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Joukkoliikenne  

● on turvallinen liikkumismuoto 

● antaa mahdollisuuden kulkutavan 
valintaan myös päivän ja kelin mukaan 

● antaa mahdollisuuden omasta autosta 
luopumiseen 

● joukkoliikenteen käyttö vähentää 
liikennettä ja päästöjä 

 

Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 



Palveluliikenne 

● Palveluliikenne on osa joukkoliikennettä, joka  
turvaa ikääntyvien ja liikkumisrajoitteisten 
liikkumista 

● Palvelureittejä ajetaan usein pienemmällä 
kalustolla ja matkustajien lisäksi voidaan 
kuljettaa myös sisäistä postia, koulujen ruokia 
sekä muuta rahtia.  

● Palveluliikenne on usein kutsuohjattua ja 
esteetöntä liikennettä, joka on kohdistettu ennen 
muuta ikäihmisille ja heikosti liikkuville 
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Presentation Notes
Esimerkkejä palveluliikenteistä: http://oulu.ouka.fi/tekli/palveluliikenne.html http://www.naantali.fi/seniorit/fi_FI/palveluliikenne/http://www.salla.fi/Palveluliikenne



Joukkoliikenteen esteettömyys 

● Riittävä ja näkyvä opastus 

● Pysäkkien ja terminaalien esteettömyys 

● Autoon nousun helppous pysäkeillä 

● Mahdollisuus nousta autoon apuvälineillä 

● Matalalattiaisuus 

● Liikuntaesteisten huomiointi                                  
kulkuneuvon sisätiloissa 
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Presentation Notes
Koskee ennen kaikkea ikääntyviä ja liikkumisrajoitteisia, lisää mukavuutta kaikille käyttäjilleEsteettömyys kortit:http://www.hel.fi/hki/hkr/fi/Helsinki+kaikille/A_Ohjeita+suunnitteluun/Esteett_m_n+rakentamisen+ohjeet+(SuRaKu)Esteettömyys joukkoliikenteessä:http://www.transportal.fi/Hankkeet/elsa/tietopankki/tietopankki_pdf/esteetonta_palvelua_www.pdf



Esteettömät ja turvalliset pysäkkijärjestelyt 

● Esteettömät yhteydet pysäkeille ja raideliikenteen laitureille 

● Informaatio 

● Pysäkin muotoilu 

● Kääntöpaikkojen turvallisuus 

● Pyöräparkit 

● Liityntäpysäköinti 

● Pysäkkikatokset 

● Pysäkkien sijoittelu 

● Pysäkin esteettömyys 

● Valaistus 
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Presentation Notes
Kuva PLL infrakortti, päätepysäkki ja kääntöpaikka



Maankäyttö luodaan joukkoliikenteen 
toimintaedellytykset 

● Maankäytön suunnittelussa on huomioitava 
● Joukkoliikenteen palvelutaso 
● Joukkoliikenteen reitit 
● Pysäkit ja yhteydet niille 
● Pysäkkien laatutaso 

● Joukkoliikenteen  toimintaedellytykset riippuvat  
maankäytöstä 
● Asutuksen ja palveluiden sijoittuminen 
● Maankäytön tiiveys 
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Mikä on joukkoliikenteen asema kunnassa? 
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Presentation Notes
Joukkoliikenteen edistämiseen voidaan lähteä monella kehittämispolulla, kehittämispolut ovat kuvattu oman värisinä kehinäänäKunnan vaikuttamisen kanavia ovat:Lippuhintojen laskuJoukkoliikennettä tukeva maankäyttöJoukkoliikenteen palvelutason parantaminenJotka kaikki johtavat kasvavaan joukkoliikenteeseen



Joukkoliikenteen palvelutaso 

● Liikennejärjestelmäsuunnittelussa 
määritellään joukkoliikenteen rooli. 
Tavoiteasettelussa lähtökohtana  on 
seudullisuus 

● Joukkoliikennelain (869/2009) 4 §:n 
mukaan joukkoliikenteen toimivaltaiset 
viranomaiset ovat velvollisia 
määrittämään toimivalta-alueensa 
palvelutason.  

● Palvelutasosuunnittelu tehdään 
seudullisesti yhteistyössä kuntien ja eri 
sidosryhmien kesken 

● Alueellisen palvelutason määrittelyssä 
on käytössä kuusi luokkaa: kilpailu-   
taso, houkutteleva taso, keskitaso, 
peruspalvelutaso, minimitaso ja 
lakisääteinen taso. 
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Presentation Notes
Palvelutasomäärittely http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2010-07_ohje_joukkoliikenteen_web.pdf 



Saattoliikenne 

● Saattoliikennettä tulee ohjata aina 
turvallisille paikoille 

● Saattoliikennettä ei tulisi sallia 
aivan koulujen viereen 

● Kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä 
sekä liikenneympäristön 
huomioivilla koulukuljetuksilla 
pystytään vähentämään 
saattoliikennettä 

● Liikenteen riskit huomioitava myös 
koulujen piha-alueilla 

Vanhempien mielestä 
koulureitti on turvaton 

Vanhemmat 
kyyditsevät 

lapset kouluun 

Autoliikenteen 
määrä kasvaa 

Liikenneturvallisuus 
heikkenee 

Kävellen ja 
pyöräillen 

kulkevien lasten 
määrä vähenee 

Autoliikenteen 
määrä kasvaa 
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Presentation Notes
Saattoliikenteellä tarkoitetaan lasten kuljettamista esim. kouluun tai harrastuksiinSaattoliikenne heikentää liikenneturvallisuutta ja se tulisi ohjata etäälle koulusta ja suosia muita kouluun kuljetus tapoja Saattoliikenteen suosiminen luo aina noidankehän,  joka suosii liikenteen lisäämistä



Joukkoliikenteen suunnittelu ja toteutus 
tehdään yhteistyössä 

● Eri hallintokunnat 

● Naapurikunnat 

● ELY–keskukset ja kunnalliset toimivaltaiset viranomaiset 

● Maakuntien liitot 

● Paikalliset liikenteenharjoittajat ja taksiyrittäjät 

● Linja-autoliitto 

● Suomen Taksiliitto 

● Liikennevirasto (kaukoliikenne) 
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Presentation Notes
Yhteistyö tulee aloittaa kunnan sisältä eri hallintokuntien yhteistyöstä ja ulottaa sitten naapurikuntiin



Miten varmistetaan koulukyytien turvallisuus 

• Lakien ja säädösten tavoitteena on 
turvata koulumatkojen 
liikenneturvallisuus 

• Kunta vastaa kuljetuksista osana 
opetuksen järjestämistä 

• Kunta hankkijana voi edellyttää ja valvoa 
liikenneturvallisuutta myös 
sopimustasolla 

• Kuntien voivat täydentää 
koulukuljetuksien myöntämisperusteita 

• Kouluauton kuljettajilla on tärkeä  rooli 
oheiskasvattajana  

  Kouluauton kuljettajien koulutukset 
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Presentation Notes
Koulumatkan liikenneturvallisuudesta vastaa opetuksen järjestäjänä kunta



Koululiitu 

● Koululiitu on apuväline koulumatkojen 
liikenneturvallisuuden arviointiin 

● Koululiitu on laskentamenetelmä, joka arvioi tiestön ja 
liikenteen ominaisuuksien perusteella indeksin 
(riskiluku) kuvaamaan tien vaarallisuutta 

● Yleisesti käytössä apuna kuntien päätöksenteossa 

● Käyttötarkoituksia laajemminkin 
liikenneturvallisuustyössä (liikennekasvatus, 
joukkoliikenne, maankäyttö, liikenneympäristön 
kehittäminen) 

● Koululiitun tuloksia tulkittaessa täytyy ottaa huomioon 
paikalliset olosuhteet  
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Presentation Notes
Koululiitun käyttösuositukset ja karttapalvelu:http://maps.ramboll.fi/mapguide2009/koululiitu2010/



Joukkoliikenteen lainsäädäntö 

● Lainsäädäntö ohjaa joukkoliikenteen hankintoja ja 
turvallisuutta 
● Tieliikennelaki 267/1981 
● Joukkoliikennelaki 869/2009 
● Taksiliikennelaki 217/2007  
● Laki alkolukon käytöstä koulu- ja 

päivähoitokuljetuksissa 1110/2010 
● Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien 

ammattipätevyydestä 273/2007 
● Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä 695/2009 
● Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja 

päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja 
turvallisuusjärjestelyistä 553/2006 
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Liikenneturvallisuus kuljetuksien hankinta-
asiakirjoissa 

• Säädöstasolla määritelty 
• Alkolukko 
• Kuormaus 
• Tilaajavastuu 
• Laki rikostaustan selvittämisestä 
• Turvalaitteet 

• Harkintavalta laatukriteereissä 
• Kaluston ikä 
• Alkolukon vapaaehtoiskäyttö 
• Yrityksen laatujärjestelmä 
• Aiemmat kokemukset 
• Kuljettajakoulutus 
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Materiaalilähteet 

• Joukkoliikenteen hankinnasta, suunnittelusta ja 
lainsäädännöstä löytyy useita tietoa lähteitä 

 

• Linkit materiaalilähteisiin 
• http://Hankinnat.fi  
• http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ 
• http://www.ely-keskus.fi/fi/Liikenne/Joukkoliikenne/  
• http://www.tem.fi/index.phtml?s=102  
• http://www.lvm.fi/web/fi/henkilo_ja_tavaraliikenne  
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Koulukuljetusopas ja henkilökuljetusopas 

● Koulukuljetusoppaasta saa käytännön tietoa turvallisesta koulukuljetuksesta 

http://www.liikenneturva.fi/www/fi/liitetiedostot/liikennekasvatus/Koulukuljetusopas.pdf 

● Henkilökuljetusopas tukee kuntia henkilökuljetuksien hankinnoissa 

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2619  
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