiden perustaksi. Kaikki toimenpiteet 
toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Toimenpiteiden toteutu-
mista seurataan seudullisissa työryhmissä. 

Lähtökohtana  on,  että tiepiirillä  on  edustaja maakunta-, seutu-  ja  toteuttavan 
 organisaation tasoilla. Tiepiirin edustajana toimii joukkoliikenteen vastuuhen

-kilö  tai joukkoliikenteen  yhteistyöryhmän jäsen. 

Pohjois-Pohjanmaan  ja  Kainuun 
 liiken nestrategia 

 Työryhmä 

Oulun  seutulliken- 	 Kaja  
neneuvottelukunta 	seutulip.  

Raahe-Pattijoen 	J_  
5eutulipputyöryhmä  

Toteuttava organisaatio 
 Yhteistyömallit  

Oulun  tiepiin 	Kunnat 	Oulun  lääninhalitus 	Maakuntaliitot 	Operaattorit  

Kuva  19.  Yhteistoimintaverkon  toiminta-ajatus.  

6.4  Tehtävien hoitoperiaatteita  ja  kustannusvaikutuksia  

6.4.1  Pysäkkikatosten  vastaanotto  ja  siirtyvien katosten hoito 

Kehittämisstrategian  ja  uuden kustannusvastuun periaatteiden mukaisesti 
Tiehallinto osallistuu katosten rakentamiseen  ja  pysäkkien varustelutason 

 parantamiseen tietyn  standardin  mukaan.  Jos  kunnat  haluavat korkeampaa 
tasoa, tulee niiden toteuttaa tämä omalla kustannuksellaan. Tiehallinto ottaa 
myös vastuulleen kuntien luovuttamien katosten hoidon. Tiehallinnon hal-
tuun otettavien katosten tulee olla hyväkuntoisia. 

Siirrettäessä katokset Tiehallinnon  hoitoon voidaan kunnan kanssa sopia ka-
toksen poistamisesta,  jos  katoksella  ei ole enää käyttöä. Katoksia voidaan 
tässä vaiheessa myös siirtää tarkoituksenmukaisempiin paikkoihin. 
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I  Onko katos? 	I  

	

Katosta ei ole  I 	I 	Katos  on 

I 	Kunto? 	I  

EiOK 	I 	I 	OK  

Onko tarve? 

Ei 	I I 	Uusi 	I 	Kunnostus 	I 	Poisto? 
toimenpit 	katos 	 Sopiiko 	I  

I  muualle? 

-  Ajoitus 

- Rahoitus 

- Yhteistyötahot  

Kuva  20.  Luonnos katostoimenpiteen määrä ytymisen apuvälineestä (Lähde: Tiehal -
linnon Keskushallinto). 

Katosten  hoidon teettäminen pyritään sisällyttämään jatkossa alueurakkaso-
pimuksiin siten, ettei niiden hoitoa tarvitse teetättää erikseen siirtymäajan 
päätyttyä 

Toteuttamisohjelmassa  on  arvioitu lisääntyvästä katosten hoidosta aiheutu-
via siirtymäajan kustannusvaikutuksia. Tiepiirin alueen yleisten teiden varsil-
la  on  noin  500 katoksellista pysäkkiä.  Uusien kustannusvastuun periaattei-
den seurauksena kunnossapidon osalta lisäkustannuksia syntyy  lumen  ja 

 roskien poistosta sekä pienimuotoisista pesu-  ja  korjaustöistä arviolta  3000 
mk/katos/vuosi. Vuosikustannusten  kasvu hoidon osalta  on  kaikkien katos- 
ten  ollessa tiepiirin hoidossa noin  1,5 Mmk/vuosi. 

6.4.2  Uudet  pysä  kit  ja  uudet  katokset  

Uusien teiden rakentamisen  ja  vanhojen teiden parantamisen yhteydessä 
Tiehallinto huolehtii pysäkin rakentamisen lisäksi myös tarpeellisten katosten 
järjestämisestä. 

Tiehallinnon  vastuulle  on  esitetty Oulun seudun joukkoliikenteen laatukäytä
-vät  —työn yhteydessä pysäkkien parantamista. Laatukäytävätyön vuosien 

 2001-2005 toimenpideohjelmassa  olevasta pysäkistä  n. 44 %  oli yleisten tei-
den varsilla. Toimenpideohjelman mukaan Tiehallinnon vastuulla olisi yh-
teensä  57  katoksen rakentaminen  tai  uusiminen. Useille pysäkeille ehdotet-
tiin joissakin kohdissa myös polkupyörien liityntä-pysäköintimandollisuuksien 
järjestämistä. Tyrnävällä  ja Limingassa  ilmeni tarpeita myös muutamien uu-
sien pysäkkiparien rakentamiselle. 
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Muita joukkoliikennesuunnitelmia, joissa  on  ohjelmoitu fyysiseen toimin-
taympäristön parantamista, ei ole tehty. Toteuttamisohjelmaan  on  varattu re-
sursseja laatukäytävätyön kaltaisten suunnitelmien kautta tuleville toimin-
taympäristön parantamishankkeille. Lisäksi toteutetaan pysäkkien paranta-
mista  ja  rakentamista aloitteiden perusteella. Tällaisia kohteita  on  parannettu 
yleiseen hoitoon  ja  kunnossapitoon varatuista resursseista.  

6.4.3  Pysäkkirakenteiden  ja  varustetason  määrittäminen  

Pysäkkigeometrian, pysäkkien sijoittelun  sekä pysäkkiympäristöihin liittyvien 
jalankulkuyhteyksien suunnitteluun  on  olemassa monia yleisesti tien  ja ka-
dunsuunnittelijoiden  käyttämiä suunnitteluohjeita. Tiehallinnossa ollaan 
myös kokoamassa uutta suunnitteluohjetta, johon kootaan ajantasaisin  ja 
käyttökelpoisin  tieto olemassa olevista ohjeista. 

Pysäkkien varustelua  matkustajan kannalta  on  käsitelty joissakin suunnitte-
luohjeissa, tosin painottuen kaupunkialueiden tarpeisiin.  Paras arviointiväline 
varustelutarpeelle  on  nousijamäärätieto  tai  vaihtopysäkeillä  keskimääräinen 
odotusaika. Nousijamäärät ovat usein liikennelupapohjaisessa linjaliiken

-teessä liikesalaisuuksia,  mutta ne voidaan liikennöitsijöiden luvalla ilmaista 
esim. erilaisina luokkina. Nousijamäärätietojen keräämiseen ei useiden eri 
liikennöitsijöiden ajamilla reiteillä ole välttämättä resursseja. Pysäkin tärkeyt-
tä  ja  käyttöastetta voidaan arvioida yleisesti myös pysäkin sijainnin perus-
teella. 

Liitteessä  3 on  esitetty joitakin Oulun tiepiirin alueelle soveltuvia pääperiaat-
teita pysäkkien varustelutarpeen arviointiin. Liitteeseen  on  kirjattu myös pe-
riaatteita koskien esteettömien ratkaisujen kehittämistä tiepiirin alueella.  Es

-teettömyydellä  tarkoitetaan  mm.  sitä, että kaikilla käyttäjäryhmillä  on  tasa-
puoliset liikkumismandollisuudet terminaaleissa, pysäkeillä, terminaalireiteillä 

 ja kulkuvälineissä.  

6.4.4  Teiden hoito  ja  kunnossapito 

Talvella liukkailla keleillä  tai  keväällä kelirikon aikana  on  joukkoliikenteellä 
 usein vaikea liikennöidä alemmalla tieverkolla. Parannusta voidaan tavoitella 

muuttamalla aurausreittejä  tai  aikaistamalla hoitotoimenpiteitä joukkoliiken
-teen  käyttämillä  reiteillä. 

Toimintaa esitetään aloitettavaksi muutamissa esimerkkikohteissa. Toimin-
tamalli voi esim. olla  se,  että tiemestari kokoontuu ennen urakkaperusteiden 
määrittämistä yhdessä kunnan  ja liikennöitsijöiden  edustajien kanssa tarkas-
telemaan, mitä alempiasteisia teitä joukkoliikenne  ja koulukuljetukset  käyttä-
vät. Nämä reitit otetaan sitten huomioon hoitourakkasopimuksissa.  

6.5  Oulun seudun  liikennejärjestelmä  2020  joukkoliikennejär-
jestelmäluonnos  

Yksi tiepiirin kehittämistehtäviä tukeva toimenpide  on  Oulun seudun liikenne-
järjestelmätyössä  2020  esitetyn joukkoliikennejärjestelmän toteutumisen tu-
keminen. Oheisena  on  kerrottu joukkoliikennejärjestelmäluonnoksen  linjas-
toperiaate  sekä citylinja  ja palvelullikenne. 
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6.5.1  Linjastoperiaate 

Joukkoliikennejärjestelmän  perustan muodostaa nykyisen kaltainen itsekan-
nattavuusperiaatteella toimiva linja-autolla hoidettava liikenne. Linjaston run-
gon muodostavat Oulun kaupunginosien väliset keskustan kautta kulkevat 
heilurilinjat  ja  naapurikunnista tuleva paikallisliikenne sekä lähillikenne/seutu-
liikenne. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamistavoitteen saa-
vuttamiseksi linjastoon lisätään vaiheittain nopeita pääteitä hyödyntäviä yh-
teyksiä, erityisesti Pohjantielle. Pohjantien linjoista voi tulevaisuudessa  tulla 
koko  linjaston  runko.  

Tavoitteena  on,  että Pohjantietä liikennöi  10  -  15 min tai  jopa vieläkin  ti
-heämmällä vuorovälillä  vuoroja esim. reitillä Haukipudas - Ritaharju -  Lm

-nanmaa - Kontinkangas - Kaakkuri -  Oulunsalo. Tämän liikenteen tulee 
kohdata Oulun kaupungin sisäinen risteävä joukkoliikenne eritasoliittymien 
yhteyteen tehtävissä vaihtoterminaaleissa. Lähiliikenne  ja  seutuliikenne  hyö-
dyntävät myös nykyistä enemmän Pohjantietä  mm.  suorissa  yhteyksissä 
OYS:an, yliopistolle  ja  Oulun keskustaan. Vaihtoterminaaleja voidaan toteut-
taa esimerkiksi Kaakkurin, Kajaanintien, Laanilan, Linnanmaan  ja  Raitotien 
eritasoliittymien  yhteyteen. 

Lisäksi Limingantiellä/Eteläsuomentiellä tulee olla pysäkkejä, joissa voidaan 
sujuvasti  ja  turvallisesti vaihtaa lentoasemalle  tai  Pohjantielle suuntautuvaan 
joukkoliikenteeseen.  Tämä edellyttää pysäkkien, kevyen liikenteen väylien  ja 

 alikulkujen  kehittämistä.  

6.5.2  Cityliikenneja palveluliikenne 

Cityliikenne  ja  palveluliikenne  täydentävät joukkoliikennejärjestelmää. Citylli-
kenne  on  perinteistä linja-autoa pienemmällä kalustolla hoidettavaa tiheä- 
vuoroista liikennettä. Palveluliikenne  on  säännöllistä aikatauluun sidottua 
pienellä kalustolla hoidettavaa liikennettä. Palveluliikenne voi toimia myös 
kutsuohjattuna. 

Cityliikenne  ja  palveluliikenne  suunnitellaan palvelemaan alueita, joille ei 
voida tarjota varsinaisia paikallisliikenne-/seutuliikennepalveluja ilman, että 
siitä syntyy haittoja etäämmältä tuleville matkustajille  mm.  matka-aikojen 
kasvamisella. Cityliikennettä suunnitellaan täydentämään paikallisliikennettä 

 mm.  Oulun keskustassa alueilla, jotka jäävät etäälle paikallislilkenteen palve-
luista. Oulun keskustassa  ja sen  läheisyydessä tällaisia alueita ovat  mm.  ln-
tiö,  Etu-Lyötty, Toppila. 

Palveluliikenne  täydentää paikallis-  ja  seutuliikennettä Kempeleessä,  Oulun- 
salossa, Haukiputaalla, Kiimingissä  ja  Muhoksella. Palveluliikenne keräilee 

 matkustajia kuntien  haja-asutusalueilta  tai  muuten liian kauas joukkoliiken-
nereittien varsilta jääviltä alueilta  ja  syöttää matkustajia kuntien välisiin jouk-
koliikennevuoroihin silloin kun palveluliikenteellä  on  aikataulullisesti  mandol-
lista järjestää näitä syöttöyhteyksiä. 

Palveluliikenteen  pääasiallinen tehtävä  on  tarjota joukkoliikennepalvelut vä-
estöryhmille, joille tavanomainen linja-autoliikenne ei sovellu sekä asiointiyh-
teyksien järjestämisessä  haja -asutusalueilta kuntakeskuksiln. Palveluliiken

-ne  on  toimiva ratkaisu  mm.  sosiaalitoimen kuljetusten hoitamisessa. 
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7  TOTEUTTAMISOHJELMA  

7.1  Toteuttamisohjelman  lähtökohdat 

Yleisenä tavoitteena  on,  että seuraavien neljän vuoden aikana tiepiirin oma 
toiminta joukkoliikenteen hyväksi terävöityy sekä joukkoliikenteen huomi-
oonottaminen ajetaan sisään suunnitteluprosesseihin  ja  muuhun sisäiseen 
toimintaan. Samalla käynnistetään kokeiluja talvihoidon parantamiseksi  ja 

 laajennetaan toimintaa niistä saatujen kokemusten perusteella. Useata kun-
taa  tai  seutulippualueita  koskevaa toimintaympäristön kehittämistä tehdään 
siinä tandissa kuin mitä kehityshankkeita käynnistyy. Tarpeet selvitetään  si-
dosryhmien  yhteistyönä. Yksittäisiä kohteita koskevat aloitteet otetaan edel-
leen huomioon, mutta laajempi kehittäminen tehdään selvitysten kautta. Lii-
kenneturvallisuuden kehittämisessä  ja  kevyen liikenteen verkoston kehittä-
misessä otetaan entistä enemmän huomioon myös joukkoliikenteen toimin-
ta. 

Jatkuvaa tiepiirin joukkoliikenteen kehittämistoimintaa ovat  mm.  seuraavat 
 asiat: 

-  yhteistoiminnan lisääminen sidosryhmien kanssa  ja  palautteen saanti 
matkustaj ilta 

- joukkollikenteen vastuuhenkilön  tehtävien hoitaminen 
- joukkoliikenteen  yhteistyöryhmän aktiivinen toimiminen 
- joukkoliikennettä  koskeva tiedottaminen tiepiirin sisäisessä lehdessä,  in

-tranetissä  ja  yksiköiden yhteisissä kokoontumisissa. 
-  kevyen liikenteen verkoston kehittäminen 
-  liikenneturvallisuuden parantaminen joukkoliikennereiteillä  ja pysäkeillä  

7.2 Toteuttamisohjelman  aikataulu  ja  kustannusarvio 

Toimenpiteiden ajoitus  ja kustannusarviot  on  esitetty taulukossa  3.  Toimen-
piteiden toteuttamiseen  on  arvioitu tarvittavan rahoitusta vuosittain  I  -  3 

 Mmk vuosittain toimenpideohjelman aikajaksolla eli vuoteen  2005  asti. 
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Taulukko  4.  Joukkoliikenteen kehittämistehtäviä tukevien  toimenpiteiden alustava 
toteuttamisohjelma (Harmaan paikkien toimenpiteissä ajoitus  on  mer-
kittävästi riippuvainen muiden sidosryhmien toiminnasta.) 

riMiThrl1.1t  
2001 	2002 	2003 	2004 	2005  

Joukkoliikennetietoisuuden  lisääminen  tiepiiri  fl  sisaisessa 
toimifinassa 

Tarveseviyksenesitteyykkön.yhteisessakokoonturrusessa 	 - - II 
 - 

	

- 	 --------------------- - 

Joukkoliikenteen yhteistyöryhman  perustaminen 	 I  

- Joukkolilkenteen vastuuhenkilön toirnenkuvan selkeyttarninen 	 - - - 
Sisäisenjoukkohikennetiedotuksenoranisoirninen I  
TiepnnjoukkokennesivujenavaarmnenlntranethIn jj 	 r  ----- 

Joukkoliikenteen  esilletuominen vaihtoehtona Oulun tiepiirin 	 _____________________________________________________  
henkilöstön  työmatkaliikkumisessa 	 I 	 I 	 I  

Yhteistoiminnan lisääminen  sidosryhmien  kanssa sekä ulkoisen tiedottamisen  ja  tiedonsaannin kehitthminen 

Joukkolhkenteen taveselvitlksentuloksistatiedottarninen 	 - ------- 
Yhteistyön kehittäminen  sidosryhmien  kanssa 	 . - 

Tiepiifln joukkoliikennettä  koskevien tiedotteiden toimittaminen 	 I 	 _____________________________________________________ 
siclos!yhmdle. 	____________________________________________________  
Osallistuminen  joukkollikenneselvitysten  ja  -projektien laatimiseen 	 I  • .  U 	• • • •  u U  . . . .  il.  . . • • 

- - ------- - - - - - - - ---------- -4  ------------- 4_  ----- 4  _____________ 
Joukkoliikenteen sidosryhrnien  ottaminen mukaan suunnitelmien 	 I 	• • • . . . . . . . • . . . . .. . . . . 
laatimiseenlausuntojentaityOryhmätyöskentelynkautta 	 _ ________________________ 
Seutuliikenteen aikatauluihin  tiedon lisääminen  tieplirin joukkoliikenteen 	I 	 ________________________________________________  
toiminnasta 	 I  

liääriineninternet-swuHle --------- 
----------- - ------------- _I  --------I-- -  

Asiakastyytyväisyystutkimuksen  kehittäminen enemmän  joukkoliikenteen  I 	 _____________________________________________________ 
tarpeitapalveleviksi 	 - - - - - 
Joukkoliikennettä  koskevissa seminaareissa  tai  koulutustapahtumissa 	 I 	 I  

alustajana toimiminen  
I 	 I 	 I  

Fyysisen toimintaympäristön  ja  liikenneturvallisuuden kehittäminen 

Oulun seudun  joukkoliikenteen laatukäytävien  toteuttamiseen 
osallistuminen 	 500 000 	600 000 	400 000 I 500 000  
Jikkoliikenteen toimlntaympäristön  kehittämisen  tarveselvityksiin 	I 	 I 	 I 	 I  

.. 	 .  
osallistuminen (Kajaanin  ja  Raahe-Pattijoen seutulippualueet  jne.)  

---------.-. 	 ------------------------- -4  -------- .--- 
Joukkollikennereittien pysäkkien  ja  pysäkkiympäristön  parantaminen 	 I 	 _______  
yhteistyössä muiden  sidosryhmien  kanssa 	 I 	 I 	 I 200 000 r  400000 I  -  500 000  

iftsea iiilaie 	 -- - 
	T  - - 	1  

osaksi  TEUO  -ohjelmaa----------------------- - 
 Oulun  joukkoliikenteen  etuisuuksia koskevaan  tarveselvitykseen 	 I 	 I  

osallistumien 	 I 	 I5 	I 	 i  

Oulun seudun  liikennejärjestelmätyössä  2020  esitetyn 	 I  
joukkoUikennej..ärjesteimntoteuttamisentukeminen 	 ------------ L  ----- .1.  ----- .J  ______ 
Pilottialue  Kuhmon  joukkollikenteen f,sisen toimintaympänstön 	I 	I 	I  
kehittäminen  (kääntöpaikat,  mandolliset  katokset) 	 I 	I 	 30 000 	30 000  

ili  kaj  iStka Ktih eäppyiikkie rsin  I-------- 	1  
kehittäminen 	 i 	50 000 	i 	50000 	i 	50 000 	i 	50 000  
Pysäkkien  parantaminen  ja  rakentaminen aloitteiden pohjalta  

--- 	F'ykyisetrahoitustavat_  I  
Liikenneturvallisuuden kehittäminen.  Joukkoliikenne  entistä paremmin  
mukaansuunnitelmiin - - ---------------- - 	- - 	 ykyisetrahoitustavat 
kvyen  liikenteen verkoston kehittäminen.  Joukkolukinteen  ottaminen 	 - 
enIistäparernrninrnukaantapeidenkartoitukseen. I  -------

i_ 	- Nyksetrahoftustavat - - - -  I  
Heijastinnauhakokeilun  toteuttaminen  pysäkkikatoksissa  (50  pysäkkia) 	 T 	I  

iei 	 udn2ä0  I ------ : 	 I 	- 	-  I  - - - - 	-  
loppuun mennessä. Sopimukset,  katosten kuntoinventointi. 	 I 	 I 	I  

Teiden  ja  pysäkkien  hoidon kehittäminen  

Talvihoidon täsmäkohteiden  hoitaminen 	 I 	 I 
I 	 100000 	150000 	150000  

Talvihoidon  kehittäminen Kuhmossa  erI  tahojen yhteistyöllä 	I 	I 	 I 	 I 	 I  
i  20 000  i 	20 000 	20 000  i  20 000  

Kuhmossa  kokeillun talvihoitopilotin  laajentaminen muualle 	I 	I 	 _______________________________________  

	

50000 	50000 1 100000  
Tiehallinnon  vastuulle siirtyvien  yteisten  teiden  pysäkkialueiden 	 ; 
kunnossapitäminen  ja  hoitaminen 	 I 	 150000 	450 000 	750 000  '  1 500 000  

- 	785 000 	1 500 000 	1 850 000 	2 820 000  
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7.3  Toimenpiteiden yksikköhintoja 

Taulukkoon  3. on  koottu joukkoliikenteen käyttöä  ja  toimintaa parantavien 
toimenpiteiden yksikköhintoja. Ne ovat suuntaa-antavia,  sillä esim. maatöi

-den  hinta riippuu paikasta  ja  katoksen hinta valittavan katoksen tyypistä. 

Lasiseinäisen  katoksen hintaesimerkki Oulun kaupungin alueelta  on 34 000 
mk:aa (koottuna  ja asennettuna,  ilman alv:a) sisältäen varustuksena valais-
tuksen, lukittavan infotaulun, roska -astian ja liikennemerkin.  Maa-  ja  sähkö- 
työn hinta  em. katokselle on n. 5 000 - 10 000  mk. 

Taulukko  4.  Toimenpiteiden  yksikköhintoja 

Pykikenne  0000-0  
Pyäkennyksenmuuttmnensaarekepysakiksi -25 000  
Korotetunodotusthanrakentamu - enpysakiIie,1au- --- 1000 ml  
)dotustan  laajennus  (esim.  koulun  pysäkilla 10 000 m  
Psäkin  poistaminen  5 000  -  10  000  m 

ii 	W.1it1lU 

likuikuväyiäjasiitäyhteydetpysäkiiIe -l -i,5Mmr 
Pyörätienohjauspysäkintaka- - 15000-30 000  

1 9Prt. 
Saarekkeellinen suojatie 2ysäkin  yhteyteen  10 000 ml  

Uusipykal(+asenrius) --000 -30000  
Pyaki!le 	 pyörälle - - 
Pykki irto - 

------------------------------------------------------------------------ 
Pysakkikyltti  (sis  pysakin  nimen  linjanumerotja maaranpaat)  1 000 ml  
Roskakori  pysäkille  500 ml  

Liikennevalojenohituskaistanrakentamine- 100 000 	50 000 nil  
LiikennevaIojenohitus1 kääntyrniskata -50 000 ml  
oukkoltikenne etuisuus nykyisun  liikennevaloihin  luttyma1  25 000 ml  

Etuajooikeuksienmuutossiyusuunniliekoimiot[iilttymaj -2000 ml  
Liittymän  kulman  avartamine- - 

ttymäntulokuimaanyiiajettavaosuus[ajosuunta1----------------------------------- - 100  ml  
----- -- ------- - -- - - ----------------------------- - - qqppp 

Pysäkiri parantnirn -3000 ml  
joahaittaavanvalasinpyiväänsurt- - 5000m1  
joa  haittaavan  liikennemerkin  siirto  500 ml  

Kaivonkannen  nosto  2000 ml  
(hdenaurausyksikön  60  km:n  le 	(a 	hiekous, höyläys iLr!W!i---------- 2  999: 40000  mi 
Ennakoiva hiekoitus  (1  kuorma=pistehiekoitusta  60-70 km)  [kerta]  1 500 ml  
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KYSELYTUTKIMUS  

Vastaajat  ja  tulosten käsittely  

•  Kysely lähetettiin  51  kuntaan,  53 liikennöitsijälle  ja  lo  muulle taholle, joita 
olivat Oulun lääninhallitus, Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oy 
Matka-huolto  Ab  (Oulu  ja  Kajaani), VR-Osakeyhtiö/Henkilöliikenne,  Tak-
siliiton  Oulun lääninyhdistys  ja  liikenne-  ja viestintäministeriö. 

•  Vastauksia saatiin  22.3.  mennessä  36 kpl  eli kohderyhmän vastauspro-
sentti oli  n. 31 %.  

Taulukko  1.  Kyselyyn vastanneet.  

Iuiii Ill  flh1it.iEfl1  aI!1  :tt' i 	jjii  

I 
 - 	 ALAVIESKAN  KUNTA  '- 	ANTTI KANGAS OY  

iii 

'- 	KAINUUN LIITTO  
- 	HAAPAJÄRVEN 	KAU- - 	HELANDER  JA KUMPP - 	LINJA-AUTOLIITTO  

PUNKI  KY - 	OULUN 	LAANINHALLI- 
- 	 HAUKIPUTAAN  KUNTA  - 	 KOSKILINJAT  OY  TUS  
- 	 HYRYNSALMEN  KUNTA  - 	KUOPION LIIKENNE  - 	OULUN 	LÄÄNINHALLI- 
- 	KALAJOEN KUNTA  - 	LIIKENNE  E  KERÄNEN  TUS  
-. 	KUHMON KAUPUNKI OY  - 	POHJOIS- 
- 	 KUIVANIEMEN  KUNTA  - 	 LIIKENNÖITSIJÄ  POHJANMAAN LIITTO  
- 	KUUSAMON KAUPUNKI  - 	LINJA-AUTOLIIKENNE  
- 	 LUMIJOEN  KUNTA  YLISIRNIÖ 
- 	NIVALAN KAUPUNKI  - 	LINJA-AUTOLIIKENNE  
- 	OULAISTEN KUNTA YRJÖ 	MAKKONEN 	& 
- 	 PATTIJOEN  KUNTA  KUMPP. 
- 	PYHÄJOEN KUNTA  - 	POHJOLAN 	TURISTI- 
- 	PYHÄNNÄN  KUNTA  AUTO  OY  
- 	 REISJÄRVEN  KUNTA  - 	 POSTILIN- 

- 	RISTIJÄRVI  JAT/GOLDLINE 

- 	SUOMUSSALMEN  - 	PUOLANGAN 	BUSSI- 
KUNTA PALVELU  KY 

- 	 YLIKIIMINGIN  KUNTA  - 	V. ALAMAKI  OY  
- 	YLIVIESKAN KAUPUNKI  ____________________ ____________________  

Vastausten hajonta 

Vastausten määrä ympyröitävissä kohdissa vaihteli 30:stä 35:een.  "En  osaa 
sanoa" vastausten määrä kysymystä kohti oli yleensä  0-2.  Muutamissa koh-
dissa  "En  osaa sanoa" —osuus oli selvästi korkeampi. Vastauksissa ei ollut 
paljon hajontaa. 

Vapaasti kirjattaviin kohtien osalta eniten vastauksia saatiin linja- 
autoliikenteen toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä  ja  turvallisuuden paranta-
mista kartoittaneeseen kohtaan  (25  vastausta) sekä kysymykseen koululais-
ten kyytiin ottamisesta  (28  vastausta). Vastaajista  19  antoi mielipiteensä yh-
teistyön  I isäämismuodoista. Joukkollikenteen  kannalta ongelmall isia paikkoja 
oli kirjannut ylös  15  vastaajaa. 

Kuvassa  on  esitetty  kunnat,  joista vastaus saatiin sekä vastanneiden liiken-
nöitsijöiden joukkoliikennereittien piirissä olevat  kunnat ja  kaupungit Oulun 
tiepiirin alueella. 
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SIDOSRYHMÄKYSELYN  TULOKSET  - LIITTEET  

v  

Kuva  1.  Vastanneet  kunnat ja  vastanneiden liikennöitsijöiden joukkoliikennereittien 
piirissä olevat  kunnat  
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LIITTEET - SIDOSRYHMÄKYSELYN  TULOKSET  

TULOKSET: 

Mielipiteet tiepiirin toiminnan  ja  joukkoliikenteen toimintaolosuhteiden 
nykyti  lasta  

Tiepiiri  yhteistyökumppanina 

Osallistuminen joukkoliikennettä 
koskevien suunnitelmien  tai 

kehittämisohjelmien  laatimisessa 

Osallistuminen joukkoliikennettä 
koskeviin tilaisuuksiin 

Aktiivisuus ytiteistyöhän 

Reagoiminen sidosr4imiltä 
tulleislin alotteisiin  

Osallistuminen joukkoliikenteen 
kilpailukyvyn lisaämiseen  

1,00 	2,00 	3,00 	4,00 	5,00  

Asteikko erittäin huonosta erittäin hyvään 

Kuva  2.  Tiepiirin nykyinen yhteistoiminta sidosryhmien kanssa 

Pysäkkiolosuhteet  kesällä  r  -  haja -asutusaluellia pääteillä 

Pysäkkiolosuhteet  kesällä 
- taajamien pääteillä 

Pysäkkiolosuhteet  kesällä 
- taajamien muilla eisiIlä teillä  

Pysäkkiolosuhteet  kesällä 
-  haja -asutusalueilla alempiasteisella 

tieverkolla  

1,00 	2,00 	3,00 	4,00 	5,00  

Asteikko erittäin huonosta erittäin hyvään  

Kuva  3.  Pysäkkiolosuhteet kesä/Ja  

3,75 

3,65 

3,24 

2,78 
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Takihoidon  taso  ji:n käyttämilla  reiteillä  
3,41 

-  taajamien  paateillä 

Takihoidon  taso  ji:n kayttämilla  reiteillä  
3,03 

-  taajamien muilla  yleisilla  teillä  

Talvhoidon  taso  ji:n käyttämillä  reiteillä  ________ _____________  
3,50 

-  haja-asutusalueilla  pääteillä 

Talvihoidon  taso  jI:n käyttämiilä  reiteillä  
1226 

-  haja-asutusalueilla  alempiasteisella tieerkolla  

Pys  olosuhteet  talella _________ ____________  
3,21 

- taajamien  paäteillä ________ __________________________ - 

Pysolosuht. takella __________________  
2,91 

-  taajamien muilla yleisillä teillä  

Pysolosuhteet talella ________________  
2,97 

-  haja-asutusalueilla  pääteillä 

Pys.olosuhteet  talvella  
2,22 

-  haja-asutusalueilla  alempiasteisella tieerkolla 

Täsmäkunnossapito takella  tärkeimmillä  _______________________  
3,29 

joukkoliikenteen  reiteillä 

Välittömästi  pysäkeille johtaven ___________________  
2,93 

liityntäyhteyksien takhoito  

Tärkeimpien  pysäkkien läheisyydessa oleiAen 
3,13 keyen  liikenteen reittien  talvihoito  

Kunnossapidon  valmiudet  poikkeustilanteissa  3,00 

1,00 2,00 	3,00 	4,00 	5,00  

Asteikko  enttäin  huonosta  enttäin  hyvään  

Kuva  4. Talvihoidon  nykytila 

Liikenteen sujuvuus  4eisten  teiden  verkolla 

Joukkoliikenteen käyttam  len  väylien kunto 
 - taajam  at 

Joukkoliikenteen  käyttämien väylien kunto 
 -  haja -asutusalueet 

Joukkolilkenteen etuisuudettaajam issa  

1,00 	2,00 	3,00 	4,00 	5,00  

Asteikko erittäin huonosta erittäin hyvään  

Kuva  5.  Fyysiseen toimintaympänstÖön liittyvät  asiat  
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LIITTEET - SIDOSRYHMÄKYSELYN  TULOKSET  

Pysäkkien  sijainti 

 Pysäkkien  määrä  

Linj  a-a  utoa  s em  ien 
 palvelutaso  

Pysäkkieri leikkeiden 
 taso  

Liityntäyhteydet pysakeille 

Pysäkkivarustelun  taso 
 1eises  ti 

He  nkilöautojen 
 s  aatto  m  ah  do I is  uudet  

Pysäkkien  valaistus  ja 
 näky'ys 

Pysäkkien odotuskatosteri 
 taso  

Pysäkkivarustelun  taso 
 yle  ses  ti  

Polkypyörien 
pysäköintim andollis  uudet  

3,30 

3,25 

3,09 

2,97 

2,77 

2,68 

2,58 

2,50 

2,44 

1 2,21  

186  

1,00 	 2,00 	 3,00 	 4,00 
	

5,00  

Asteikko erittäin huonosta erittäin hyvän  

Kuva  6.  Linja-autopysäkkeihin liittyvät  asiat 

Pys  äkkien 
 Ii  iken neturvall  i  nen 

 sijoittaminen  

Pys  ä  kkien 
havaittavuus/näkys 

Ln  ken  neturvallis uus  as  joista 
tiedottaminen  

Lii kennetur'llis  et 
 pysäkkijärjestelyt 

 koulujen ympäristössä 

Kevyen liikenteen järjestelyt 
 pysäkkien  yhteydessä  

1,00 	2,00 	3,00 	4,00 	5,00  

Asteikko erittäin huonosta erittäin hyvään  

Kuva  7.  Liikennetu,vallisuuteen  liittyvät  asiat  



Ji:n  rahoituksen osuus 
 tie rake nn u stöid en 

 yhteydessä  

Ti epi  i  ri  n 
joukkoliikennerahoitus  

1,00 	2,00 	3,00 	4,00 	5.00 
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Tiesäasta  ja  keleistä 
 tiedottaminen 

Asiakas  pal au ttei  si  in 
 vastaaminen 

Tiedottaminen tiepiirin 
asiakas pala uteka  n  av  s  ta  

Aikataulu-, reitti-ym. 
informaatio taajamien 

 pys  ä kei lä 

1AJkataulu,  reitti-ym. 
informaatio  haja - 
asutusalueiden 

 pysa  kei  Il  ä  

1,00 	2.00 	3,00 	4,00 	5.00 

Asteikko erittäin huonosta erittäin hyvään  

Kuva  8.  Informaatioon liittyvät  asiat 

Asteikko erittäin huonosta erittäin hyvään  

Kuva  9.  Nykyiseen rahoitukseen  lIIttyvät  asiat  
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LIITTEET - SIDOSRYHMÄKYSELYN  TULOKSET 

Mielipiteet toiminnan kehittämisestä  

tärkein 

toiseksi tärkein 

kulmanneksi tärkein 

neljänneksi tärkein 

viidenneksi tärkein 

kuudenneksi tärkein 

0% 	10% 	20% 	30% 	40% 50% 60% 	70% 	80% 90% 100% 

Vas  ta  u  sten  j aka  utum  in en  

Dvhteistoiminnanlisaämiseen liittyvätasiat 	 UTeiden  kunnossapitoon Ilityvätasiat 

OFyysisen toimintayrnpänstän  kehittämiseen liittyvätasiat 	Joukkoliikenteen informaafloon liittyvätasiat 

OLiikenneturvallisuuteen  liittyvät  asiat 	 URahoitukseen  liittyvät  asiat 

Kuva  10.  Vastausten jakautuminen toimenpideryhmien tärkeysjärjestystä kysyttäes-
sä 

Toimenpideryhmien  tärkeysjärjestys (suluissa annettujen sijalukujen 
keskiarvo, sijaluvut  1-6)  

-  Teiden kunnossapitoon liittyvät  asiat 	 (2,06)  
- Liikenneturvallisuuteen  liittyvät  asiat 	 (2,56)  
-  Fyysisen toimintaympäristön kehittämiseen liittyvät 	(3,00)  

asiat 
-  Rahoitukseen liittyvät  asiat 	 (3,76)  
-  Yhteistoiminnan lisäämiseen liittyvät  asiat 	(4,55)  
- Joukkoliikenteen  informaatioon liittyvät  asiat 	(5,06)  



Lute 1. (8/15) 	 Oulun  tieplirin joukkoliikenteen tarveselvitys 
SIDOSRYHMÄKYSELYN  TULOKSET  - LIITTEET  

Koulujen  pysäkkien  
turvallisuuteen kiinnitetään 

erityistä  huorriota 

Joukkoliikenteen  käyttämien  
sivuteiden talvihoidon 

kunnosspitoa  parannetaan 

Koululaisten  kayttärrien pysäkkien 
liityntämatkat  tehdään  

turvallisemrruksi 

Sijainniftaan  vaarallisten  
pysäkkien  paikkaa siirretään  

Talvihoidon  tasoa parannetaan  
joukkoliikenteen käyttärrillä  reiteillä  

Kunnossapidon valrriuksia 
 tehostetaan  poikkeustilanteissa  

ainakin  joukkoliikenteen reiteilla 

Tiepiiri  osallistuu  omaha  osaltaan  
joukkoliikennettä  koskevien  
suunnitelnien  laatimiseen  

Tärkeirrien pysäkkien 
 läheisyydessä tehostetaan 

kevyen liikenteen reittien  
talvihoitoa 

Talvihoidossa  kiinnitetään erityistä  
huorriota täsrnähoitoon  

Toteutetaan  
liikennejärjestelrms uunnitelrms  sa 

 esitetyt  joukkolukennehankkeet  

Oulun  tieplirissa toirrii 
joukkoliikenteen vastuuhenkilö  

100 	 2,00 	 3,00 	 400 	 5,00  

Asteikko ei lainkaan tärkeästä erittäin tärkeään  

Kuva  11.  A,viot  annettujen  toimenpidevaihtoehtojen  tärkeydestä  (1/2) 



Oulun tiepiirin  joukkoliikenteen tarveselvitys 
	 Lute 1. (9/15)  

LIITTEET - SIDOSRYHMÄKYSELYN  TULOKSET  

Tärkeirvpien pysäkkien ynpäristöön  rakennetaan kevyen liikenteen 
alikulkuratkaisuja 

Tiepiiri  isää joukkoliikenteen kehittäniseen varattua rahoitusta 

Pysäkeille pyritään rakentarnsan asianrrikaet levikkeet 

Pysäkkien tatviolosuhteita parannetaan 

Pysäkeille rakennetaan kevyen liikenteen yhteyksiä 

Tiepiiri lisaä yhteistyötä sosryhn'ien kanssa 

Tiepiri osallstuu joukkoliikennettä koskeviin tiedotustilissuuksiin  

Tie-,  katu-  ja  nisankäytön  suunnittelussa liikennöitsijät ovat  nukana koko 
 prosessin ajan 

Pysäkkien  aikataulu-  ja  reitti-inforriatiota kehitetään 

Tiehallinto osallstuu joukkoliikenteen  käytön  is äärnsen tähtäävään 
tiedostustoinintaan 

Pysäkkien  valaistukseen  ja  näkyvyyteen kiinnitetään entistä enerrnn 
huoniota 

Linja-autoaserrien patvelutasoa lisätään 

Utyntäyhteyksiä pysäkille parannetaan 

Joukkolilkenteen reittien rakenteellista tasoa nostetaan 

ankäyttöä tiivistetään  keskeisten joukkoliikenteen rettien varsille - 
otetaan huorrioon kaavoituksessa 

Tärkein-mlle pikavuoroliikenteen pysäkeille järjestetään henkilöautojen 
saattonishdolls uudet 

Tärkeinrille pysäkeille  järjestetään polkupyörien 
liityntäpysäköintinishdolhsuus  jos  kävelynatkat pysäkille  ovat pitkiä 

Pysäkeillä tasokkisden odotuskatosten rrärää hsätâän 

 Oulun tiepirin aluella tehdään pysäkkiluokitus 

Pysäkkien kesäolosuhteita parannetaan 

Joukkoliikenteen  fyysisten toirrintaedellytysten ketiittärrinen keskitetään 
tärkeilTnille joukkoliikenteen reiteille (ns. laatukäytävät) 

Joukkoliikenteen  etuisuuksia lisâtään taajan-issa 

Pysäkliten maärää listään  haja-asutusalueilla  

3,97 

3,94 

3,91 

3,91 

3,82 

3,82 

3,74 

3,69 

3,61 

3,58 

3,57 

3,56 

3,55 

3,55 

3,53 

3,52 

3,48 

3,42 

3,32 

3,30 

3,24 

2,97 	I 

0,00 	1,00 	2,00 	3,00 	4,00  

Asteikko ei lainkaan tärkeästä erittäin tärkeään  

Kuva  12. 	Arviot annettujen toimenpidevaihtoehtojen tärkeydestä  (212)  
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Oulun tiepiirin joukkoliikenteen tarveselvitys 
SIDOSRYHMÄKYSELYN  TULOKSET  - LIITTEET 

Joukkoliikenteen  kannalta ongelmallisia paikkoja 

Jokelantie  Haukipudas Ei riittävästi  pysäkeitä 
Kirkonkylä Haukipudas Ohitustien  käyttö kaukoliikenteessä 
Mt848 haukiputaan  ja  Haukipudas Tarvitaan käantöpaikka linja-autoille 
Kiimingin  raja 
Rannantie  Haukipudas Kapea  tie,  ei pyörätietä, ei levikkeitä 
Piriläntie -  Kempele Piriläntieltä  vasemmalle kääntyminen 
Kpe!eentie -..-.--.-..----.-..---------------.---------. 
Veneojan  tie  Kestilä Myöhäinen auraus, hiekoitus. Polanteen poisto.  Kesäkunnossapito olema- 

ton. Yleinen kunto. 
Oijärventien  ja  4-tien Kuivaniemi Näkyvyys huono  Kemin  suuntaan, Oulun suunnan pysäkillä oleva linja- 
risteys  auto  peittää näkyvyyden Oulun suuntaan 
Taajama Kuusamo Ei ole saatu "palvelulinjalle" pysäkin merkkejä! 
Haaransilta  Liminka  Pysäkiltä  bussin  hankala lähteä liikkeelle liikenteen ollessa  kova  
Esson  risteys Nivala Liikenneturvallisuuden puute -  

Oulainen-merijärvi Oulainen Vr-linja-auto-/taksiyhteys  kuntoon 
Haukiputaantie  Oulu La-pysäkki Herukantien liittymään 
lsokatulanttila  Oulu Ruuhkainen 
Keskikaupunki 	Oulu 
Oulunlahti 	 Oulu 
Tuira-toppila 	Oulu 
Aittokylä  jyrkkä mäki 	Puolanka 

Yläaste kohta 	Reisjärvi 

Näljänkä -> Kurkikylä  Suomussalmi 
Puolanka- Suomussalmi 
Suomussalmi kunnan  
raja->Näljänkä  
Asutusalueen koulu Taivalkoski 
Peruskoulujen pysäkki Taivalkoski  
Pelson  vankila- Vaala/muhos  
kylmälä 
Vihanti-raahe Vihanti 
Otanmäen koulu Vuolgoki  
Koululaisten "purku  ja  Ylikiiminki 
lastaus" 

Ruuhkautunut  liikenne 
Kunnon vaihtopysäkki lentoasemabusseille 
Koukeroiseksi vedetty reitti 
Jääkeleillä hiekoitukset  puutteellisia  ja  paikoin puuttuneet kokonaan, täs-
mähoito epäonnistunut 
Pysäkki  tai  joku levike vanhemmat jättävät koululaisia päivittäin tielle, jol-
loin hikenne puuroutuu 
Surkea talvikunnossapito 
Surkea talvikunnossapito 

Kapea  tie  ja  vilkaskin, tienylitys  koululaisilla aina, ei  suojatietä  ei mitään. 
Liikaa autoja pienellä alueella 
Tavikunnossapito,  muutenkin tien 	tiemestarin asenne, pompotel- 
laantiemestanitatcselle(Kajaani/Muhos) 
Vr-linja-auto-/taksiyhteys  kuntoon 
Koululle johtavan tien liukkaus 
Pysäkki andas, ilman koroketta 

Kantatue  63 	Ylivieska 	Yka-keskusta -> Sievin suunta  
Vt  27 	 Ylivieska 	Raudasmaen-Huhmarin alue  
Vt  27 	 Ylivieska 	Ojakylän alue 
Temmestie 	 Yleinen kunto 

Joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä  ja  turvallisuutta 
parantavat toimenpiteet 

Kyselyssä pyydettiin mielipiteitä siihen, mitä Oulun tiepiirin alueella tulisi teh-
dä joukkoliikenteen toimintaedellytysten, kilpailukyvyn  ja  turvallisuuden 
parantamiseksi. Esille tuli monia yleisiä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin 
vaikuttavia asioita, jotka koskettavat joukkoliikenteen parissa toimivia muita 
tahoja  tai  kaikkia tahoja yhdessä. Kunnossapito  ja pysäkkeihin  liittyvät  pa-
rantamistarpeet toistuivat  vapaasti kirjatuissa mielipiteissä. 
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(11/15)  

LIITTEET - SIDOSRYHMÄKYSELYN  TULOKSET  

Joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä parantavat toimenpiteet - vasta-
uksissa esille tulleita asioita aihepiireittäin  

haja-asutusalueldert  linja-autoreittien kohtalainen hoito 
- talvihoidon tason nostaminen 

- 	hoidon tehostaminen joukkoliikennreiteillä 
- 	liukkauden torjunta  haja-asutuslalueilla  ja  taajamissa 
- 	kesällä sivuteiden koloisuuden torjunta 
- 	talvella taajamien pysäkkien puhdistus 

- pysäkkien talvikunnossapidon  parantaminen 
______________________- kaikki  P-paikat pidettävä auki myös talvella 

- sorateiden höytäys  sula-aikana 
- 	sivuteiden lumenauraus  ja  hiekoitus  riittävän ajoissa 
- vesakoiden  raivaus 
-  turhan  suolauksen  vähentäminen 

- 	alempiluokkaiten  teiden routa- ym. vaurioiden  ja  pintarikkoontumisten  korjaus 
- 	kaikkien linja-autojen liikennöivien teiden kartoitus 

-  alemman tason tiestön kunnossaøidon oarantaminen 

II_I 	

- 	turvalliset pysäkkipaikat 
- 	TIIU1I 

- 	koululaispysakit  turvallisiksi 
- 	teiden kaarteissa  ja  muissa vaarallisissa paikoissa sijaitsevien pysäkkien siirtäminen 
-  T-risteysten  varoitusmerkkejä lisää 

linja-autoille omia kaistoja 
- joukkolilkenteen etuisuudet  taajamissa 
- 	taajamissa joukkoliikenteen sujuvoittaminen 

- 	joukkoliikennekaistoja 
- 	joukkoliikennettä suosivia valoratkaisuja 
- pysäkkien laatuluokitus matkustajamäärien  mukaan 
- 	pysäkkien  nimeäminen  ja  numerointi  runko- ja  asuntoalueilla 
- 	turvalliset pysäkkipaikat 
- pysäkkiolosuhteiden  parantaminen 
- 	pysäkkikatoksia lisää 

- pysäkkivarustelun  parantaminen 
- 	liityntäpysäkeille asianmukainen  varustus 
- pysäkkikatoksia Haukiputaantien  varteen 
- 	linja-autopysäkeille johtavien kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen 
- 	Kellon  Kiviniementien  ja  Haukiputaantien  risteykseen liikenneympyrä 
- 	valaistus kaikille joukkolilkennereiteille 
- 	tuonti-  ja  hakulilkenteen huomlointi pysäkeilla 
- pyörätieverkossa  olevien katkosten poistaminen 
- 	katoksia tärkeimmille pysäkeille 
- 	Ilittymien  rakentaminen kevyen liikenteen väyliltä  ja  alikulkutunneleista pysäkeille 
- 	pysäkkien  rakentaminen yleisten teiden varsille riittävän syvänä 
- terminaalien  palvelutason parantaminen 
- 	vilkkaimmille pysäkeille  lisää tilaa (tilaa esim. kandelle autolle) 
- 	pysäkit korokkeellisiksi 
- 	riittävä kevyen liikenteen verkosto  tai  piennaralueet  asutuksen  ja  liikennetiheyden  mukaan 

_______ 	 parempi tiedotus palautekanavista, esim. tieto mistä saa apua erikoistilanteissa 
- 	

yhteistoiminta 
- 	kuuleminen (suhtautuminen vakavasti tulleisiln esityksiin) 
- 	mint  

- 	informaation kehittäminen 
- 	parempi tiedotus palautekanavista, esim. tieto mistä saa apua erikoistilanteissa 
- 	informaatiota koululaisille tieliikenteestä 
- 	pysäkkieri aikatauluinformaatiosta  huolehtiminen, kartat, kaupunkialueella myös kaukolinjojen 

aikataulut käyttämilleen pysäkeille 
- 	selkeä hyvä reittien suunnittelu  ja  aikataulutus 
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SIDOSRYHMÄKYSELYN  TULOKSET  - LI ITTEET 

Poimintoja  vastauksista:  
- Bussien  rakennemuutokset -> matalakynnys, lippujen hinnat alemmalle tasolle, linja- 

autoille omia kaistoja lisää, selvitys Ilikuntarajoitteisten käyttömandollisuus julkisiin reittei-
hin -> bussiemännät tiettynä päivänä tiettynä aikana kaupunginosa-kaupunki 

-  Haja-asutusalueilla  vain  vähän linjavuoroja  ja  siellä missä vielä ajetaan, ainakin niiden 
reittien kohtalainen kunnossapito. Turvalliset pysäkkipaikat. Paremmin tiedottaa palaute- 
kanavista  ja  mistä esim. Apua erikoistilanteissa 

- 	Haukiputaantien  varren pysäkit Keiskasta lähtien katoksellisiksi,  Kellon Kiviniementien ja 
Haukiputaantien  risteykseen liikenneympyrä, valaistus kaikille jI-reiteille, liittymäpysäkeille 
asianmukainen varustus, pyörätieverkossa olevien katkosten poistaminen 

- Joukkoliikenteen etuisuudet  taajamissa,  la-pysäkkien varustetason  ja talvikunnossapidon 
 parantaminen, kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen  la-pysäkeille 

-  Kaikki  p-paikat  on  pidettävä auki myös talvella. Talviolosuhteissa ajoradoille pysähtyneet 
 ja pysäköidyt ajoneuvot  ovat hirvittävän vaarallisia. Kuhmolaisilla vielä muistissa  Kosta-

musonnettomuus. 
- 	Koulujen aloitusaikojen porrastaminen, lisää valtion tukea linja-autoliikenteelle, talvikun- 

nossapidon  tasoa nostettava, aikataulujen yhteensovittaminen/jatkomandollisu  us,  kuntien 
linja-autoasemien palvelutasoa nostettava 

- 	Kunnossapidon  tehostaminen jI-reiteillä, taajamissa joukkoliikenteen sujuvoittaminen, py- 
säkkiolosuhteiden  parantaminen, terminaalien tasoa  ja palvelutasoa  parannetaan, infor-
maation kehittäminen 

-  Liikenneyhteyksien parantaminen siten, että  valtio  tukee enemmän 
- 	Liukkauden torjunta  haja-asutusalueella  ja  taajamissa, sivuteillä kesällä koloisuudentor - 

junta,  talvella taajamien pysäkkien puhdistus, informaatiota koululaisille tieliikenteestä 
- 	Pikalinjat  vain  yhteyksien liittymiin esim. Juna-linja -auto-laiva-lentokone reitille, keräilylii- 

kenne aamuksi-päiväksi-(illaksi) 
-  Pitää saada helpommin tieto jatkoyhteyksistä  jos  matkustaa vähän kauemmaksi  (100-

200 km),  selvät syöttöyhteydet  lähellä liikennöiviin pikavuoroihin 
- Pysäkkien laatuluokitus matkustajamäärien  mukaisessa järjestyksessä, pysäkkien ni-

meäminen  ja numerointi runko- ja  asuntoalueilla, pysäkkivalaistuksesta huolehtiminen, 
aikatauluinfosta huolehtiminen, kartat, kaupunkialueella myös kaukoliikenne mukana 
niillä pysäkeillä jossa pysähtyvät 

- Pysäkkien  varustelun parantaminen, katoksien rakentaminen tärkeimmille pysäkeille, py-
säkkien rakentaminen yleisten teiden varsille riittävän syvänä, teiden kaarteissa  ja  muu-
alla liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisissa paikoissa olevien pysäkkien nopea siir-
täminen, vilkkaimpien pysäkkien linja-autojen tilan lisääminen esim  2  autoa, pysäkit  ko-
rokkeellisiksi, liittymien  rakentaminen kevyen liikenteen väyliltä sekä alikulkutunneleihin 

- 	Pysäkkikatoksia  lisää, pysäkkivarustelua parannettava, joukkoliikennekaistoja, joukkolii- 
kennettä suosivia valoratkaisuja, pysäkille tuonti-  ja hakullikenteen huomiointi 

-  Selkeä  ja  hyvä reittisuunnitelma/aikataulutus, joukkoliikenteelle tiettyjä etuoikeuksia lii-
kenteessä, perusjoukkoli ikenneverkko maahan, riittävä kevyenliikenteen verkos-
to/piennaralueet asutuksen/liikennetiheyden mukaan 

- 	Sorateiden höyläys  sula-aikana, sivuteiden lumenauraus  ja hiekoitus  riittävän ajoissa, 
vesakoiden  raivaus, turhaa suolausta voisi vähentää,  t-risteysten  varoitusmerkkejä voisi 
lisätä 

- Talvikunnossapidon  parantaminen, myös alempiluokkaisten teiden routa ym pullistumien 
 ja pintarikkoontumisten  korjaus, kartoittaa kaikki tiet,  millä  bussit liikennöivät 

- Talvikunnossapito,  Oulun  la-aseman laiturien päälle katos 
- 	Valtion tukea lisää, puutuvia kuntien välisiä yhteyksiä perustettava, koululaispysäkit tur- 

vallisiksi, alemman tason tiestön kunnossapidon parantaminen 
- 	Varmistettava riittävä rahoitus huonosti kannattaville reiteille, joukkoliikenteen suunnittelu 

tarpeita vastaavaksi  ja  joustavaksi, pysäkkien laadun parantaminen, informaation te-
hostaminen, kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen 

- 	Yhteistoiminta, kunnossapito, kuuleminen  ja  suhtautuminen esityksiin vakavasti,  infot 
-  Huomioon otettavia  ja kehitettäviä  asioita ovat  mm. Joukkoliikennepysäkkien  toimivuus, 

kunnossapito (erityisesti talvisin), pysäkkien varustelu  ja  rakenteet sekä joukkoliiken-
neinformaatio  ja liikenneturvallisuusasiat 



Oulun tiepiirin  joukkoliikenteen tarveselvitys 	 Lute 1. 
(13/15)  

LIITTEET - SIDOSRYHMÄKYSELYN  TULOKSET 

Tavat lisätä yhteistyötä tiepiirin kanssa 

Kysymystä pohtineet kaupunkien  ja  kuntien edustajat ehdottivat paitsi  hen-. 
kilökohtaisen  kontaktin  kautta syntyvää vuoropuhelua myös yhteisiä semi-
naareja. Yhtenä esimerkkinä mainittiin  mm.,  että Kainuun "isot'  kunnat 

 (Kuhmo, Suomussalmi ym.) voisivat kokoontua tiepiirin kanssa yhdessä se-
minaariin. 

Liikennöitsijöiden  vastauksissa painotus oli kandessa asiassa. Joukkoliiken-
nevastaavan kanssa voisi tarkkaan rajatuissa kysymyksissä olla henkilö-
kohtaisesti yhteydessä  ja joukkoliikennevastaava  voisi pistäytyä aika ajoin 
myös Linja-autoliiton osastokokouksissa. 

Koululaisten  poimiminen  kyytiin  -  liittymistä vai  pysäkeiltä?  

Kyselyn yhtenä vapaasti vastattavana kysymyksenä oli, että voitaisiinko lap-
sia ottaa koulukuijetusten kyytiin  vain pysäkeiltä  vai voitaisiinko kyytiläisiä 
poimia myös liittymien yhteydestä. Mielipiteelle pyydettiin myös perusteluja. 

Mielipiteiden liittymistä poimimisen suhteen tulkittiin karkeasti yleistäen ole-
van joko puolesta, vastaan  tai  ehkä -vastauksia. Vastaajista  n. 43 %  voidaan 
tulkita olleen liittymistä kyytiin ottamisen vastaisia. Saman verran eli  43 % 

 vastaajista ilmaisi poimimisen liittymistä olevan oikeutettua tietyin reunaeh
-dom  (voi ottaa,  jos pysäkkejä  ei ole  tai  ne ovat harvassa/voi ottaa,  jos  on  tur-

vallista)  ja  14 %  oli selkeimmin liittymistä kyytiin ottamisen puolesta. 

Vastaajat, jotka olivat sitä mieltä, että lapsia tulisi ottaa kyytiin  vain pysä-
keiltä  painottivat perusteluissaan turvallisuusnäkökohtia. Pysäkiltä poimimi-
nen  on  turvallisempaa kaikkien osapuolten (odottava lapsi, pysähtyvä linja- 
auto,  muu liikenne) kannalta. Toisaalta pysäkille tulisi olla kevyen liikenteen 
yhteys,  sillä  kulku pysäkillekin  on  joskus vaarallinen.  Haja-asutusalueiden si-
vuteillä  ei ole välttämättä linja-autopysäkkejä lainkaan, jolloin joskus  on vain 

 pakko pysähtyä ottamaan lapset kyytiin paikoin vaarallisista kohdista. Ehkä - 
vastaajat pitivät muualta kuin pysäkiltä kyytiin poimimista sopivana erilaisin 
reunaehdoin eli esim, silloin kun paikka  on  turvallinen.  Osa  vastaajista oli 
määritellyt kyytiin ottamisen muualta kuin pysäkiltä sopivaksi  haja- 
asutusalueilla  ja alempiasteisten  teiden varsilta. 

Poimintoja perusteluista: 
-  Turvallisin lapsien kannalta,  jos  opetetaan kulkemaan määräpysäkille - kotiriste-

ys  tai  sen  läheltä vaaraflinen, eivät malta seurata liikennettä. Autoilijatkin reagoi-
vat paremmin selvästi erottuviin pysäkeihin 

- Tavoitteenani  on  että saadaan aikaan kattava pysäkkijärjestelmä  koko  kuntaan, 
 sillä  siinä suhteessa puutteita  on  enää vähän jäljellä 

-  Lasten  turvallisempi odottaa  ja  linja-auton turvallisempi pysähtyä pysäkillä. 
-  Koululaisten kyytiin ottaminen liittymistä vaarantaa liikenneturvallisuutta. Näke-

mät ovat varsinkin talvella paikoin huonoja. 
-  Turvallisuus 
-  Lapset voivat  kyllä  kävellä pysäkille asti 
-  Vain pysäkiltå  ja sinne  on  oltava erillinen kevyen liikenteen yhteys 
-  Pimeällä liittymät ei välttämättä turvallisia, samalla kevyenliikenteen väyliä olisi 

lisättävä 
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- Pysäkkimerkit  on vain opastavia  merkkejä mutta ne auttavat liikenneturvalli-
suutta. Muu liikenne voi ennakoida paremmin  bussin  pysähtymisen 

-  Haja-asutusalueilla sivuteillä ei ole  la-pysäkeitä  ollenkaan, joten pakko pysähtyä 
ottamaan lapset kyytiin paikoin erittäin vaarallisista paikoista 

-  Liittymistä  ja  muista vastaavista paikoista kyytiin ottaminen vaarantaa muun lii-
kenteen turvallisuutta 

-  Liikenneturvallisuuden niin salliessa voi poimia. Peruspysäkkiverkosto tärkeä 
asutuksen rakenteesta riippuen. Kohtuullisen palvelun järjestäminen 

-  Riippuu  ko.  tien liikenteen vilkkaudesta, eli onko tällainen pysähdys turvallinen 
- Turvallisesta paikasta 
-  Kyllä,  mikäli turvallisuusnäkökohdat eivät ole esteenä. Kuljetuksiin tulee  jo  6 -  

vuotiaita, joten olisi suotavaa, että lapset pääsisivät autoon jopa  kodin  kohdalta 
-  Kyllä, jos  on  turvallista. Pysäkille siirtyminen voi aiheuttaa vaaratilanteen. 
-  Mikäli poimintapaikka  on  todettu riittävän turvalliseksi. Ei liene  kovin  suuri on- 

gelma oppilaille kävellä pysäkille koska pysäkkiverkko  on  aika tiheä. Pysäkkien 
vetovoimaa voi lisätä katoksilla jne. 

-  Pääsääntöisesti pysäkeiltä, painavista liikenneturvallisuussyistä maaseudulla 
esim. Liittymien yhteydestä 

-  Pääsääntöisesti  vain pysäkiltä. Vähäliikenteisillä  teillä,  jos  tarve ei ole pysyvää, 
voitaisiin ottaa myös muualta pysäkiltä 

- Liittymien  kohdalta  on  usein turvallisinta ottaa kyytiin koska tiet ovat kapeat eikä 
jakakäytäviä ole läheskään joka  torpan  kohdalla, eikä  kyllä pysäkkejäkään.  Eikä 
voi ollakaan. 

-  Haja-asutusalueilla pysäkit joskus väärissä paikoissa  ja  liian etäällä toisistaan, 
inhimillisten syiden takia joskus pakko ottaa muualtakin 

-  On  pakko käyttää myös liittymiä, koska pysäkkejä  on  harvassa 
-  Mikäli liittymään rakennetaan korotettu pysäkkikatos  ja  kulku niin, ettei tarvitse 

kulkea piennarta / tien yli 
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PILOTTIALUE 
Pilottialuetarkastelun  tavoitteet  ja  menetelmät  

Pilottial uetarkastelun  tavoitteena oli selvittää yksityiskohtaisemmin joukkolii-
kenteen toimintaolosuhteita  ja  tarpeita erilaisissa olosuhteissa. Tarkastelulla 
haluttiin saada tietoa  em.  asioiden arviointiin  koko  tiepiirin yleisten teiden 
verkolla. 

Pilottialueella  tarkoitetaan: 
• Joukkoliikenteen  käyttämiä tieyhteyksiä Kajaanista Kuhmoon Nuasjärven 

sekä Iso-Kiimasen  ja Ontojärven  pohjois-  ja  eteläpuolella 
• Joukkoliikenteen  ja koulukuljetusten  toimintaympäristöä Kuhmon kau-

pungin alueella 

Tarkastelussa selvitettiin fyysisen toimintaympäristön kehittämiskohteita: 
• Alemman tieverkon talvihoito 
• Nousijamääriltään  tärkeimmät pysäkit välillä Kuhmo-Sotkamo-Kajaani 
• Koulukuljetusten  toimintaan liittyvät tärkeät vaihtopysäkit  ja kääntöpaik-

koina  käytetyt pysäköintial ueet Kuhmon kaupungin näkökulmasta 

Toimenpideohjelmassa  on  varattu resursseja pilottialueen kehittämiseen. 

Tietojen kerääminen: 
•  Keskustelutilaisuus alueen liikennöitsijöiden  ja  kuntien edustajien kanssa 
• Kuhmon kunnan edustaja  ja liikennöitsijät  kokosivat kartalle Kuhmon 

alueen tärkeitä vaihtopysäkkejä  ja kääntöpaikkoja 
• Maastokäynti (tieyhteydet  Kajaanista Kuhmoon Nuasjärven, Iso-Kiima

-sen ja Ontojärven  pohjois-  ja  eteläpuolella), jossa kiinnitettiin huomiota 
tieolosuhteisiin yleensä, yhteyksiin pysäkeille sekä pysäkkien rakenteisi  in 

 ja  varusteluun 
• Tierekisteritiedot 
• Liikennöitsijöiltä  pyydettiin vilkkaimpien pysäkkien nousijamäärätietoja 

maastokäynnillä tarkastell uilta osuuksilta (Kajaani-Sotkamo-Kuhmo). 

Joukkoliikenteen  tarjonta  ja  kysyntä  pilottialueella 

Runsainta joukkoliikenteen  tarjonta  on  Kajaanin kaupunkialueella sekä Vuo-
katin  ja  Sotkamon välillä, joissa joukkoliikenteen vuoroja arkipäivinä  on  suu-
ruusluokaltaan  n. 30-39 vuoroa/arkipäivä.  Kajaanista Sotkamoon ajaa sekä 
Nuasjärven etelä- että pohjoispuolta  n. 10-19  vuoroa arkisin. Sotkamosta 
Kuhmoon mentäessä vuorotarjontaa  on  enemmän kantatiellä  76.  Kuhmon 
muu joukkolilkennetarjonta muodostuu kaupungin pohjoisosien  ja  Kuhmon 
keskustan välisistä vuoroista, joita  on 2-4 vuoroalarkipäivisin. Lammasjärven 

 suunnasta  on  myös vakiovuoroisen joukkoliikenteen tarjontaa  pari  vuoroa 
arkipäivisin. 



Kuva  1. 	Joukkoliikenteen  tarjonta  pilottialueella. 

Kuva  2.  Asutustiheys pilottialueella  1999  (Joukkoliikenteen  käyttämät reitit  vthreällä).  

Lute 2. (2/8) 	 Oulun tiepiirin  joukkoliikenteen tarveselvitys 
PILOTTIALUETARKASTELU - LIITTEET  



Oulun tiepiirin  joukkoliikenteen tarveselvitys 	 Lute 2. (3/8)  
LIITTEET - PILOTTIALUETARKASTELU  

Kuhmossa kaikille avoimen joukkoliikenteen  ja henkilökuljetusten  pääasialli-
nen kysyntä syntyy koulukuljetuksista kyläkouluille  ja  Kuhmon keskustaan. 
Kuhmon kaupungin sisäisissä henkilökuljetuksissa  on  periaatteena, että  tak-
siliikennettä  käytetään syöttöliikenteenä linja-autoliikenteelle eli  haja-
asutusalueilta  on  kuljetuksia joukkoliikenteen reiteille. Syöttöliikennettä hoi-
taa  21  taksia. Yhteensä kaupungin kuljetuksia ajaa  35  taksia päivittäin. Kau-
pungin kuljetuksia hoitaa lisäksi kolme pientä linja-autoa  ja  kuusi linja-
autovuoroa. Koulu-  ja  sosiaalitoimen kuljetuksia  on  alettu Kuhmossa yhdis-
tää vuonna  1992.  Kaupunki  ja liikennäitsijät  ovat  jo  pitkään tehneet hyvää 
yhteistyötä kuljetusten järjestämisessä. 

Vuokatin  alueella  on  runsaasti matkailuun liittyvää liikennettä. Vuodepaikko-
jen määrä alueella lisääntyy 3500:sta  10 000:een  vuoteen  2010  mennessä. 
Alueen sisällä toivotaan syntyvän kysyntää matkailijoita palvelevan joukkolii-
kenteen käynnistämiselle Katinkullan, Urheiluopiston  ja  rinteiden välillä. 
Vuokattiin tulevista matkailijoista  40 %  käy Kajaanissa. Vuokattibussi liiken-
nöi Kajaanin  ja Vuokatin  välillä. 

Matkailuyrityksissä  käydään paljon töissä. Aamulla ajetaan työmatkoihin so-
veltuvaa vuoroa Sotkamosta kolmella autolla. Sotkamon  ja  Kajaanin välinen 
työmatkaliikenne tulee entisestään lisääntymään. 

Tiestöolosuhteet pilottialueella 

Pilottiyhteyden päätieverkko  on  hyvässä kunnossa. Linja-autopysäkkien  le-
vikkeet  ja  yhteydet niille olivat olosuhteisiin nähden riittävän tasoisia.  Haja- 
asutusalueilla  ja vähäliikenteisillä  teillä ei ole joukkoliikenteen kysyntään 
nähden tarvetta erityisille pysäkei  Ile johtavil le  kevyen liikenteen yhteyksille. 
Asutustihentymien (esim. Pohjavaara) kohdalla erilliset kevyen liikenteen 
yhteyden korvaa leveämpi päällystetty piennar. Ratkaisu sopisi lisäämään 
liikenneturvallisuutta myös  mm. liittymien  ja  koulujen kohdalla oleville pysä-
keille. 

Katoksellisia pysäkkejä  on  Kajaanin lähiympäristössä. Maastokäynnillä  tar-
kastelluilla tieosilla  oli katokset Kuluntalandessa  ja Naapurinvaarassa. Vuo-
katin  urheiluopiston pikavuoropysäkillä oli myös katos. Kuhmossa ei ole yh-
tään pysäkkikatosta. Työmatkaliikenteen näkökulmasta Sotkamon  ja Vuoka

-tin  alueen tärkeimmät pysäkit voisivat olla paremmin varusteltuja. 

Sesonkiaikoina matkailuliikenne  lisää liikennemääriä matkailualueella sekä 
matkailualueen  ja  Sotkamon sekä Kajaanin välillä. Matkailu ei kuitenkaan ai-
heuta erityisvaatimuksia Vuokatin alueen yleisten teiden verkolle joukkolii-
kenteen näkökulmasta. Joukkoliikenteellä hoidettava tilausliikenne/lasket-
teluliikenne kuten muukin matkailuliikenne käyttänee Vuokattiin saapues-
saan  ja  poistuessaan pääteitä. Matkailualueelle johtavat yleiset tiet ovat 
hoitoluokkaa  1 b.  

Pysäkki rakenteiden suunnitteluun  ja  toteutukseen matkailualueella pätevät 
samat periaatteet kuin muihinkin pysäkkeihin. Alueen sisälle mandollisesti 
syntyvä joukkoliikenne, samoin kuin tilausliikenne, käyttää pääpysäkkeinään 
mitä todennäkäisimmin kyseisten kohteiden piha-alueita, jolloin järjestelyjen 
suunnittelu  ja  toteutus  on  kunnan  ja  yritysten vastuulla. 
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Käyttääkseen  alueen joukkoliikennepalveluja matkailijoiden tulee saada 
ajantasaista tietoa aikatauluista, reiteistä  ja vuorojen  käyttämien pysäkkien 
sijainnista. Parhaiten tietoa potentiaalisille satunnaisille matkustajille saa-
daan jaettua matkailu-  ja majoituskohteissa. Pysäkeiltä  saatava tieto var-
mistaa pysäkille saapuvan matkailijan olevan oikealla pysäkillä.  

Merkkien selityksiä  

4 	Katoksellinen  pysäkki  
pysäkkL 
joukkoliikenteen  reitti  

Kuva  3.  Pysä  kit  ja  katokselliset pysä  kit  (taustalla asutustiheys, väestötiedot  ra  ken - 
nus -  ja  huoneistorekisteristä  vuodelta  1999).  

Pilottialueen  ongelmat 

Kunnossapito 

Pilottialueen joukkoliikenteen pääongelma  on  alemman tieverkon kunnossa-
pito;  vain  harva  tie on  aurattu  klo  9:än  mennessä. Lumisia  ja jäisiä  kuukausia 

 on  vuodessa käytännössä seitsemän. Hyvän aamun  ja tuiskuaamun  ero 
kuljetusaikoihin voi olla puolikin tuntia kunnan reuna-alueelta kuntakeskuk

-seen  tultaessa. Talvikunnossapito  on  uusien urakkasopimusten myötä kes-
kittynyt enenevissä määrin päätieverkolle. Ennen urakkasopimuksiin siirty-
mistä kunnossapidon taso alemmalla tieverkolla oli kuntien edustajien  ja lii-
kennöitsijöiden  näkemyksen mukaan parempi. 
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Joukkoliikenteeseen  liittyvät rakenteet  ja  varusteet 

Ongelmia rakennetussa ympäristössä (bussipysäkit, jalankulkuyhteydet jne.) 
 on  joissakin vaihtoyhteyskohdissa (esim. Hietaperä)  ja  joidenkin koulujen 

kohdilla (esim. Lentiira). Ongelmana saattaa olla turvallisen jättöpaikan löy-
tämi nen matkustajille, jotka vaihtavat  kul kuneuvoa (taksi/bussi).  Ongelmana 
voi olla myös turvallinen kulku jättö-  ja nousupysäkin  tai pysäkin  ja  koulun 
välillä. Joukkoliikenteen tarpeet ovat unohtuneet tien parannuksen yhtey-
dessä Kontiolandessa, jossa pysäkkiasia tuli esille vasta tien parantamisen 
jälkeen. 

Osaa kuntarajan läheisyydessä olevista  P-alueista käytetään kunnan sisäi-
sen liikenteen kääntöpaikkana. Urakkaperusteisiin tulisi sisällyttää niiden  au-
raus.  

Haja-asutusalueiden vaihtopysäkeillä  tulisi olla leveät pysäkkilevikkeet. Tär-
keimmillä vaihtopysäkeillä voisi olla myös odotuskatos. Pysäkkien yhteydes-
sä tulisi olla turvalliset olosuhteet ylittää  tie.  Taajamissa pysäkkien varustelu 
voisi olla monipuolisempi. Erityisesti Vuokatissa aikatauluinformaatio olisi 
tarpeen. Tätä varten voisi olla aikataulutelineitä. Vuokatista lähtee myös 
paljon työmatkaliikennettä. Työmatkaliikenteen käyttämillä tärkeimmillä py-
säkeillä voisi olla valaistus, katos  ja  kevyen liikenteen yhteys. 

Yhteenveto  pilottialueen sidosryhmäkeskustelussa  esille tulleista  ke-
hittämistoimenpiteistä 

Kehittämistoimenpide -ehdotukset  talvihoidon  suhteen:  

- talvihoitoluokitusta  tai  toimenpiteiden ajoitusta tulee tarkistaa joukkolii-
kenteen käyttämällä alemmalla tieverkolla 

ainakin kuntakeskusten väliset yhteydet tulee priorisoida nykyistä ta-
soa korkeammalle 

- talvikunnossapitotoimenpiteet (auraus +  mandollinen hiekoitus) tulee 
hoitaa joukkoliikenteen käyttämillä reiteillä  klo  7  mennessä 

Kehittämistoimenpide-ehdotukset  joukkoliikenteeseen  liittyvien raken-
teiden  ja  varusteiden suhteen:  

-  taksi-  ja  linja-autoliikenteen vaihtopaikoille tulee järjestää leveä pysäkki 
 ja odotuskatos 

,  varmistetaan koululaisliikenteen pysäkeiden yhteydessä  tu rvalliset 
 tien ylitysolosuhteet 

-  liittymissä pientareita tulee leventää tärkeimpien pysäkkien kohdilla  tai 
 sitten järjestää erilliset kevyen liikenteen yhteydet 

-  osa poistuvista  P-alueista tulee varata joukkoliikenteen kääntöpaikoiksi 
# urakkaperusteissa  tulee määritellä kääntöpaikkojen kunnossapidon 

taso 
-  tärkeille pysäkeille tulee varata tasokkaat aikataulutelineet, joihin liiken-

nöitsijät voivat kiinnittää aikataulunsa 
mitoituksessa  tulee ottaa huomioon, että kaikkien liikennöitsijöiden 
aikataulut mahtuvat telineille 
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Yhteistyön kehittäminen Tiehallinnon kanssa 

Liikennöitsijät  toivovat saavansa tietää yhdyshenkilön, johon voi ottaa suo-
raan yhteyttä joukkoliikenteeseen liittyvissä asioissa. Joukkoliikenteen yh-
dyshenkilö voisi olla kuntiin säännöllisesti yhteydessä  ja  mandollisesti käydä 
maakuntakierroksella esim. kaksi kertaa vuodessa. Paikallistasolla palave-
reihin tulee kutsua  koolle  sekä liikennöitsijöiden että kuntien henkilöt. 

Merkittävimmät pysäkit Kajaani-Sotkamo -Ku  hmo yhteysväl illä  

Seuraavassa taulukossa  on  lueteltu pilottiyhteytenä tarkastellun yhteyden 
Kajaanista Sotkamon kautta Kuhmoon merkittävimmät pysäkit. 

Taulukko  1.  Kajaani-Sotkamo-Kuhmo merkit nousijamääriltään vilkkaimmat 
pysäkit 

1IW1mI inriri Iffil 

Teneti n  koulun pysäkki  

Kl1  Kl'  

Sotkamoon  päin  1  
lilitörmä Sotkamoon  päin  2 0- 
Urheiluopisto  Sotkamoon  päin  3 ?5-50  
Katinkulta th Sotkamoon  päin  4 10-25  
Katinkulta th  Kajaaniin päin  4 10-25  
Suvikkaan  risteys Kajaaniin päin  5 10-25  
Urheiluopisto Kajaaniin päin  3 10-25  
Soidinvaara Sotkamoon  päin  6 10-25  
Kuluntalahti  Kajaaniin päin  7 10-25  
ämäs th  Kuhmoon päin  8 10-25  

Kaitainsalmi Sotkamoon  päin  9 10-25  
Leivolan  pysäkki Kajaaniin päin  10 10-25  
Makkosenmäki Sotkamoon  päin  11 10-25  
Saarikosken  th  Kajaaniin päin  12 10-25  
lataniemi th Sotkamoon  päin  13 10-25  

Pysäkkien sijainnit  on  esitetty kuvassa  4  

Kajaanin kaupungissa  on  myös kohde, jossa Tiehallinto  ja  kaupunki käyvät 
parhaillaan neuvotteluja siitä, miten mainoskatosten kanssa menetellään tien 
muututtua yleiseksi tieksi. Katoksista viisi  on mainosliikkeen  omistamia  ja 

 yksi kaupungin omistama. Samalla mietitään mainonnan periaatteita ylei-
sesti. Tiehallinnossa  on  käynnissä myös valtakunnallinen ohjetyö mainos- 
asioista. 

Sotkamontien  yleiseksi tieksi muuttuneella osuudella  on  kolme pysäkkiparia, 
joilla  on mainoskatokset: Palokankaan  pysäkki, keskussairaalan pysäkki  ja 

 Kasarminkadun risteys. Pysäkkipareista vilkkain  on Palokankaan  asutusalu-
een liittymässä oleva pysäkkipari. 
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Merkkien selityksiä  
Joukkoliikenteen  reitti  

_______ Tieosuudet,  joiden  käytetyimmistä pysäkeistä  pyydettiin  nousijamäärätietoja  
o 	Pysäkki  
S 	Nousijamäärältään  merkittävä pysäkki  

Kuva  4. Piottialueen nousijamäärä  Itään tärkeimpiä pysäkkejä. 
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Kehittämistarpeet  Kuhmon näkökulmasta 

•  Katoksen tarve 	 Yleinen  tie 

LX  Kääntöpaikan  ja  katoksen tarve 	 Yksityistiet  ja  kadut  
• Kääntöpaikka 	 j L  

Kuva  5. 	Sidosryhmien  esittämiä  joukkoillkenteen  toiminta ympäristön  kehittä- 
miskohteita  Kuhmossa.  
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Oulun tiepiirissä suositeltavia pääperiaatteita pysäkkien varustelulie 

Pysäkkilevikkeen  tarve määräytyy tien liikennemäärän  ja nopeusrajoituksen 
 perusteella. Pysäkkien varustelun tarpeeseen  sen  sijaan vaikuttavat muutkin 

kuin tien ominaisuuksiin liittyvät tekijät. 

Pysäkin rakennetyypit  ovat  ajoratapysäkki, pysäkkilevennys, pysäk-
kiniemeke  ja  erillinen pysäkki. Kaikki pysäkit tulee olla varustettu lilken-
nemerkillä. Pysäkin palvelutasoon vaikuttaa eniten, onko pysäkki  katoksel

-linen  vai ilman katosta. 

erillinen  pysakid 

— 

pysddIevennys 

- — 

:1fl1 'jf: 

- 	 - -  

Kuva  1.  Pysäkin lIIttyminen ajorataan  (Lähde: Paikallisliikennelllton Bussilllkenteen 
 infra  kortti  3)  

Yleissääntönä  yleisillä teillä voidaan pitää, että rakennetaan aina levennyk-
sellinen pysäkki paitsi silloin, kun perusteet muille rakenneratkaisulle 
ovat olemassa. Pysäkkilevennys tulee rakentaa pääsääntöisesti aina, kun 
nopeusrajoitus ylittää  50 km/h. Levikkeen geometrian mitoitusarvot  löytyvät 
suunnitteluohjeista. Erilliset pysäkit, ajoratapysäkit  ja pysäkkiniemekkeet  tu-
levat kyseeseen lähinnä kaupunkien  ja  taajamien katuverkolla sekä linja-
autokaistoilla. 

Katoksella  parannetaan pysäkillä olevien matkustajien  odotusajan palve-
lutasoa. Pysäkkikatoksen rakentamiselle tulee olla perustelu. Tarkkaa 
käyttäjämäärän  raja-arvoa lienee kuitenkin mandoton asettaa tiepiirin tasolla, 
vaan pysäkin käyttöä tulee tarkastella suhteessa kyseisen kohteen muiden 
pysäkkien käyttäjämääriin. Esimerkiksi Oulun paikallisliikenteen alueella 
nousijamäärät voivat olla vilkkaimmilla pysäkeillä yli  1000 nousijaalarkipäivä. 

 Pienissä kunnissa  ja vähätarjontaisilla  alueilla vilkkaimpien pysäkkien käyttö 
saattaa olla luokkaa  10  nousi jaa/pysäkki. 

Pysäkkien  käyttöä voidaan arvioida myös ympäröivän maankäytön  tai  asu-
tuksen määrästä. Siellä missä joukkoliikenteen reittien varrella  on  tiheää  tai  
keskittynyttä  asutusta,  on  myös enemmän linja-auton käyttäjiä. Linja- 
autoon noustaan myös työpaikkojen kohdalta  ja  asiointipaikoista.  Toi-
saalta katoksen tarvetta ei välttämättä pysty ennakoimaan pysäkin välittö-
män läheisyyden asukasmäärillä  tai  ympäröivien toimintojen perusteella. 
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Joissakin tapauksissa pysäkki voi olla tärkeä syöttö-  tai  liityntäliikenteen 
solmukohta,  josta vaihdetaan toiseen kulkuneuvoon. Katoksen tarve  on 

 suurempi myös kohdissa, joissa matkustajilla ei ole tarkkaa tietoa pysäkki-
kohtaisesta linja-auton saapumisajasta  ja  odotusajat  muodostuvat pitkik-
si.  Katostarve  on  yleensä ottaen  sillä  pysäkillä,  jolta  noustaan työmatkalii-
kenteen pääsuuntaan (esim. lähimpään kaupunkikeskukseen). 

Pysäkin  varustelun tarvetta yksittäisessä kohteessa voi perustella esim. seu-
raavan esimerkin kaltaisesti: 
• Pysäkin  kautta ajava joukkoliikennetarjonta  on  sellainen, että  se mandol-

istaa  koulussa  ja työssäkäynnin  sekä asiointimatkat joukkoliikenteellä 
(esim.  10 vuoroa/suunta arkipäivänä) 

•  Pysäkki kylän  tai asutustihentymän  kohdalla 
•  Etäisyys työpaikkakeskittymään, kuntakeskukseen  tai kaupunkikeskuk-

seen 5-20 km (joukkoliikenne kilpailukykyisimmillään  henkilöautoon  tai 
 kevyeen liikenteeseen verrattuna) 

Katoksen lisäksi pysäkin palvelutasoa lisääviä varusteita ovat  mm.  py-
säkkikohtainen  valaistus, aikataulutelineet, roska -astia,  polkupyöräteli

-fleet  jne. Periaatteena voidaan pitää, että mitä paremman joukkoliikenne-
tarjonnan alueella ollaan sitä parempaa varustelua pysäkeille tarjotaan. 
Matkaketjuja  ja pysäkkien saavutettavuutta edistetään  lisäämällä polkupyö-
rätelineitä pysäkeille, joiden vaikutuspiirissä  on  reitiltä erkanevia asutuskes-
kittymiä. Kuvassa  2. on esimerkkitapaus  mandollisesta polkupyörätelineiden 
tarpeesta, Liityntäliikenne henkilöautolla  on  todennäköisesti harvinaista Ou-
lun tiepiirin alueella.  Sen  sijaan saattoliikennettä  on  eniten juuri kuntakes

-kusten pääpysäkeille  (linja-autoasemat, taajamien tiehaarojen pikavuoro-
pysäkit). 

Meikidan  selityksiä 	1  

Vuiärä  
&9  vuoroa/arkip.  

Kuva  2. 	Esimerkki kohteesta, jossa voisi olla tarvetta tehdä joukkoliikenteen 
liityntämatka  polkupyörällä 
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LIITTEET -  PERIAATTEITA  PYSÄKKIVARUSTELULLE 

Tiehallinnon  Keskushallinnossa  luonnosteltuja  periaatteita  katosten  (ja 
 muiden varusteiden)  tarpeellisuuden  arviointiin  

Tiehall  innon Keskushall innossa ollaan  I uonnosteltu  periaatteita katosten  tar-
peellisuuden  arviointiin. Katos katsotaan tarpeelliseksi seuraavissa tapauk-
sissa:  

1. Kaupunkiseutujen  reuna-alueet 
•  edellyttää, että kunta huolehtii saman reitinkatuverkolla sijaitsevien 

pysäkkien rakentamisesta  ja asianmukaisesta kunnnosta.  
2. Vilkkaat pysäkit  
3. Pienempien nousijamäärien pysäkit 

•  silloin kun käyttäjät pääosin lapsia, koululaisia, vanhuksia jne. (sosi-
aalisen tasa-arvon näkökulma) 

• pysäkin käyttäjissä  on  paljon linja-autoa vaihtavia matkustajia  (mat-
kaketjunäkökulman  tukeminen)  

4. Pikavuoropysäkit 

Käyttäjämäärien  tarkkaa määrittelyä ei ole vielä tehty. 

Esteettömyys 

Esteettömyydellä  tarkoitetaan  mm.  että kaikilla käyttäjäryhmillä  on  tasapuoli-
set liikkumismandollisuudet terminaaleissa, pysäkeillä, terminaalireiteillä  ja 
kulkuvälineissä.  

Liikenneministeriön  7.12.1998  asettaman esteettömyystyöryhmän selvityk-
sessä "Kulkumuotojen välinen esteettömyys  ja yhteentoimivuus, LVM 

 22/2001"  todetaan, että esteettömällä matkaketjulla tarkoitetaan useista  kul-
kumuodoista muodostuvaa  matkaa, jossa matkaketjun jokaisessa vaihees-
sa: 
-  tarjotaan esteettömät mandollisuudet  matkan  suunnitteluun  ja matkalip-

pujen varaamiseen, 
-  tarjotaan informaatiota monella tavalla  ja  sellaisessa muodossa, että  se 

 palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä, 
-  turvataan tasapuoliset liikkumismandollisuudet terminaaleissa, pysäkeil - 

lä, terminaalireiteillä  ja kulkuvälineissä  kaikille käyttäjäryhmille, 
-  suositaan helppokäyttöisiä  ja  mielellään eri kulkumuotoihin yhteensopivia 

maksujärjestelmiä, 
-  tarjotaan tasa-arvoinen kohtelu kaikille käyttäjäryhmille  ja  lisätään mat-

kustamisen turvallisuutta sekä 
-  annetaan mandollisuus palautteisiin matkaketjun eri vaiheista. 

Tiepiiri  voi omalta osaltaan lisätä esteettömyyttä turvaamalla tasapuoliset 
liikkumismandollisuudet yleisten teiden pysäkeillä  ja terminaalireiteillä.  Es-
teettömyyttä  lisääviä toimenpiteitä pysäkeillä  ja liityntäyhteyksillä  ovat  mm. 
tasottomat  ratkaisut, erikorkuiset istuimet, tukikaiteet  ja katokselliset  odotus- 
tilat sekä  ergonomiset levähdyspaikat matkaketjujen vaihtopaikkojen  välillä. 
Tiepiirin vastuualueeseen kuuluvat myös pysäkkien  ja vaihtopaikkojen väli-
sen opastuksen  järjestäminen. Tiepiirin tulee myös olla mukana matkakes

-kusten ja reaal iaikaisen  pysäkki -i nformaation  kehittämisessä. 



Lute 3. (4/4) 	 Oulun tiepiirin  joukkoliikenteen tarveselvitys  
PERIAATTEITA PYSÄKKIVARUSTELULLE - LIITTEET 

Esteettömiin pysäkkiratkaisuihin  voidaan pyrkiä erityisesti:  

1. Kuntakeskusten pääpysäkeillä 
-  yleensä linja-autoasemat 
-  pääsääntöisesti kuntien vastaamalla katuverkolla  

2. Tärkeimmillä pikavuoropysäkeillä  
3. Sairaaloiden, terveyskeskusten, vanhainkotien  ja  palvelutalojen 

pysäkel  I lä 
4. Matkailukohteiden pääpysäkeillä  
5. Kaupunkialueilla vähintään kaikilla erittäin hyvään palvelu- 

tasoon tähtäävien laatukäytävien merkittävimmillä pysäkeillä. 
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LIITTEET - JOUKKOLIIKENNE  ERI  SUUNNITTELUVAIHEISSA  

Toimenpiteet joukkoliikenteen käsittelyssä eri suunnitteluvaiheissa 
(Lähde: Joukkoliikennetiensuunnittelussa, Tiehallinnon selvityksiä  39/2001). 

Han-  Suunnitteluvaihe _________________ _________________ _________________ 

ke  Tarve-  / Yleissuunnitelma  Tiesuunnitelma Rakennussuunnitel- 
______ toimenpideselvitys ___________________ __________________  ma  

Selvitetään  haastattel  uin  Yleissuunnitelmaa  ei Tarkistetaan  pysäkkien  Tarkastetaan  aikaisem- 
joukkoliikenneasioiden  yleensä laadita.  sijoittelu.  Suunnitellaan  mat  suunnitelmat  ja laa - 
nykytila sekä  kehittämis- pysäkkijärjestelyt  ja -va- ditaan  rakentamisessa 
tarpeet  ja  —vaihtoehdot.  rustelu  sekä tarvittavat tarvittavat asiakirjat  ja mi- 

c  Määritetään  periaatteet  saatto-  ja kevytliiken- toituskuvat.  Mikäli  raken- 
joukkoliikenteen käsitte- neyhteydet.  Otetaan  n  ussu unnittelun yhtey- 
lylle jatkosuunnittelussa.  huomioon  liityntäliiken- dessä  tehdään muutoksia  

teen  tarpeet. Varataan  tiesuunnitelmaan, selvi - 
tarvittava  tiealue. Tarkis- tetään  muutosten joukko- 
tetaan erityiskohteiden  liikenteelle aiheuttamat 
(koulut jne.)  joukkolliken-  vaikutukset  ja  esitellään  

2  nejärjestelyt.  ratkaisut  asianosaisille.  
Suunnitellaan  työnaikaiset 
joukkoliikennejärjestelyt  
(mandolliset  väliaikais- 
pysäkit yms.).  

Otetaan huomioon  jouk-  Tarkistetaan aikaisemmat  Ks.  perusparantaminen  Ks.  perusparantaminen. 
kollikenteen rei-  selvitykset. Selvitetään  
tit/palvelutaso/suhde joukkoliikenteen  reitit  ja  
maankäyttöön  tielinjauk- pysäkkitarpeet.  Suun- 
sia ratkaistaessa.  Suun-  nitellaan pysäkkijärjestelyt 
nitellaan  alustavasti  py- tarvittavine  kevyt-  la  lii- 
säkkien  sijainti  ja määri- tyntäliikenneyhteyksineen. 
tetään  periaatteet joukko- 
liikenteen käsittelylle  jat- 

________ kosuunnittelussa. ________________________ _________________________  
Tarkistetaan  joukkolil- Mitoituksessa  otetaan Suunnitellaan  pysäkkijär-  Tarkistetaan aikaisemmat  
kenteen  perusratkaisut huomioon  joukkolliken- jestelyt  ja  varustelu sekä suunnitelmat  ja  laaditaan 
(reitit,  pysäkit) yhteistyös-  teen  vaatimukset.  Tarkis-  tarvittavat  saatto-  ja ke-  rakentamisessa tarvittavat  
sä  kaavoittajan  kanssa.  tetaan pysäkkien sijoittelu vytliikenneyhteydet.  Va-  asiakirjat  ja mitoituskuvat.  
Otetaan  joukkoliikenne  ja  muut joukko- rataan tarvittavat alueet. Suunnitellaan  työnaikaiset  
huomioon  mitoituksessa. liikenneratkaisut  kaavojen Suunnitellaan  joukkolii- joukkollikennejärjestelyt  
Selvitetään  tarpeetlmah-  ja  aikaisempien  suunni- kenne-etuudet sekä  ter-  (mandolliset  väliaikaisreitit 

- dollisuudet joukkollikenne- telmien  pohjalta. Suun-  minaalien  ja  muiden eri-  ja -pysäkit).  
c  etuuksiin. nitellaan pysäkit  ja  muut  tyiskohteiden liikennejär- 

joukkoliikennejärjestelyt. jestelyt.  Tarkistetaan  mi - 
E  Tarkistetaan kevyen  lii- toitukset joukkoliikenteen 

kenteen  järjestelyjen  ja  kannalta. 
muiden ratkaisujen toimi- 
vuus  joukkollikenteen  
kannalta.  Täsmennetään  
mandolliset  joukkoliiken - 
ne-etu  udet.  Tarkistetaan  
joukkoliikenneterminaa - 
lien  ja  muiden  erityiskoh- 

________ _______________________  teiden liikennejärjestelyt.  ________________________ _______________________ 
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JOUKKOLIIKENNE  ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA - LIITTEET  

Han-  Suunnitteluvaihe __________________ __________________ __________________ 

ke  Tarve-  I  Yleissuunnitelma  Tiesuunnitelma Rakennussuunnitel- 
______ toimenpideselvitys ___________________ ___________________  ma  

Otetaan huomioon  jouk-  Suunnitellaan  joukkolii-  Tarkastetaan  aikaisem-  Tarkastetaan  aikaisem - 
:c  koliikenne liittymätyypin  ja  kenteen  perusratkaisut  mat  suunnitelmat.  Suunni-  mat  suunnitelmat. Laadi- 
} perusratkaisujen määritte- (pysakkien sijoittelu,  lisä-  tellaan pysäkeille  liikenne-  taan  rakentamisessa  tar- 

lyssä.  Suunnitellaan  py- kaistatja —rampit)  sekä turvalliset paikat, pysäkki-  vittavat  asiakirjat  ja  mitoi- 
säkkien sijoittelu  ja  niille  kevytliikenteen  ja  saat-  jär]estelyt -  ja  varustus  tuskuvat.  Tehdään  tekni- 

G  tarvittavat  kevytliikenne  ja  toliikenteen  yhteydet  py-  sekä tarvittavat  saatto-  ja  set  suunnitelmat  mandol- 
- saattoliikenneyhteydet. säkeille.  Otetaan joukko-  kevytliikenneyhteydet.  Va-  lisista joukkoliikenne- 

Selvitetään tarpeet liikenne huomioon  liitty-  rataan tarvittavat alueet.  etuuksista (esim.  liikenne- 
Imandollisuudetjoukkolii-  män  mitoituksessa. Täs-  Tarkistetaan  mitoitus jouk- valoilmaisimet). Suunnitel- 
kenne-etuuksiin. Määrite- mennetään  mandolliset  koliikenteen  kannalta.  laan työnaikaiset  joukko- 

E  tään  periaatteet  jouk- joukkoliikenne -etuudet Suunnitellaan mandolliset liikennejärjestelyt  (mah- 
kollikenteen  käsittelystä  (liikennevaloilmaisimet,  Ii-  joukkoliikenne -etuudet  dolliset väliaikaisreitit  ja  
jatkosuunnittelussa säkaistat). (liikennevaloilmaisimet,  Ii-  -pysäkit). 

________ __________________________ __________________________ säkaistat). __________________________  
Yhteistyössä  liikennöitsi-  Tarkastetaan  aikaisem-  Suunnitellaan  pysäkeille  Tarkastetaan  aikaisem- 
jöiden  ja  lääninhallituksen  mat  selvitykset  ja  suunni- liikenneturvalliset  paikat,  mat  suunnitelmat  ja  laadi- 
kanssa selvitetään uuden  tellaan joukkoliikennettä pysäkkijärjestelytja  —va-  taan  rakentamisessa  tar- 

.  tieyhteyden aiheuttamat koskevat  periaateratkai- rustelu  sekä tarvittavat  vittavat  asiakirjat  ja  mitol- 
reittimuutokset  ja  pysäkki-  sut.  Selvitetään  joukkolii- saatto-  ja  kevytliiken- tuskuvat.  Mikäli  raken- 
tarpeet. Otetaan maan-  kenteen  reitit  ja  pysäkki-  neyhteydet.  Varataan  tar-  nussuunnittelun yhtey- 
käyttö  ja  joukkoliikenteen  tarpeet sekä niille  tarvitta- vittavat  alueet.  dessä  tehdään muutoksia 
palvelutaso huomioon  pe-  vat  kevyt-  ja  liityntäliiken- tiesuunnitelmaan  selvite- 
rusratkaisuissa. neyhteystarpeet. Suunni- tään  muutosten  joukkolii- 

- tellaan pysäkkijärjestelyt kenteelle  aiheuttamat vai- 
sekä niille tarvittavien  ke- kutukset.  Suunnitellaan  
vyt-  ja  Ii  ityntäliikenneyhte- työnaikaiset joukkoliiken- 
yksien periaatteet.  nejärjestelyt  (mandolliset  

_______ ________________________ ________________________ ________________________ väliaikaisreitit  ja  -pysäkit). 
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Lute 5.  
LIITTEET - TIEMESTARIT  

Tiemestarit  

Eero  Nyman 
0204 22 7093  

Esa Tauriainen  
0204 22 7098  

Raimo  Pöykiö  
0204 22 6844  

Seppo  Nauska 	 Pekka Moilanen  
0204 22 6845 	 0204 22 7442  

Pentti Keränen 
 0204 22 7462  

1F  

Juha Komulainen  
0204 22 7252 

Kimmo Mäkäräinen  
0204 22 7108  
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LIITTEET -  KUNTIEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDYSHENKILÖT 

Kuntien  joukkoliikenteen yhdyshenkilöt  

Kunta Vastuuhenkilö  Asema Puhelin  email 
Alavieska  Anna-Liisa  Isotalus sivistysioimenjohtaja  08-4395 250  anna -Iiisa.isotaIus(aIavieska  fl  
Haapajärvi Veijo  Tikanmaki Sivistystoimenjoht.  08-7693164  veilo tikanrnaki(haapaarvi fi 
Haapavesi  Ahti Karvonen  Sivistysjohtaja/rehtori  08-4591240  ahti  karvonen(haapavesi  fl  
Hailuoto Kalevi  Klapuri Elinkeinoasiamies  08-81 00638  ___________________________  
Haukipudas Markku Karppinen Suunnittelusihteeri  08-8874150  markku.karppinen(haukipudas.fi 
Hyrynsaim  i  Tuulikki  Kulojärvi  S  ivistystoimenjohtaja  08-749200  tuulikki. kulojarvihyrynsalmi .fi  
Ii  Liisa Virkkunen Koulutoimenjohtaja  08-8198350  liisa virkkuneniiseutu.fi  
Kajaani  Heikki  Komppa Rakennusmestari  08-61 55468  heikki komppakajaani,fi  
Kalajoki Eero Lehto  _________________  08-4691296  eero lehto.ka!atoki  ft  
Kempele Pekka Salmela  Kaavoitusinsinööri  08-5200530  pekka  salrnela(kernpele  fl  
Kestilä Päivi Myllylä Hallintojohtaja  08-8113220  pmyllyla(siikalatva.fi  
Kiiminki  Helena  Nuutinen Suunnittelusihteeri  08-8193215  helena nuutinen(kiiminki fi  
Kuhmo Pirkko-Liisa Immonen Kanslisti  08-65562 12  pirkko-liisa.immonen(kuhmo.fl 
Kuivaniem  I  Anu  Kosonen  Rehtori -Siv.toim joht.  016-268250  anu, kosonenjiiseutu fi  
Kuusamo Hilkka Virtanen  __________________  08-8506002  hilkka.virtanen(kuusamo  fl  - 

Kärsamäki  Ahti Peltola  Sivistystoimen joht.  08-7726210  ahti.peltola(ãkarsamaki fi  
Liminka  Sinikka Vehkalahti Kunnansihteeri  08-5203620  sinikka vehkalahtiliminka.fi 
Lumijoki  Eino  Jakkula  Rak  tarkastaja  08-3871 22  ___________________________ 
Merijarvi  Matti  Soronen  Elinkeinoasiam  ies  08-4775202  matti.  soronen(meriiärvi.fi  
Muhos  Kyosti  Honkala  Opetustoimenjoht  08-5330350  kyosti.honkaIa(muhos.fi  
Nivala Reino Kivioja  Kaupunginsihteeri  08-4491201  ____________________________  
Oulainen  Elni  Jylänki Taloussihteeri  08-4793243  einii(oulainen,fi  

Oulu  Tapio  Silkaluoma Osastoinsinöori  08-55842114  tapio siikaluomaouka fi  
Oulunsalo  JoukoLeskinen Kunnaninsinööri  08-5203131  jouko, leskinenoulunsalo.fi 
____________  Hillevi  Kiviniemi Toimistosihteeri  08-5203141  hillevi.kiviniemioulunsalo.fi  
Paltamo Kaarina Lehto  Osastosihteeri  08-6898608  kaarina  lehtopaltamo.fi 
Pattijoki  Veikko  Kastelli  Koulutoimenjohtaja  08-2100206  veikko.  kastellipattijoki. raaseu.fi  
Plippola  Jouni Perälä Kunnanjohtaja  08-8120292  jperalasiikalatva.fi 
Pudasärvi  Esko Malinen Hallintojohtaja  08-8202201  eskomalineri(äpudasiarvift  
Pulkkila Pekka  Lämsä _________________  08-8118402  plamsa(siikalatva  fl  
Puolanka Kalevi Kohvakka Koulunjohtaja  040-5630946  kalevi,kohvakka(puolanka fi  
Pyhäjoki Pekka  Karjula Sivistystoimenjohtaja  08-4390232  pekka  kariula(pyhaioki  raaseu.ffi  
Pyhäjärvi Markku Vanhanen Hallintojohtaja  08-7697117  ______________________________  
Pyhäntä Pasi  Marjakangas  Kunnanjohtaja  08-8117806  pmariakangas(âsiikalatva fi  
Raahe Pentti  Polus  Rakennusmestari  08-29921  ____________________________ 
Rantsila AnteroNiva  Rehtori  08-2109231  antero niva(rantsila.fi 
Reisijärvi  Juhani Tilli  __________________  08-7855240  luhani tillireisiiarvifi  
Ristijärvi Terttu  Harkönen  ___________________  08-6899309  terttu  harkonenristijarvi fi  
Ruukki Kari  Parkkila ____________________  08-272950  kari  parkkilaruukki raaseu  fl  
Sievi Maarit Laurila  ___________________  08-8443246  maarit, laurila(sievi.fi  
Siikajoki Vesa  Ojanperä YmparistOnsuoj siht  08-2113411  vesa  ojanperäsiikaIokifi  
Suomussalmi Antti  Westersund  Tekninen johtaja  08-7191600  antti .westersundsuomussalm  fl  
Sotkamo  Lauri  Karppinen Talouspäällikkö  08-6690149  lauri.karppinensotkamo,fi  
Taivalkoski  Irma  Jokela-Pätsi  ___________________  08-8296502  ______________________________  
Tyrnävä Eeva Vanhanen Kunnansihteeri  08-5450217  eeva.vanhanentyrnava fi  
Utajärvi  Aila  Mattila  _________________  08-55101 31  atlamattila(utaj  fl  
Vaala Juhani  Loukusa Sivistystoirn. ospääll  08-5360141  juhani loukusa.vaala,fi  
Vihanti Pekka  Karjula Sivistystoimenjoht.  08-2891 250  pekka  karjularaaseu,fi 
Vuolijoki  Osmo Kurkinen Kunnansihteeri  08-6895102  ______________________________  
Yli -li  Pekka Tolonen Kunnansihteeri  08-8191 927  pekka.toloen(iiseutu.fi  
Ylikiiminki Jussi  Vimpari  Rehtori  08-8190162  ussi vimpari(.iiseutu.fi  
Ylivieska Tuomo Kallio  __________________  08-4294250  ____________________________ 
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