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Joukkoliikenteellä on merkittävä rooli päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa, sillä
yksityisautoilu ei vähene ilman korkeatasoista joukkoliikennettä.
Edistämällä joukkoliikennettä
vaikutetaan myös kaupunkien
kokonaisvaltaiseen viihtyvyyteen vähentämällä
ruuhkia ja melua
sekä parantamalla
ilmanlaatua ja
turvallisuutta.

Joukkoliikenteellä on
tärkeä rooli liikenteen
päästöjen vähentämisessä
▼▼ Joukkoliikenteen

kulkutapaosuuden kasvattaminen vähentää liikenteen päästöjä ja luo
samalla viihtyisämpää, terveellisempää ja turvallisempaa kaupunkia. Joukkoliikenteen
kehittäminen edistää myös taloudellista kasvua, sillä alueiden saavutettavuus paranee ja
työvoiman liikkuminen nopeutuu.

▼▼ Joukkoliikenteellä

voidaan parantaa liikkumisen sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa sekä
torjua liikenneköyhyyttä. Korkeatasoinen ja edullinen joukkoliikenne parantaa erityisesti
lasten, nuorten, iäkkäiden, autottomien ja liikkumisesteisten liikkumismahdollisuuksia.

▼▼ Joukkoliikenne,

kävely ja pyöräily tukevat toisiaan: hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet
joukkoliikenneasemille edistävät kestäviä matkaketjuja.
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Maankäytön suunnittelu luo pohjan joukkoliikenteelle
Tiivis kaupunkirakenne ja eri toimintojen kuten asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden sekoittaminen,
mahdollistavat lyhyet etäisyydet ja kannattavan joukkoliikenteen, jolloin tarve henkilöautoilulle
vähenee. Maankäytön kasvu tulee ohjata keskusta- ja joukkoliikennealueille, jotta voidaan kehittää
kestäville kulkumuodoille perustuvaa yhdyskuntarakennetta. Kestäville kulkumuodoille perustuva
yhdyskuntarakenne tuottaa monenlaisia hyötyjä: hengitysilman laatu paranee, liikennemelu vähenee
sekä viihtyisyys ja liikenneturvallisuus paranevat.

Joukkoliikenteessä nopeus on valttia
Matkan nopeus vaikuttaa merkittävästi kulkutavan valintaan. Joukkoliikenteen nopeuttaminen parantaa
sen täsmällisyyttä, luotettavuutta sekä kilpailukykyä henkilöautoihin nähden. Joukkoliikenteen matkaajan tulisi olla maksimissaan kaksinkertainen henkilöauton matka-aikaan verrattuna. Mikäli matkaaikasuhde on yli 2, joukkoliikennettä käyttävät vain ne, joilla ei ole mahdollisuutta liikkua henkilöautolla.
Joukkoliikennettä voidaan nopeuttaa useilla eri toimilla:
▼▼ Nopeat runkolinjayhteydet
▼▼ Joukkoliikennekaistat ja joukkoliikennekadut
▼▼ Liikennevaloetuudet ja liittymien kaistajärjestelyt
▼▼ Maksujärjestelmien kehittäminen pysäkkiajan lyhentämiseksi (esim. avorahastus, jossa matkustajat
voivat nousta bussiin kaikista ovista)
▼▼ Matkustajan kokonaismatka-ajan lyhentäminen tiheällä vuorovälillä
Joukkoliikenteen nopeuttaminen on useissa kaupungeissa lisännyt sen matkustajamääriä, mikä on
tuonut lisää lipputuloja. Tällöin syntyy positiivinen kierre, joka vahvistaa joukkoliikenteen asemaa
liikennejärjestelmässä.

Joukkoliikenteen maksuttomuuskokeilut
houkuttelevat uusia käyttäjiä
Joukkoliikenteen muuttaminen maksuttomaksi on nähty yhtenä mahdollisuutena haastaa arkirutiineja
ja saada autoilija kokeilemaan joukkoliikennettä. Maksuttomuutta on kokeiltu pysyvin tai väliaikaisin
järjestelyin eri kaupungeissa.
Maksuttomuus tietylle
käyttäjäryhmälle

Maksuttomuus kaikille käyttäjille

Maksuttomuutta ei
ajallisesti rajattu

Maksuton joukkoliikenne koululaisille Maksuton joukkoliikenne kaikille
(esim. Mikkeli, Pieksämäki)
kaupungin asukkaille (esim. Tallinna)

Maksuttomuus
ajallisesti rajattu

Joukkoliikenteen maksuton
kokeilukausi autoilijoille (esim.
Helsinki, Göteborg)

Maksuton joukkoliikenne kampanjaja tapahtumapäivinä (esim. Jyväskylä)

Kaupungeissa, joissa autoilijoille on tarjottu ilmainen joukkoliikenteen kokeilukausi, jopa 30–40 %
osallistujista on jatkanut joukkoliikenteen käyttöä ilmaiskauden päättymisen jälkeen. Kokeilut ovat
olleet taloudellisesti kannattavia tuomalla lisää maksavia asiakkaita. Myös maksuton joukkoliikenne
peruskoululaisille on tuonut lisää lipputuloja Pieksämäellä, sillä joukkoliikenteen käyttöön tottuneet
nuoret ovat jatkaneet joukkoliikenteen käyttöä aiempaa enemmän peruskoulun jälkeen, ja samalla
vanhempien tekemien joukkoliikennematkojen määrä on lisääntynyt.
Maksuton joukkoliikenne poistaa liikkumisen esteitä pienituloisilta käyttäjiltä. Mikäli joukkoliikenne
tehdään maksuttomaksi kaikille kaupunkilaisille, riskinä on kuitenkin lyhyiden, normaalisti jalan ja
pyörällä tehtävien matkojen korvautuminen joukkoliikenteellä. Samalla on myös riski, että menetetyt
lipputulot aiheuttavat joukkoliikenteen palvelutason heikkenemistä. Myöskään henkilöauton käyttö
ei ole odotetusti vähentynyt, vaan jatkanut kasvuaan. Maksuttomuuden kohdistaminen tietyille
käyttäjäryhmille tai kampanjapäiviin näyttääkin olevan tehokkaimpia tapoja lisätä joukkoliikenteen
kulkutapaosuutta. Näilläkin menetelmillä on kuitenkin rajoituksensa, sillä hinta on kulkutapaa
valittaessa vain yksi tekijä muun muassa nopeuden ja helppouden ohella.
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Liityntäpysäköinti tukee joukkoliikennettä
Laadukas pysäköinti joukkoliikenneasemien ja -pysäkkien yhteydessä houkuttelee jättämään auton
liityntäpysäköintialueelle ja jatkamaan loppumatkan keskustaan joukkoliikenteellä, jolloin vältytään
keskustan ruuhkilta ja korkeilta pysäköintimaksuilta. Pysäköinnin hinnoittelu, sijainti, turvallisuus
ja helppous ovat tärkeitä tekijöitä liityntäpysäköinnin suosiolle. Keskustassa vähenevä autoliikenne
helpottaa ruuhkia sekä mahdollistaa arvokkaan pysäköintitilan vapauttamisen muuhun käyttöön.
Esimerkki houkuttelevasta liityntäpysäköinnistä on Freiburgin käytäntö, jossa autollinen matkustajia
pääsee viikonloppuisin yhdellä joukkoliikennelipulla keskustaan, jolloin liityntäpysäköinnin käyttö
on edullisempaa kuin pysäköinti keskustassa. Myös panostukset laadukkaaseen pyöräpysäköintiin
joukkoliikenneasemilla ja -pysäkeillä luovat kestäviä matkaketjuja. Joukkoliikenneyhteyksien nopeus on
tässäkin tärkeää – nopea joukkoliikenneyhteys lisää tutkitusti halukkuutta liityntäpysäköinnin käyttöön,
ja nopean yhteyden asemille ja pysäkeille ollaan valmiita pyöräilemään pidempiä matkoja.
Lähes 80 % työmatkasuoritteesta muodostuu henkilöautoilusta, joten
työmatkaliikenteen päästöjen vähentämisessä on runsaasti potentiaalia.
Työnantaja voi kannustaa joukkoliikenteen käyttöön esimerkiksi
työsuhdematkalipulla ja tarjoamalla työpäivän ajaksi käyttöön matkakorttia,
asiointipyöriä tai -autoja, jolloin töihin ei tarvitse autoilla sen vuoksi, että autoa
tarvitsee työpäivän aikana. Samalla henkilöautoilun houkuttelevuutta voidaan
vähentää tekemällä työpaikkapysäköinti maksulliseksi. Näin on tehty esimerkiksi
Valmetilla Jyväskylässä ja Uudenmaan ELY-keskuksessa Helsingissä, joissa kestävien
liikennemuotojen osuutta työntekijöiden matkoista on onnistuttu kasvattamaan
merkittävästi.

Työmatkaliikenteestä
suurempi osa
täytyy saada
kestäväksi

Kimppakyyti- ja matkaketjupalvelut täydentävät
joukkoliikennettä harvaan asutuilla alueilla
Aina asukastiheys ei riitä perinteisen joukkoliikenteen kannattavuudelle. Tällöin henkilöautoilua
voidaan korvata kutsupohjaisilla liikennepalveluilla, jotka käyttävät älykästä reitinoptimointia matkojen
yhdistelemiseen. Kimppakyytipalvelut luovat henkilöautosta riippumattomia liikkumismahdollisuuksia
ja lisäävät myös sellaisten käyttäjäryhmien liikkuvuutta, jotka ovat riippuvaisia toisten kyydeistä.
Esimerkiksi Porvoossa Kyläkyyti-palvelu kuljettaa asukkaita arki-iltaisin, ja Raisiossa Fölix-palvelu
yhdistää kimppataksin ja bussiliikenteen samalle lipulle. Palveluiden kustannustehokkuus riippuu niiden
käyttöasteesta.

Henkilöautoilun houkuttelevuuden vähentäminen
parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä
Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii joukkoliikenteen edistämisen lisäksi toimia,
jotka vähentävät henkilöauton kilpailukykyä. Näin saadaan tehokkaammin muutettua kilpailuasetelmaa
kestävien liikennemuotojen eduksi.
TYÖSUHDEMATKALIPUN
KÄYTTÖÖNOTTO
JOUKKOLIIKENTEEN
HINNANALENNUKSET JA
MAKSUTTOMUUDEN KOKEILUT
LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN
KEHITTÄMINEN

JOUKKOLIIKENTEEN
NOPEUTTAMINEN

TYÖPAIKKAPYSÄKÖINNIN
MUUTTAMINEN MAKSULLISEKSI

JOUKKOLIIKENTEEN
OSUUDEN
KASVATTAMINEN

RUUHKAMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTO KAUPUNKISEUDUILLA

KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKAN TIUKENTAMINEN

AUTOTTOMAT KADUT
JA KORTTELIT
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Suositukset
toimenpiteiksi

Suomi on sitoutunut
päästövähennystavoitteisiin,
joiden saavuttaminen edellyttää
huomattavaa kasvua kestävien
kulkutapojen suoritteeseen.

▼▼ Joukkoliikennettä

on kehitettävä
kokonaisvaltaisesti ja käyttäjälähtöisesti.
Koko matkaketjun tulee olla käyttäjälle
selkeä, vaivaton ja nopea. Liityntäpysäköinti,
ajantasainen matkustusinformaatio ja first &
last-mile -ratkaisut mahdollistavat toimivat ja
saumattomat matkaketjut.

Nopea, luotettava ja vaivaton
joukkoliikenne on merkittävässä asemassa
kestävän liikkumisen edistämisessä.

▼▼ Joukkoliikenteen

palvelutasoa tulee nostaa
erityisesti parantamalla joukkoliikenteen
nopeutta ja täsmällisyyttä. Joukkoliikenteen
matka-aikasuhde henkilöautoon tulisi olla alle 2,
jotta joukkoliikenne olisi henkilöautoon nähden
kilpailukykyinen. Tehokas joukkoliikenteen
nopeuttamiskeino on investointi nopeisiin
runkolinjoihin.

Toimivan joukkoliikenteen perusta on
maankäytön suunnittelussa, jossa maankäytön
kasvu ohjataan joukkoliikenteen vaikutusalueille.
Nopeat runkoyhteydet mahdollistavat matka-ajan
suhteen henkilöautolle kilpailukykyisen vaihtoehdon.
Liityntäpysäköinti, syöttöyhteydet ja uudet liikkumispalvelut mahdollistavat saumattomat matkaketjut.

▼▼ Joukkoliikenteen

Kutsupohjaiset palvelut täydentävät perinteisiä
joukkoliikennepalveluita, myös haja-asutusalueella.
Investoinnit joukkoliikenteeseen tulee nähdä investointeina
viihtyisään, terveelliseen, vähähiiliseen ja sosiaalisesti kestävään
kaupunkiin.
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kehittämisen tulee kytkeytyä
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Näitä ovat muun muassa kävelyn ja
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ohjaaminen taloudellisilla ohjauskeinoilla ja
pysäköintipolitiikalla.
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