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Tiivistelmä
Helsingin seudun kehyskuntien bussiliikenteen EU-lainsäädäntöön pohjautuvat siirtymäajan liikennöintisopimukset päättyvät kesään 2019 mennessä, jolloin vastuu bussiliikennepalvelujen järjestämisestä siirtyy viranomaisille. Kehyskunnan yksi vaihtoehto on liittyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään (HSL), joka vastaa seudullisen joukkoliikenteen järjestämisestä. Työn tavoitteena on tutkia kehyskuntien bussiliikenteen järjestämistä, hankintoja ja kannustemenetelmiä
tilaaja-tuottaja-mallissa HSL:n toimesta kahdessa tarkastelukunnassa, Nurmijärvellä ja Tuusulassa.
Työssä tarkasteltavia yleisesti tunnettuja hankintamalleja ovat bruttomalli ja käyttöoikeussopimukset, jotka perustuvat kilpailuttamiseen sekä oma tuotanto. Myös markkinaehtoisen liikenteen
hyödyntämistä tutkitaan. Tutkimusprosessissa tunnistetaan bussiliikenteen kustannuksiin ja palvelutasoon vaikuttavia tekijöitä, maaseutumaisen liikenteen ominaispiirteet ja tulevaisuuden näkymät sekä kerätään HSL:n ja ulkomaiden toimijoiden kokemuksia ja arvioita kilpailuttamisesta ja
hankinnoista. Lopuksi havaintoja sovelletaan tarkastelukuntien eri liikennöintiskenaarioissa.
Tutkimus osoittaa, ettei HSL:n yleisesti soveltama bruttomalli, jossa tuottajan ansainta ei riipu
kysynnästä, kannusta tuottamaan riittävän hyvää asiakaspalvelua. Nykyisten HSL:n kehyskuntien
bussiliikenteessä on sovellettu kysyntäkannustetta reittipohjaisessa käyttöoikeussopimuksessa,
jossa tuottajan vaikutusmahdollisuudet ovat jääneet pieniksi. Hintatasosta voidaan päätellä, että
tuottajat ovat arvioineet sopimusajan riskin muodostuvan suureksi. Työssä todetaan, että tilaajan
tulisi suunnitella reitit, jotta tarjouskilpailuun osallistuvat olisivat samanarvoisessa asemassa. Kehyskunnan liikenteen palvelutaso on matala ja verkon tiheys pieni, jolloin liikenteen kustannustehokkuus paranee, kun tuottajan annetaan optimoida bussiaikataulut ja kuljettajien työvuorot yhteensopiviksi. Hankintojen koot asettuvat noin 25 – 35 bussin kokonaisuuksiin, mikä vaatii pitkiä,
vähintään 7 vuoden sopimuksia, jotta tarjousaktiivisuus on riittävää.
Bruttomallin sijasta hankinnoissa tuottajaa tulisi ohjata sellaisilla kannusteilla, joihin tuottajasta
riippumattomat tekijät eivät pääse vaikuttamaan. Eräs löydös on se, että kehyskunnan liittyessä
HSL:ään kysyntä alkaa nousta pelkän liittymisen vaikutuksesta, mikä kyseenalaistaa kysyntäkannusteen tarpeen kehyskuntaa koskevassa ensimmäisessä hankinnassa. Sen sijaan luotettavuuteen
perustuva kannuste sopisi hankintaan erityisesti, jos bussiliikenne perustuu raideliityntään. Suoriin
bussiyhteyksiin perustuvassa järjestelmässä tuottaja vastaa kokonaisuudesta, jolloin tuottajan
suunnitteluvastuuta voidaan kasvattaa. Tuottajan suoriutumista palveluvastuistaan tulisi palkita
nykyistä suuremmilla asiakastyytyväisyyteen perustuvilla kannusteilla. Innovaatioiden ja älykkäiden liikennepalveluiden muodostumista voidaan edesauttaa rajaamalla hankinnasta osia, joissa
tuottajan vapautta voidaan lisätä. Markkinaehtoista liikennettä kannattaa hyödyntää harkitusti täydentävänä palveluna, jos se muodostaa selkeää kustannushyötyä.
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Abstract
The responsibility of providing all bus transport services in the neighboring municipalities of the
Helsinki capital region will be taken over by authorities in the summer of 2019. A neighboring
municipality may join the Helsinki Region Transport Authority (HSL) which organizes regional
public transport. The aim of this study is to investigate how HSL should organize and procure the
bus transport services of neighboring municipalities and to focus on the incentive procedures in
public-private-partnerships by examining two municipalities, Nurmijärvi and Tuusula.
The study explores well known procurement models such as the gross cost contract and concessions which are based on competitive tendering. Also, the study examines the utilization of marketbased transport. The study recognizes issues affecting costs and service levels, the current and
future characteristics of rural-like transport as well as considers the experiences of HSL and foreign
actors, especially their assessment of competitive tendering, procurements and incentives. Finally,
the observations are applied to the alternative transport scenarios of the municipalities under study.
The study demonstrates that the gross cost contract commonly applied by HSL, where the earning
of the producer does not depend on demand, does not encourage the development of sufficient
customer service. The bus transport services of present HSL neighboring municipalities have applied the demand incentive model in route-based concession in which the producer’s possibilities
to influence the service have turned out to be small. The price levels show that the producers have
overestimated the size of risk of the agreement period. The study indicates that HSL should plan
the bus routes in order that all the operators taking part in the bidding would be at an equal level.
Because the service level of a neighboring municipality is low and the route network small, the
cost-efficiency improves when the operator is allowed to optimize the bus schedules and driver
shifts to coincide well with each other. The sizes of the purchases are between 25 and 35 buses
which asks for long, at least seven year agreements in order to achieve sufficient bids for tender.
Instead of the gross cost contract, the operator should be controlled by incentives which cannot be
affected by issues independent of the operator. The study observed that when a neighboring municipality joins HSL, the demand for bus services begins to rise purely due to joining. This questions the need for demand incentives as the first purchase of the neighboring municipality. Instead,
an incentive based on reliability would be suitable, especially if the bus transport is fed to rail
network. The service in a direct bus based system is controlled entirely by the operator. In this case
the responsibility for planning can be transferred to the operator which should be rewarded for
well performing services with incentives based on greater customer satisfaction than are in use
today. The development of innovative and smart transport services can be encouraged by defining
such parts of the purchase where the freedom of the operator can be increased. Market-based transportation may be utilized as supplementary service if definite cost benefits can be obtained.
Keywords bus transport, competitive tendering, HSL, procurement, service contract

Alkusanat
Työtehtäväni HSL:n hankintaryhmässä, kiinnostukseni liikennepalveluiden tuottamista
kohtaan sekä halu soveltaa käytännön tutkimusta ja liikenneteknisiä oppejani siivittivät
etsimään aihetta liikennepalveluiden hankinnan piiristä. Meneillään oleva liikennesektorin murros Suomessa ja ajankohtainen ajatus siitä, että HSL voisi alueena laajentua muodostivat itselleni lopullisen idean: Helsingin seudun kehyskuntien bussiliikenne HSL:n
järjestämänä. Olen tyytyväinen opinnäytetyön kokonaisuuteen, jossa yhdistyy asioita niin
pääaineestani liikennetekniikasta kuin sivuaineestani toimitusketjujen ohjaamisesta ja logistiikasta.
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Lyhenteet ja käsitteet
Ansaintalogiikka

Hankinnan sisällön muodostama logiikka, johon
liikennöitsijän tulot perustuvat

Hankintamalli

Joukkoliikenteen hankintatapa palvelusopimusasetuksessa tunnistettuja malleja soveltaen

ELY

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HSL

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä

HSL-alue

HSL:n vastuulla oleva maantieteellinen kuntarajoihin perustuva alue

HSL-liikenne

Helsingin seudun joukkoliikenne, josta HSL vastaa

Järjestämistapa

joukkoliikenteen järjestäminen markkinaehtoisesti
tai palvelusopimusasetusta soveltaen

Kehyskunta (Helsingin seudun)

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten ulkopuolella olevat kunnat

Liikennöitsijä

Liikenteen tuottaja, liikenteenharjoittaja, linja-autoyhtiö, operaattori

LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö

PSA

EU:n palvelusopimusasetus

Subventio

Tässä yhteydessä lipputuki eli joukkoliikenteen
laskennallisten kustannusten ja lipputulojen välinen erotus tai kannattamattoman liikenteen rahoittaminen kannattavan liikenteen voitoilla

Tilaaja-tuottaja-malli

Malli, jossa (julkinen) toimija tilaa ja määrittelee
palvelun, jonka (yksityinen) tuottaja tuottaa tilaajan valvonnassa

Toimivalta-alue

Toimivaltaisen viranomaisen hallinnoima alue

Toimivaltainen viranomainen

Viranomainen, jolla on alueellista toimivaltaa päättää jostakin asiasta

1 Johdanto
1.1 Taustaa
Vuonna 2009 voimaan astunut Euroopan Unionin palvelusopimusasetus (EU 1370/2007)
maanteiden ja rautateiden henkilöliikennepalveluista asetti joukkoliikenteen järjestämiseen
ehtoja, joita on ryhdyttävä noudattamaan 10 vuotta kestävän siirtymäkauden aikana. Helsingin seudun kehyskunnissa liikennöitsijät ovat liikennöineet bussivuoroja vuosikymmeniä
lipputuloriskillä, mitä julkinen valta on saattanut tukea lippusubventiolla, jossa kunta maksaa jokaisesta matkustajan seutulipusta jonkin osuuden. EU:n palvelusopimusasetus kieltää
julkisen vallan subvention maksamisen suoraan yksityiselle liikennöitsijälle ilman kilpailuttamista, joten toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava tilaaja-tuottaja-mallia viimeistään vuoteen 2019 mennessä sellaisilla alueilla, joissa liikennöitsijöiden siirtymäajan sopimukset ovat päättymässä. Toimivaltaiset viranomaiset soveltavat palvelusopimusasetusta,
kun halutaan varmistaa markkinaehtoista liikennettä paremmat joukkoliikenteen palvelut.
Toimivaltainen viranomainen niin sanotun HSL-alueen ulkopuolella Helsingin seudun kehyskunnissa (kuvassa 1.1 muu Helsingin seutu) on Uudenmaan ELY-keskus, joka soveltaa
palvelusopimusasetusta joukkoliikennehankinnoissaan. Toimivaltaisella viranomaisella on
velvoite määrittää alueellisia palvelutasoja, suunnitella joukkoliikenteen palvelut seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina sekä pyrkiä sovittamaan eri väestöryhmien liikennetarpeet ja -palvelut yhteen. Joukkoliikennettä tulisi kehittää siten, että asukkaiden käytettävissä
on välttämättömiä jokapäiväisiä liikkumistarpeita edistävät joukkoliikennepalvelut, ja että
kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen palvelutaso on niin korkea, että joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa. Kehyskunnissa yksi vaihtoehto on liittyä pääkaupunkiseudun toimivaltaisen viranomaisen, HSL-kuntayhtymän jäseneksi, jolloin joukkoliikenteen järjestämisen vastuu siirtyy HSL:lle palvelusopimusasetuksen ja kansallisten lakien puitteissa.

Kuva 1.1 Pääkaupunkiseutuun ja Helsingin seutuun kuuluvat kunnat. (Virsta 2017.)

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymään voi liittyä perustajakuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava) lisäksi kahdeksan kuntaa Helsingin seudulta. Myös sellaisen kunnan, jota ei ole mainittu perussopimuksessa, on mahdollista liittyä.
Koska Helsingin seudun kehyskunnat ovat vahvasti sidoksissa pääkaupunkiseutuun (kuva
1.1), luo uusien kuntien liittyminen HSL:ään mahdollisuuden suunnitella Helsingin seudun
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joukkoliikennettä yhtenä kokonaisuutena. Useamman toimivaltaisen viranomaisen toiminta
Helsingin seudulla ei mahdollista yhtenäistä joukkoliikennejärjestelmää.
Osa Helsingin seudun kehyskunnista on jo aikaisemmin liittynyt HSL:ään, joka on järjestänyt kilpailuttamalla bussiliikennettä näihin kuntiin ainakin kertaalleen. Palvelusopimusasetus mahdollistaa kilpailuttamisen usealla eri hankintamallilla, joissa tilaajan ja tuottajan vastuunjaot voivat vaihdella. Mallien käytännön vaikutuksia liikennepalveluun ja kustannuksiin
on Suomessa tutkittu vähän. HSL on vuonna 2010 tutkinut kehyskuntien kuntayhtymään
liittymisen vaikutuksia yleisellä tasolla, muttei hankintojen näkökulmasta. Kansainvälisesti
bussiliikenteen kilpailuttamisen ja hankintamallien toteutuneita vaikutuksia on tutkittu laajemmin.

1.2 Tutkimusongelma, työn tavoitteet sekä rajaus
Tutkimusongelma pohjautuu laajassa kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmässä totuttujen toimintatapojen uudelleentarkasteluun tilanteessa, jossa järjestelmä laajenee alueille,
jotka poikkeavat yhdyskuntarakenteellisesti varsinaisesta kaupunkiseudusta. Koska laajeneminen tarkoittaa tilaaja-tuottaja-mallin soveltamista, tutkimuksen pääkysymys voidaan tiivistää lauseeseen Mitkä hankinnan keinot soveltuvat parhaiten bussiliikenteen järjestämiseen kehyskunnissa? Pääkysymykseen haetaan vastauksia seuraavilla alakysymyksillä:
 Miten hankintamallin muodostama vastuunjako ja ansainta tilaajan ja tuottajan välillä tulisi sovittaa, jotta joukkoliikenne olisi houkuttelevaa ja kustannustehokasta?
 Millaisia riskejä on tunnistettava ja kuinka ne vaikuttavat eri hankintamalleissa?
 Miten joukkoliikenteen palvelutaso, liikennejärjestelmä ja kulkutottumukset vaikuttavat hankintamallien soveltamiseen?
 Miten bussiliikenteen kustannusten muodostuminen ja bussiliikennemarkkinoiden
toiminta vaikuttavat bussiliikenteen järjestämiseen?
 Miten liikennesektorin tulevaisuuden näkymät voidaan huomioida joukkoliikenteen
järjestämisessä ja hankinnoissa?
Työn tavoitteena on tunnistaa maaseutumaisen liikenteen ominaispiirteet sekä tutkia erilaisten joukkoliikenteen järjestämistapa- ja hankintamallien vaikutuksia ja soveltuvuutta tarkastelun alla olevissa kunnissa ja löytää parhaimmat ratkaisut joukkoliikenteen järjestämiseksi
HSL:n toimesta kuvan 1.2 mukaista kehikkoa käyttäen.
Onko olemassa
tai
parannettavissa?

Asukas /
Joukkoliikenteen
asiakas
Julkinen vuorovaikutus
Politiikka

Toimivaltainen viranomainen / Kunnat /
Kuntayhtymä

Tehdäänkö
oikein?

Asiakasvuorovaikutus
Markkinatalous

Kilpailutettu hankintasopimus
EU asetus 1370/2007

Operaattori /
Liikennöitsijät

Kuva 1.2 Toimijoiden roolit ja vuoropuhelu joukkoliikenteessä. (Ringqvist 2016). Mukautettu.
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Työn tarkoituksena ei ole luoda jokaiseen kehyskuntaan omaa hankintamallia, vaan luoda
joitakin ratkaisuja, joita voidaan soveltaa kaikissa kehyskunnissa maantieteellisistä ja liikenteellisistä rakenteista riippuen. Tuloksissa tulisi siis näkyä joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvuun ja järjestämisen tehokkuuteen tähtääviä hankintamalleja, joilla kehyskunnan
joukkoliikenne liitetään entistä tukevammin pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmään, ja jonka avulla kehyskunnat voivat arvioida tarkemmin liittymistään HSL:n jäseneksi.
HSL:n strategisena tavoitteena on, että kuntayhtymään liittyisivät kaikki Helsingin seudun
noin 14 kuntaa. Kehyskunnat ovat rakenteiltaan ja liikenneyhteyksiltään hyvin erityyppisiä,
minkä vuoksi työn tutkimus rajataan käsittämään vain Nurmijärvi ja Tuusula, jotka ovat ensimmäisinä ilmaisseet halukkuutensa selvittää HSL-jäsenyyden vaikutuksia. Kehyskuntien
joukkoliikenteen pääpaino on kuitenkin bussiliikenteessä, joten tässä työssä hankintamallien
soveltaminen rajataan käsittäväksi vain bussiliikennettä.

1.3 Työn rakenne ja tutkimusmenetelmät
Työn lähtötason tarkastelu luvussa 2 sisältää teoriaa joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvästä sääntelystä, merkityksestä, palvelutason muodostavista tekijöistä, bussiliikenteen kustannustekijöitä, bussiliikennemarkkinoiden toiminnasta sekä tarjonnan ja kustannusten välisestä riippuvuudesta. Lähdeaineistona hyödynnetään alan kirjallisuutta Suomesta ja ulkomailta, lakitekstejä, asiantuntijahaastatteluja sekä muita tutkimuksia.
Luvussa 3 tutkimus siirtyy käsittelemään syvemmin bussiliikenteen hankintoja. Tarkoituksena on kuvata bussiliikenteen järjestämisen vaihtoehtoja, hankintaprosessia ja siihen liittyviä vaatimuksia, tilaajan ja tuottajan vastuita sekä yleisesti tunnettujen hankintamallien ominaispiirteitä ja vaikutuksia. Tutkimus perustuu suomalaisten viranomaisten ja ulkomaisten
tutkijoiden teettämiin selvityksiin eri vaihtoehdoista joukkoliikenteen järjestämiseksi.
Operatiivisen tason tarkastelu tapahtuu luvuissa 4 ja 5. Aluksi luvussa 4 suoritetaan tutkimus
liikennetuotannon rakenteiden kustannusvaikutuksista. Sen jälkeen analysoidaan HSL:n nykyisin käyttämiä hankintamalleja ja kokemuksia niistä. Lisäksi muualta Euroopasta poimitaan kokemuksia ja tietoa kilpailuttamisesta, erilaisista hankintamallien sovelluksista sekä
ideoita, joita mahdollisesti voidaan hyödyntää myöhemmin tässä tutkimuksessa. Tutkimusmenetelmiä ovat tiedonkeruu HSL:n tilastoista, HSL:n työntekijöiden ja liikennöitsijöiden
haastattelut sekä kansainväliset tutkimukset. Luvussa 5 tutkitaan kehyskuntien ominaispiirteitä pääkaupunkiseutuun verrattuna sekä kuvataan tarkastelussa olevien kehyskuntien joukkoliikenteen nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Tutkimus perustuu kirjallisuusselvityksiin,
kuntien julkaisemiin tilastotietoihin sekä kuntien edustajien haastatteluihin.
Lopuksi lähtötason ja operatiivisen tason tarkastelua hyödyntämällä sovelletaan erityyppisiä
hankintamalleja erilaisissa vaihtoehtoskenaarioissa, jotka pohjautuvat tarkastelussa olevien
kuntien joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyihin ja erilaisiin liikennöintimalleihin. Tarkastelun pääkriteerejä ovat kustannustehokkuus ja hankintamallin sisällön muodostama
mahdollisuus laadukkaan liikenteen ja hyvän asiakaspalvelun tuottamiseen. Kustannustehokkuuden pääajatus tässä on mahdollisimman paljon liikennöintisuoritetta mahdollisimman vähäisillä resursseilla ja kustannuksilla. Päätelmät sisältävät vaihtoehtoskenaarioiden
tulosten johtopäätökset, suositukset sekä yhteenvedon.
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2 Bussiliikenteen järjestämiseen liittyviä tekijöitä
Tämä luku sisältää teoriaa joukkoliikenteen merkityksestä, lainsäädännöstä, palvelutasotekijöistä sekä kustannuksista ja kustannusriippuvuuksista. Nämä toimivat lähtötason tarkasteluna työn myöhemmille osioille ja pyrkivät kuvaamaan ’Mitä hankitaan?’, ’Miksi hankitaan?’ ja ’Mitä hankinnat maksavat?’

2.1 Joukkoliikenteen merkitys ja tarve
Stjernborg et al. (2016) toteavat, että joukkoliikenne edistää kaupunkialueen tai kunnan houkuttelevuutta taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta. Kokonaisen
liikennejärjestelmän tai paikallisen maankäytön tasolla joukkoliikenne parantaa taloudellista
kasvua ja on keino saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Suurilla kaupunkiseuduilla ja
yksittäisissä kunnissa, joissa väestöntiheys eroaa toisistaan, joukkoliikenteen merkitys ja
tarve koetaan eri tavoin. Suurilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenne edistää alueen kasvua,
työvoiman liikkuvuutta, liiketoimintamahdollisuuksia, parantaa ympäristöystävällisyyttä,
mahdollistaa autottoman elämäntavan, parantaa saavutettavuutta sekä helpottaa vapaa-ajanviettoa. Yksittäisten, pienempien kuntien tasolla joukkoliikenteen koetaan yhdistävän naapurikunnat toisiinsa, vähentävän ilmansaasteiden ja yksityisautoilun määrää sekä mahdollistavan väestönkasvun ilman yksityisautojen määrän kasvua. (Stjernborg et al. 2016.)
Rosenberg et al. (2005) ovat tutkineet joukkoliikenteen yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia
joukkoliikenteen rahoituksen näkökulmasta. Joukkoliikenteen rahoituksen vähentäminen
heikentäisi liikennöitsijöiden taloutta ja lisäisi kuluttajien matkalippukuluja. Hintojen noususta aiheutuva kysynnän väheneminen vähentäisi tarjontaa. Osa joukkoliikennematkoista
siirtyisi henkilöautoliikenteeseen ja lisäisi ajokustannuksia. (Rosenberg et al. 2005.)
Heikossa joukkoliikennejärjestelmässä lisääntynyt henkilöautoliikenne nostaa sekä joukkoliikenteen että autoilijoiden ruuhkakustannuksia sekä lisää liikenteen päästöjä pienissä kaupungeissa suhteessa enemmän kuin suurissa. Hyvässä joukkoliikennejärjestelmässä investointitarve lisäkaistoille, pysäköintipaikoille ja liikennevaloille vähenee. Joukkoliikenne on
matkustajakilometriä kohden turvallisempaa kuin henkilöautoilu tai kevyt liikenne. Joukkoliikennematkaketjuihin sisältyvä pyöräily ja jalankulku parantavat kansanterveyttä ja vähentävät sairauskustannuksia. (Rosenberg et al. 2005.)
Kun joukkoliikenne houkuttelee asiakkaita kysyntä kasvaa, mikä ruokkii tarjonnan kasvua,
jolloin odotusajat lyhenevät. Koska odotusaika on sidoksissa operointikustannuksiin (kalustoyksikköjen tarve = reitin kierrosaika / vuoroväli), ilmiö muodostaa mittakaavaetua joukkoliikenteen tuottamiseen. Tätä kutsutaan Mohringin efektiksi. (Mohring 1972.)
Kuvassa 2.1 on sovellettu Mohringin efektiä aikavälillä, jossa ensin joukkoliikennepalvelun
vuoroväliä tihennetään kalustoa lisäämällä, mutta myöhemmin kalustoa joudutaan lisäämään liikenteen hidastumisen takia. Kalustoyksikön lisäämisestä aiheutuvaa lisäkustannusta
kutsutaan rajakustannukseksi (marginal cost, Bruun 2014). Nähdään, että kustannus asiakasta kohden on alimmillaan, kun kaluston kapasiteetti on hyödynnetty kokonaan, jolloin
tuotot ovat korkeimmillaan. Kuvaajan oikeassa laidassa lipun hinnan pysyessä vakiona joukkoliikennepalvelun kannattavuus puolestaan heikkenee, jos kalustoa joudutaan lisäämään
liikenteen hidastumisen takia, mikä ei tihennä vuoroväliä eikä kysyntä siten kasva, mutta
kustannus asiakasta kohden kasvaa.
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Kysyntä

Rahavirrat

Lipputulot
Kustannus (vuoroväli tihenee)
Kustannus (ajoaika kasvaa)
Kustannus per kysyntä (kysyntä
kasvaa)
Kustannus per kysyntä (kysyntä
vakio)

Aika
Kuva 2.1 Kysynnän muutoksen vaikutus joukkoliikennepalvelun kustannuksiin.

2.2 Bussiliikenteeseen liittyvää lainsäädäntöä Suomessa
Liikennepalvelujen muodostumista ja markkinoita säädetään lakipykälillä ja ne ohjaavat
myös julkisen rahan käyttöä, joten lainsäädännön ymmärtäminen on olennaista bussiliikennepalveluja määriteltäessä ja hankittaessa.

2.2.1 Nykyinen lainsäädäntö
Euroopan parlamentin ja neuvoston palvelusopimusasetus (PSA) N:o 1370/2007 rautateiden
ja maanteiden julkisille henkilöliikennepalveluille astui voimaan 3. joulukuuta 2009. Asetus
määrittää menetelmiä, joiden pohjalta toimivaltaiset viranomaiset voivat yhteisön oikeuden
sääntöjä noudattamalla varmistaa sellaisten henkilöliikennepalvelujen tarjoamisen, jotka
ovat muun muassa monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai edullisempia
kuin pelkästään markkinoiden ehdolla tarjottavat palvelut. (Euroopan Unioni 2007.)
Jos henkilöliikennettä ei synny tietylle alueelle tai reitille markkinoiden ehdoilla tai kun toimivaltainen viranomainen esimerkiksi kaupunkiseutujen joukkoliikenteessä ei halua liikenteen syntyvän markkinoiden ehdoilla, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä yksinoikeus ja liikennöintikorvaus valitsemalleen liikenteenharjoittajalle julkisia palveluhankintoja
koskevan sopimuksen eli palvelusopimusasetuksen puitteissa. (Euroopan Unioni 2007.)
Toimivaltainen viranomainen voi tehdä julkisen palveluhankinnan ilman tarjouskilpailua eli
niin sanotun suorahankinnan vain julkisessa hallinnassa olevan liikenteenharjoittajan
kanssa. Muussa tapauksessa hankinta on tehtävä kaikille liikenteenharjoittajille avoimella ja
syrjimättömällä tarjouskilpailumenettelyllä, kunhan hankinnan arvo ylittää tietyn kynnysarvon ja kyseessä on palvelu, joka ei olisi vaarassa keskeytyä. Julkista palveluhankintaa koskevan sopimuksen enimmäispituus on lähtökohtaisesti 10 vuotta. (Euroopan Unioni 2007.)
Suomen hankintalainsäädäntö erityisalojen hankintalaissa, johon Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymän julkisen liikenteen hankinnat kuuluvat, asettaa kynnysarvoksi 414 000 euroa. (Erityisalojen hankintalaki 2016, 13 §.)
Palveluhankinnassa on etukäteen määritettävä parametrit, joiden perusteella mahdollinen
korvaus lasketaan. Parametrit voivat sisältää henkilöstökustannukset, energiakustannukset,
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infrastruktuurin käyttömaksut, julkisen liikenteen ajoneuvojen, liikkuvan kaluston ja henkilöliikennepalvelujen toiminnan kannalta tarpeellisten laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset sekä kiinteät ja riittävä tuotto omalle pääomalle. (Euroopan Unioni 2007.)
Palvelussopimusasetuksen pohjalta Suomessa on laadittu joukkoliikennelaki (869/2009),
joka täydentää palvelussopimusasetuksessa asetettuja säädöksiä. Joukkoliikennelaki kumosi
lain luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991), jonka perusteella Suomen linjaautoliikenne oli säännelty kilpailutetun linja-autoliikenteen toimintaympäristöjen ulkopuolella ennen kuin palvelusopimusasetus astui voimaan. Tämän kaltaisen linja-autoliikenteen
laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991) on määrittänyt linjaliikenteeksi,
jonka reitin liikennelupaviranomainen on vahvistanut ja jonka harjoittaminen ei perustu
joukkoliikenneviranomaisen kanssa tehtyyn ostosopimukseen. (Joukkoliikennelaki 2009, 1
§ ja Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä 1991, 2 §.)
Palvelusopimusasetuksen mukaisen joukkoliikenteen järjestämistä on kokonaisuudessa alettava noudattamaan 3. joulukuuta 2019 alkaen, johon asti olevaa ajanjaksoa kutsutaan siirtymäkaudeksi. Julkisen liikenteen palvelusopimusasetuksen mukaiset palveluhankinnat on
mahdollista toteuttaa asteittain siirtymäkauden aikana. Käytännössä kaikki linjaliikenteen
piiriin kuuluvat linjaluvat on muutettu palvelusopimusasetuksen piiriin siirtymäajan sopimuksiksi, joista suurin osa on ajoitettu päättymään 2014 - 2019 välisenä aikana. Siirtymäkauden ja asteittaisen sääntelyn purkamisen tavoitteena on turvata linjaliikenneluvilla toimivien liikenteenharjoittajien asema joukkoliikennemarkkinoilla markkinaehtoisessa kilpailussa. (Ahokanto 2012 ja LVM 2012a.)
Joukkoliikennelain tavoitteena on joukkoliikenteen kehittäminen niin, että ihmisten käytössä
on välttämättömiä liikkumistarpeita vastaavat joukkoliikennepalvelut ja että runsasväkisillä
kaupunkiseuduilla palvelutaso on sen verran korkea, että joukkoliikenteen kulkutapaosuus
kasvaa. Toimivalta-alueilla toimivaltainen viranomainen määrittää palvelutason yhteistyössä alueen kuntien kanssa ensisijaisesti alueellisina kokonaisuuksina eri väestöryhmien
tarpeet huomioiden. (Joukkoliikennelaki 2009, 3 §.)
Helsingin seudulla toimivaltaisia viranomaisia ovat Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä
(HSL) Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Keravan ja Sipoon kunnissa sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (UUDELY) edellä mainittujen kuntien ulkopuolella. (Joukkoliikennelaki 2009, 12 §.)
Markkinaehtoisen liikenteen suunnittelusta vastaavat liikenteenharjoittajat. Palvelusopimusasetuksen mukaisessa liikenteessä toimivaltainen viranomainen vastaa palveluiden määrittelystä. Reitti- ja aikataulusuunnittelu PSA-liikenteessä voi olla viranomaislähtöistä tai liikenteenharjoittajalähtöistä tai jaettu niiden kesken. Liikenteenharjoittajat vastaavat liikennetuotannon suunnittelusta. (Joukkoliikennelaki 2009, 5 §.)
Ammattimainen henkilökuljetus linja-autolla korvausta vastaan on sallittu joukkoliikenne-,
kutsujoukkoliikenne- tai reittiliikenneluvan perusteella. Joukkoliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan linja-autolla palvelusopimusasetuksen mukaista liikennettä toimivaltaisen viranomaisen tehdyn sopimuksen mukaan, tilausliikennettä sekä hakemaan reittiliikennelupaa.
Kutsujoukkoliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan kutsujoukkoliikennettä linja-autolla. Kutsujoukkoliikennettä harjoitettaessa ajoja ei saa ottaa taksiasemilta tai ilman ennalta tehtyä
tilausta linja-autopysäkeiltä eikä tarjota niitä julkisella paikalla, kuten esimerkiksi hotellien
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tai ravintoloiden edustoilla. Reittiliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan reittiliikennettä. Toimivaltaisten viranomaisten on palvelusopimusasetusta soveltaessaan velvollisuus toimia tarpeellisilta osilta yhteistyössä toistensa kanssa eli erityisesti tapauksissa, jossa liikenne ylittää
toimivalta-alueiden rajat. Reittiliikennelupa on voimassa 10 vuotta. (Joukkoliikennelaki
2009, 4 luku.)
Toimivaltainen viranomainen voi hylätä reittiliikennelupahakemuksen, jos haettu reittiliikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaiselle liikenteelle. Näin ollen toimivaltaisten viranomaisten järjestämä ja hankkima liikennepalvelu sekä
siirtymäajan sopimusten mukainen liikenne nauttivat suojaa muulta markkinaehtoiselta liikenteeltä. Reittiliikenneluvan Helsingin seudulla myöntää toimivaltainen ELY-keskus,
jonka toimivalta-alueella haettu reitti on tai suurimmaksi osaksi on tai HSL, jos reitti kulkee
vain HSL:n toimivalta-alueella. Jatkuva ja vakava haitta määritellään siten, että haettu reittiliikenne on täysin päällekkäistä reitin tai aikataulun osalta tai aikataulullisesti liian lähellä
olemassa olevan palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen kanssa (LVM 2012b).
(Joukkoliikennelaki 2009, 22 §.)

2.2.2 Liikennekaari
Hallitus esittää säädettäväksi uutta liikennekaarta, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä
uuden teknologian ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Liikennekaari kumoaisi muun muassa nykyisen joukkoliikennelain (869/2009) ja taksiliikennelain
(217/2007) ja sen on tarkoitus astua voimaan 1.7.2018. (LVM 2016.)
Alla esitetään Liikennekaaren keskeisimmät lakimuutokset joukkoliikenteen kannalta:
 Henkilöliikennelupa korvaisi joukkoliikennelain mukaisen joukkoliikenneluvan,
reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikenneluvan. Henkilöliikenneluvan lisäksi joukkoliikenteeseen ei edellytettäisi muita viranomaislupia. Henkilöliikenneluvan haltija
saisi lisäksi kuljettaa tavaraa linja-autoilla tieliikennelain (267/1981) mukaisesti
sekä harjoittaa taksiliikennettä.
o Reittiliikennelupamenettelyn sijasta liikennöitsijällä olisi velvollisuus ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle 60 päivää etukäteen palvelun aloittamisesta,
muutoksista ja lopettamisesta sekä julkaista palvelukuvauksensa sähköisesti.
 Yksinoikeus on suoja, jonka toimivaltainen viranomainen voi asettaa palvelusopimusasetuksen mukaiselle liikenteelle, jolle markkinaehtoinen liikenne aiheuttaisi
jatkuvaa ja vakavaa haittaa. Yksinoikeudesta voidaan päättää palvelusopimusasetuksen soveltamista koskevan päätöksen jälkeen. Toimivaltainen viranomainen voi
lisäksi asettaa uhkasakon sellaiselle liikenteelle, joka rikkoo yksinoikeuden suojaa.
 Liikkumispalvelua koskevat olennaiset tiedot eli palveluntarjoajan on tarjottava
avoimen rajapinnan kautta ainakin reitti-, aikataulu-, pysäkki-, hinta-, saatavuus- ja
esteettömyystiedot joko omasta tai viranomaisen tuottamasta järjestelmästä, jotta ulkopuoliset yritykset pääsevät hyödyntämään niitä omissa palveluissaan.
 Lippu- ja maksujärjestelmien yhteensopivuus. Liikkumispalvelun tarjoajan on avattava myyntijärjestelmäänsä avoin rajapinta, jonka kautta ulkopuoliset yritykset eli
kolmannet osapuolet pääsevät myymään perushintaisia lipputuotteita, jotka olisivat
todennettavissa yleiskäyttöisellä teknologialla. Viranomaisten kilpailuttamassa liikenteessä on hyväksyttävä kaikki lipputuotteet, jotka ovat todennettavissa sähköisen
taustajärjestelmän avulla sekä hyväksyttävä eri toimijoiden maksutunnisteet.
(LVM 2016.)
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Käytännössä liikennekaarella tähdätään mahdollistamaan liikkumista palveluna (MaaS =
Mobility as a Service), jossa kokonaisia matkaketjuja tai liikkumisen kausipalvelua voi
hankkia yhdeltä palveluntarjoajalta. Lisäksi pyritään hyödyntämään henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistämistä eri kuljetusmuodoissa.

2.3 Jäsenyys HSL-kuntayhtymässä ja HSL:n tehtävät
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa,
Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. Kuntayhtymään voivat kuulua perustajakuntien lisäksi muut Helsingin seudun kunnat: Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää ja Vihti. Helsingin seutuun kuuluvalta kunnalta liittyessään HSL:ään edellytetään, että toimialue säilyy liittymisen jälkeen toiminnallisesti tarkoituksenmukaisena ja
että uusi jäsenkunta hyväksyy HSL:n perussopimuksen, jossa määritetään kuntayhtymän toiminnasta ja tehtävistä. Kuntayhtymän toimintaa voidaan laajentaa myös perussopimuksessa
määritettyjen Helsingin seudun kuntien ulkopuolisiin kuntiin siten, että kuntayhtymä tekee
asianosaisen kunnan kanssa sopimuksen joukkoliikenteen järjestämisestä. (HSL 2011a.)
Siuntio (perussopimuksen ulkopuolisena kuntana) ja Tuusula päättivät liittymisestä HSL:ään
juuri ennen tämän työn valmistumista. Kuntien liittyminen tapahtuu vuodesta 2018 alkaen.
HSL-kuntayhtymän tehtävänä on:
- suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikenne kokonaisuutena ja edistää sen
toimintaedellytyksiä
- päättää toimivaltansa rajoissa toimialuettaan koskevista joukkoliikennelain mukaisista luvista
- vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) laatimisesta
- vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista, matkustajainformaatiosta,
noudatettavista taksa- ja lippujärjestelmistä sekä niiden lippujen hinnoista
- vastata matkalippujen tarkastuksesta
- päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut
- osallistua joukkoliikenteen infrastruktuurin kehittämis- ja ylläpitoinvestointien suunnitteluun yhdessä kuntien ja muiden tahojen kanssa
- huolehtia toimialueensa valtion joukkoliikenteeseen kohdistuvien tukien, avustusten
ja määrärahojen jakamisesta liikennemuodoittain
- hoitaa jäsenkuntien välistä joukkoliikennettä koskevaa yhteistyötä
(HSL 2011a.)
Kuntayhtymä rahoittaa toimintamenonsa lipputuloilla, kuntien maksamilla subventioilla
(tässä tariffituilla), valtion avustuksilla ja muilla tuloilla. Siltä osin, kun liikennepalvelujen
hoidosta perittävät lipputulot eivät riitä kattamaan kuluja, maksavat kunnat kuntayhtymälle
tariffitukea, jolla katetaan kullekin kunnalle kohdistettujen kulujen ja tuottojen erotus. Näiden kulujen ja tuottojen kohdistamisessa jäsenkunnille noudatetaan seuraavia periaatteita:
Lipputulot: henkilökohtaiset arvo- ja kausilipputulot kohdistetaan matkakorttijärjestelmän
tietojen mukaan, muut liput joko suoraan asianosaiselle kunnalle tai henkilökohtaisten lippujen suhteessa soveltaen. Tilaajaorganisaation suunnittelu-, hallinto- yms. kulut kohdiste-
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taan liikennemuodoittain asiakasnousujen suhteessa. Operointikulut eli liikennöintikorvaukset kohdistetaan liikennemuodoittain matkustuskilometrien suhteessa. Infrastruktuuri ja investointikulut kohdistetaan liikennemuodoittain asiakasnousujen suhteessa. (HSL 2011a.)
Kaavio kuvassa 2.2 selventää HSL:n sijoittumista toimivalta-alueellaan ja sen tehtäviä joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvissä asioissa.
Ihmiset

Liikenteen viranomaiset
Poliittiset
toimijat

Liikenteen
hallinto

Liikenteen tuottajat
Julkiset tai yksityiset
operaattorit

Eduskunta
HSL

Liikenneministeriö

Sopimukset

Hierarkia

Demokratia
Liikenne- ja
Sosiaalipolitiikka

palvelutasot,
saavutettavuus

Liiketoiminta,
tuotannonohjaus,
henkilöstösuunnittelu,
Kalustonohjaus

Lippujen
hinnat, reitit,
aikataulut,
kalustotyypit,
markkinointi

Kuva 2.2 HSL:n sijoittuminen liikennesektorin muihin toimijoihin ja viranomaisiin nähden.
(Van de Velde 2015.) Mukautettu.

2.4 Joukkoliikenteen palvelutason määritelmä
Joukkoliikenteen houkuttelevuus ja käyttö riippuvat palvelutasotekijöiden muodostamasta
kokonaisuudesta ja asiakkaalle välitettävästä mielikuvasta. Tämän työn kannalta on oleellista tunnistaa joukkoliikenteen keskeisimmät palvelutasotekijät, koska hankintamallilla voidaan ohjata palvelutason muodostumista ja ylläpitämistä säätämällä tilaajan ja liikennöitsijän välisiä vastuualueita.
Joukkoliikenteen valitseminen perustuu matkan rasittavuuteen ja sen muodostamaan arvoon.
Yksittäisen joukkoliikennematkan osalta rasittavuutta kuvataan yleistetyllä matkavastuksella, joka jaetaan matkan hintaan ja palvelutasoon. Palvelutaso jaetaan matka-aikatekijöihin, matkan laatutekijöihin ja liikennejärjestelmän ominaisuuksiin. (Ojala & Pursula 1994.)
Kuvassa 2.3 esitetään yleistetty matkavastus, jonka eri osatekijät muutetaan yhteismitallisiksi, yleensä rahaksi (yleistetty kustannus) tai ajaksi (yleistetty matka-aika, kaava 1). Yleistetyn matka-ajan käyttöä suositellaan, koska aika on vakaampi mitta toisin kuin raha. Tässä
eri laatutekijöille annetaan rasittavuuskertoimien avulla tietyn suuruiset arvot, jotka muutetaan ajaksi käyttämällä olemisen arvona liikennevälineessä esimerkiksi 35 % keskimääräisestä bruttopalkkatasosta. Laatutekijät koetaan positiivisina matkaelämyksinä, jotka vähennetään matka-ajan eri osavaiheiden luoman rasittavuustekijän ja keskimääräisen matkakustannuksen summasta. (Ojala & Pursula 1994.)
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Yleistetty matkavastus

Hinta

Palvelutaso

Matka-aika

Matkan laatutekijät

Liikennejärjestelmän ominaisuudet

Odotteluaika

Ympäristö

Sosiaalinen tasapuolisuus

Kävelyaika

Sade- ja tuulisuoja

Vuorovälit

Odotusaika

Valaistus

Liikennöintiaika

Ajoaika

Puhtaus

Vaihtojen lukumäärä

Vaihtoaika

Turvallisuus

Hallittavuus

Toimintojen
selväpiirteisyys

Valinnan vapaus

Informaatio
Palvelut
Kuljettajapalvelut

Kuva 2.3 Yleistetty matkavastus. (Ojala & Pursula 1994, s. 48.)

Yleistetty matka-aika Tij paikasta i paikkaan j on muotoa:
Tij   a n t nij  Cij / v  ( bm s mij ) / v
n

jossa

m

(1)

tn,ij
= matkan osavaiheen n kesto
an
= matkan osavaiheen n rasittavuuskerroin
Cij
= keskimääräinen matkakustannus
v
= olemisen arvo liikennevälineessä
sm
= laatu- ja palvelutekijän m olemassaolo (0 tai 1)
bm
= laatu- ja palvelutekijän m arvo
(Ojala & Pursula 1994, s. 49.)

Odotteluaika tarkoittaa matka-aikaan kuuluvaa ylimääräistä aikaa, joka aiheutuu liikennevälineen aikataulun ja edeltävän tai seuraavan toiminnon yhteensopimattomuudesta. Pidemmällä vuorovälillä odotteluaika kasvaa. Kävelyaika on joukkoliikennematkan alussa ja lopussa liityntäkävelyyn kuluva pysäkkien sijainnista johtuva aika. Tiheämmällä vuorovälillä
voidaan sallia pidemmät kävelymatkat. Odotusaika on liikennevälineen odottamiseen kuluva aika pysäkillä. Vuorovälin ollessa alle 10 minuuttia, matkustajat eivät katso aikataulusta
liikennevälineen saapumisaikoja, joten keskimääräinen odotusaika tässä tapauksessa on
puolet vuorovälistä. Pidemmillä vuoroväleillä matkustajat seuraavat aikatauluja, mikä kasvattaa odotusaikaa. Vaihtoaika on linjojen välillä tapahtuvaan vaihtoon kuluva aika, joka
koostuu vaihtokävelyajasta ja vaihto-odotusajasta. (Ojala & Pursula 1994, s. 50-53.)
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Ympäristöstä todetaan, että joukkoliikenneympäristön tulisi olla esteettinen ja virikkeellinen
kuten muu ympäristö. Sade- ja tuulisuoja, etenkin sen koko ja ulkonäkö, on kävely- ja odotusajan rasittavuutta vähentävä tekijä. Valaistus parantaa liikenneturvallisuutta, informaatiota, heikkonäköisten kykyä hahmottaa ympäristöä sekä ehkäisee vandalismia. Puhtaus on
jokaisen kulkumuodon peruspalvelutaso- ja mukavuustekijä. Turvallisuus jakautuu liikenneturvallisuuteen ja henkilökohtaisen turvallisuuden valvontaan. Pysäkkien ja kulkureittien
suunnittelun merkitys korostuu. Toimintojen selväpiirteisyydellä tarkoitetaan suunnittelun
loogisuutta, suoria kulkuväyliä ja hyvää näkyvyyttä, jolloin liikkuminen on vaivatonta.
(Ojala & Pursula 1994, s. 53-54.)
Matkustusinformaatio käsittää ajoneuvojen määränpääkyltit, pysäkkikyltit, informaatiotaulut, kuulutukset, tiedotukset, kartat ja viitoitukset. Reaaliaikainen informaatio koetaan erittäin merkittäväksi palvelutasotekijäksi ja digitalisointi on mahdollistanut reaaliaikaisten palveluiden kehittämisen älylaitesovelluksissa (Turun kaupunki 2011). Palvelut lisäävät joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja niiden sijoittuminen asemien tai pysäkkien läheisyyteen
hyödyttää molempia. Kuljettajapalvelulla tarkoitetaan ajotaitoa ja asiakaspalvelun laatua lipun myyntiä ja reitinneuvontaa koskevissa asioissa. (Ojala & Pursula 1994, s. 54.)
Nykyisin kysyntäohjautuva kutsuliikenne nostetaan yhä useammin esille ja on olennainen
osa älyliikennepalvelua. Kuva 2.4 esittää joukkoliikennejärjestelmän muutosta ennalta suunnitellusta kysyntäohjautuvaksi palveluksi. (Nelson et al. 2010.)
Reitti

Suunniteltu kuukausia etukäteen

Suunniteltu 1 tunti etukäteen

Saatavilla rajoitettuja jaksoja

Saatavilla pitkiä jaksoja

Operaattori

1 tyyppi
Kaupallinen

Useita tyyppejä
Valittu 1 tunti etukäteen

Matkustaja

Erityiset kuljetuspalvelut

Maksutapa

Maksu kulkuneuvossa

Ajoneuvot
Kilpailutettu

Vain suuret joukot
Kausilippu

Ei rajoituksia
Älykortti

Kasvava kysyntäohjautuvuus
Kuva 2.4 Palvelun muutos ennalta suunnitellusta kysyntäohjautuvaksi. (Nelson et al. 2010). Suomennettu.

Sosiaalinen tasapuolisuus merkitsee teknillisen suunnittelun luomaa mahdollisuutta joukkoliikenteelle olla kaikkien henkilöiden käytettävissä varallisuudesta, kunnosta ja iästä riippumatta. Joukkoliikennevälineen tai -reitin vuorovälin pituus vaikuttaa matkaketjuun sisältyviin odotteluaikaan, odotusaikaan ja vaihtoaikaan. Liikennöintiaika on liikennöintivuorokauden ensimmäisen ja viimeisen lähdön väliin jäävä aika. Vaihto tarkoittaa joukkoliikennevälineestä toiseen tapahtuvaa vaihtoa ja vaihtojen lukumäärä kuvaa järjestelmän helppokäyttöisyyttä. (Ojala & Pursula 1994, s. 55-57.)
Hallittavuus kuvaa joukkoliikennejärjestelmän selkeyttä. Palvelun selkeyteen vaikuttavat
esimerkiksi aikataulukausien lukumäärä, aikataulujen rakenne ja vuorojen lähtöaikojen vakiominuuttisuus, kun taas linjaston selkeyteen vaikuttaa esimerkiksi linjojen määrä ja yksittäisen linjan erilaisten reittipoikkeamien tai varianttien määrä (Helke 2007). Valinnan vapaudella tarkoitetaan matkustajan mahdollisuutta valita kulkutapa, matkustusajankohta,
reitti, maksutapa jne. (Ojala & Pursula 1994, s. 55-57.)
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Hintaan liittyy tariffi, jolla tarkoitetaan periaatteita ja ehtoja, joiden perusteella joukkoliikennepalvelujen käytöstä muodostuvat maksut määräytyvät. Yksittäisen joukkoliikennejärjestelmän lippujärjestelmä tariffirakenteineen riippuu tariffin suuruuden lisäksi perinteistä,
taloudellisista oloista, maantieteellisistä ja poliittisista rajoista sekä liikennöinnin laadusta.
Matkakustannus vaikuttaa kulkumuodon valintaan ja on siten merkittävä tekijä tariffinmäärityksessä. (Ojala & Pursula 1994, s. 137.)

2.5 Bussiliikenteen tuotanto ja kustannukset
Kilpailuttamisen yksi keskeisimmistä tavoitteista on tuottaa laadukasta palvelua kohtuullisin
kustannuksin. Hankintojen määrittelyillä ja ehdoilla voidaan painottaa hinnan ja laadun merkitystä tarjouskilpailujen ratkaisuperiaatteissa sekä kustannustehokkuutta sopimuskauden
aikana. Tämän luvun tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, mitä bussiliikenteen kustannukset
sisältävät, mitkä ovat kustannuselementtien keskinäiset suhteet ja niiden merkitys sekä miten
tilaaja ja tuottaja voivat vaikuttaa kustannusten muodostumiseen. Luvun lopussa kuvataan
toimintatapoja, joiden päämääränä on kustannusoptimointi.

2.5.1 Liikennöintikorvausten muodostuminen
Tilaajaorganisaatioiden erityisesti bruttomallin mukaisissa hankinnoissa yleisesti käyttämä
tapa pyytää tarjouksia hankittavan liikenteen hinnan eli kokonaiskustannusten osalta on jakaa liikennetuotanto komponentteihin (HSL 2015a). Jako mahdollistaa ensisijaisesti sopimuskauden aikana tehtävät suoriteperusteiset muutokset yksiselitteisesti ja toisaalta helpottaa hintojen vertailun erikokoisten sopimusten välillä. Pelkän yhden komponentin, esimerkiksi kilometripohjainen hinnoittelu, käyttö on myös mahdollinen esimerkiksi käyttöoikeussopimuksissa. Kokonaiskorvauksen (€) laskentatapa (kaava 2) on seuraava:
Kokonaiskorvaus = KMK * AKM + HK * AH + APK * AP,
jossa

KMK
AKM
HK
AH
APK
AP

(2)

= yksikköhinta linjakilometreille (€/km)
= linjakilometrisuorite (km)
= yksikköhinta linjatunneille (€/h)
= linjatuntisuorite (h)
= yksikköhinta autopäiville (€/autopäivä)
= autopäiväsuorite (autopäivät)

(HSL 2015a.)
Linjakilometrien yksikköhinnan ajatellaan käsittävän polttoaine- ja sähkökustannuksia sekä
kaluston huolto- ja korjauskustannuksia. Linjakilometreiksi lasketaan linjareittiä pitkin ajettavat matkustajia palvelevien ajosivujen kilometrit sekä niiden väliset mahdolliset tyhjät paluuajot silloin, kun paluuajo ei ole matkustajia palvelevien ajosivujen summan alussa tai
lopussa. Toisin sanoen varikkosiirtoajot tai muut esimerkiksi kuljettajien työvuorojen vaihtojen vaatimat siirtoajot eivät sisälly korvausperusteisiin. (Jääskeläinen 2012, HSL 2015a.)
Linjatuntien yksikköhinnan on ajateltu käsittävän kuljettajien palkkakustannukset. Linjatunnit määritellään edellä mainittujen linjakilometrien tuottamiseen kuluvasta ajasta siten, että
linjatunnit alkavat kullakin autolla kolme minuuttia ennen ensimmäistä aikataulunmukaista
12

lähtöaikaa ja päättyvät kullakin autolla viimeisen lähdön matka-ajan päättyessä. Linjatunteihin ei lasketa tapauksia, joissa edellisen lähdön matka-ajan päättymisajankohdan ja seuraavan lähdön alkamisajankohdan välinen ero on vähintään 61 minuuttia. (Jääskeläinen 2012,
HSL 2015a.)
Autopäivien yksikköhinnan ajatellaan käsittävän muita kuin edellä mainittuja kustannuseriä,
joita ovat muun muassa liikenne- ja vastuuvakuutukset, johdon ja toimihenkilöiden palkat
sivukuluineen, toimitilojen vuokrat, kaluston poistokustannukset sekä kaluston hankintaan
kohdistuneiden lainojen korkokustannukset. Autopäiväsuoritteeksi lasketaan kunakin päivänä aikataulukaaviosta laskettu, suurin samanaikaisesti tarvittava automäärä. (Jääskeläinen
2012, HSL 2015a.)
Tilaaja voi soveltaa liikennöintikorvausten maksamisessa linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksiä, joka korjaa yksikkökustannuskomponentteja tietyillä kertoimilla tietyn ajanjakson aikana. Indeksi huomioi yleisiä kustannusrakennemuutoksia esimerkiksi polttoaineen
hinnan ja kuljettajien palkkatason osalta, mikä madaltaa kustannusriskejä molempiin suuntiin tilaajan ja liikennöitsijän osalta sopimuskauden aikana. (HSL 2015a.)

Kuva 2.5 Autokiertokaavio suunnitteluohjelmistossa.

Kuvassa 2.5 esitetään esimerkkinä erään bussilinjan aikataulu- ja autokiertokaaviorakenne
arkiliikenteessä. Kaavion kukin rivi esittää suoritetta, jonka yksi ajoneuvo voisi suorittaa
arkipäivän aikana. Ylärivillä esitetään vuorokaudenajat tunteina ja alempana kukin laatikko
esittää yhtä aikataulunmukaista lähtöä ja laatikon sisällä oleva luku lähtöaikaa minuutteina.
Liikennöitsijälle korvattavat linjakilometrit näkyvät sarakkeessa In-serv dist., joten kokonaislinjakilometrisuorite kyseiseltä päivältä on sarakkeen lukujen summa. Linjatunnit näkyvät vastaavalla periaatteella sarakkeessa Duration. Autopäiväsuorite kyseisellä bussilinjalla
on kahdeksan kappaletta. Huomionarvoista on se, että kolmen autopäivän osalta päiväsuorite
on jaettu kahteen osaan ja kun osien välissä oleva aika on selvästi vähintään 61 minuuttia, ei
näiden osien välissä olevan ajan osalta suoriteta linjatuntikorvausta. Liikennöitsijä kuitenkin
voi tarjousta laskiessaan jakaa omia tuotantokustannuksiaan edellä mainittuihin komponentteihin mielivaltaisella tavalla esimerkiksi omaan kustannusrakenteeseensa perustuen. Luvussa 2.5.2 esitetään tarkemmin bussiliikenteeseen liittyviä kustannusrakennetekijöitä.

2.5.2 Bussiliikenteen kustannuserät
Tilastokeskus julkaisee muutaman vuoden välein julkaisua linja-autoliikenteen kustannuseristä. Kilpailutetun sopimusliikenteen osalta vuoden 2014 elokuussa eri kustannuserien väliset suhteet esitetään kuvassa 2.6. Se osoittaa, että bussinkuljettajien palkat ja sivukulut hallitsevat selvästi suurinta osaa bussiliikenteen kustannuksista. Tähän osuuteen vaikuttamalla
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saadaan eniten säästöjä aikaan bussiliikenteessä. Seuraavassa tarkastellaan henkilöstökustannuksiin vaikuttavia tekijöitä tarkemmin. (Tilastokeskus 2014.)

Linja-autoliikenteen kustannuserät
Rengas- ja muut
varaosakulut; 4,0 %

Vakuutuskulut; 2,0 %

Korjaus- ja
huoltokulut; 5,8 %
Kalustopääoman
poisto ja korot; 9,3 %

Hallinto- ja
yleiskulut; 11,1 %

Palkat ja sivukulut;
53,5 %

Poltto- ja
voiteluaineet; 14,3 %

Kuva 2.6 Linja-autoliikenteen kustannuserät. (Tilastokeskus 2014.)

Henkilöstökustannukset
Henkilöstökustannukset sisältävät kuljettajien palkkoja ja sivukuluja hallitsevan osuuden
53,5 prosenttia. Linja-autoliikenteen kuljettajien palkkakustannukset perustuvat Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n (ALT) ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry:n (AKT) väliseen Linja-autohenkilökunnan työehtosopimukseen (AKT tes 2013). Seuraavassa on koottu
olennaisimpia työehtosopimusten elementtejä, jotka vaikuttavat bussiliikenteen palkkakuluihin.
Linja-autoliikenteen kuljettajalle maksetaan palkkaa 2-viikkojaksoissa, joissa säännöllisen
työajan tulee olla 80 tuntia ja viikkoa kohden kuljettajalle on annettava kaksi vapaapäivää.
Lähi- ja paikallisliikenteen vuorokautinen enimmäistyöaika on enintään 11 tuntia, ellei paikallisesti muuta sovita. Lyhyemmästä kuin 5 tunnin työstä maksetaan täysi 5 tunnin palkka
ja se luetaan työajaksi. Työhönsidonnaisuusaika voi olla enintään 12 tuntia. (AKT 2013.)
Kuljettajan pisin yhtämittainen työaika saa olla enintään 5,5 tuntia. Jokaista 5,5 tunnin pituista työjaksoa kohti on annettava vähintään 30 minuutin tauko yhdessä tai kahdessa erässä,
joista toisen osan on oltava vähintään 10 minuutin mittainen. Mikäli työaika on yli 7 tuntia,
yksi edellä mainituista 30 minuutin tauoista tulee pitää yhtäjaksoisena. Työpäivän aikana
voi olla yksi enintään tunnin palkaton tauko. (AKT 2013.)
Pääkaupunkiseudun sopimusliikenteessä eri liikennöintivuorokausilta ja vuorokauden tunneilta maksetaan lisiä seuraavien periaatteiden mukaisesti. Klo 18.00 - 22.00 väliseltä ajalta
tehdystä työstä maksetaan 15 prosenttia lisää ja klo 22.00 - 06.00 väliseltä ajalta tehdystä
työstä 30 prosenttia lisää taulukkopalkasta. Arkilauantailta klo 06.00 - 18.00 väliseltä ajalta
tehdystä työstä maksetaan 20 prosenttia lisää ja klo 18.00 - 24.00 väliseltä ajalta tehdystä
työstä 50 prosenttia lisää taulukkopalkasta. Sunnuntai- tai pyhäpäivänä tehdyltä työltä maksetaan 100 prosenttia lisää taulukkopalkasta. (AKT 2013.)
Johtopäätöksinä työehtosopimusten periaatteiden pohjalta liikennöitsijän tulee mitoittaa kuljettajiensa työpäivät keskimäärin 8 tunnin mittaisiksi. Vaihteluväli voi olla 5 ja 12 tunnin
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välillä, joten työpäivien pituudet voivat vaihdella laajasti. Arkisin klo 6 - 18 ulkopuolella
tehtävästä työstä on maksettava aina peruspalkkaa suurempi määrä. Ajankohdille, jolloin
maksetaan lisiä, palkallisten taukojen sijoittamista kannattaa pyrkiä minimoimaan.
Kuvan 2.5 autokiertokaavion sisältämiin linjatunteihin verrattuna liikennöitsijä joutuu käytännössä maksamaan kuljettajillensa palkkaa aina pidemmältä ajalta. Tämä johtuu siitä, että
työvuorojen vaihtoon (kuljettajanvaihdot) kuluu aikaa, varikkosiirtoajoihin kuluu aikaa, työvuoroja ei saada rakennettua täysin tehokkaiksi varsinkin niissä tapauksissa, kun liikennöitsijä ei suunnittele reittejä ja aikatauluja sekä wc-käynteihin, kassan tilityksiin, koulutuspäiviin ja mahdollisesti tankkaukseen ja siivouksiin kuluu aikaa (HSL 2014).
Isoilla liikennöitsijöillä (yli 150 ajoneuvoa) tilaajan suunnittelemien aikataulurakennekaavioiden linjatunnit sisältävät noin 85 prosenttia kaikista liikennöitsijän kuljettajille maksettavista tunneista. Tähän tehokkuuteen vaikuttaa suuresti yksittäisen liikennöintikohteen liikenteen määrä eri vuorokaudenaikoina eli kokopäiväisesti ajavien bussien ja pelkästään ruuhkaaikoina ajavien bussien suhde, koska pitkällä päivätauolla olevista vuoroista joudutaan maksamaan kuljettajille ”tyhjää” ruuhka-aikojen välissä. Lisäksi liikennöitsijän liikenteen kokonaismäärä ja niiden suhde toisiinsa edellä mainittujen rakenteiden osalta sekä liikennöitsijän
kyky hyödyntää näitä synergiaetuja. (HSL 2014).
Kilometripohjaiset kustannukset
Kilometripohjaisiin kustannuksiin lukeutuvat poltto- ja voiteluaine-, korjaus- ja huoltosekä rengas- ja varaosakustannukset (yhteensä 24,1 prosenttia) muodostuvat suoraan kilometrien ja ajon kuormittavuuden eli pysähtymistiheyden ja matkustajamäärien perusteella.
Leasingilla hankittuihin busseihin sisältyy huoltosopimus ennalta sovitulle kilometrimäärälle tietyillä joustoilla. Keskimääräisiä yksikköhintoja diesel-polttoaineelle on noin 0,45 €
/ km, huollot ja korjaukset noin 0,20 € / km ja rengaskustannukset 0,03 € / km. Lisäksi kilometripohjaisiin kustannuksiin sisältyvät onnettomuuskulujen omavastuuosuudet. (HSL
2014).
Muut kustannukset
Muihin kustannuksiin jäävät hallinto- ja yleiskustannukset, kaluston pääomakustannukset
sekä vakuutuskulut (yhteensä 22,4 prosenttia). Muut kustannukset muodostavat yksikköhinnoissa autopäiväkorvauksen.
Kaluston pääomakustannusten tekijöitä ovat kaluston hankinta leasingilla tai osamaksulla,
jolloin sopimuskauden aikana maksetaan kiinteää kuukausimaksua. Uuden bussin hankintahinnan haitari on noin 200 000 - 250 000 euroa. Leasing-kaluston voi yleensä lunastaa omakseen sopimuksen päätyttyä, mikä tarkoittaa, että yleensä omaa on vain vanha kalusto, jolla
on pienet pääomakustannukset. (HSL 2014).
Täten on huomioitava, että mikäli kaikki kalusto on saman ikäistä ja liikenne sisältää ainakin
osin ruuhkaliikennettä, on pelkästään ruuhkaliikennettä ajavan kaluston pääomakulut suhteellisesti suuremmat. Tilaajan kannattaa tarjouskilpailuissa esimerkiksi pisteyttää kalustoa
siten, että uutta kalustoa olisi kokopäiväliikenteessä ja vanhempaa kalustoa vain ruuhkaliikennettä koskevissa vuoroissa. Liikennöintikohteen rakenne ratkaisee pitkälti, millaista kalustoa liikennöitsijän kannattaa tarjota. (HSL 2014).
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Lisäksi muihin kustannuksiin sisältyvät varikon vuokra, käyttöpääoman korot, bussien tankkaus- ja siivouskulut, työnjohto- ja suunnittelukustannukset, hallinnon kustannukset, vakuutukset, työterveyshuolto, työvaatetus, liikenteen käynnistämisen kustannukset sekä mahdolliset tilaajan bonuksien ja sanktioiden kustannusvaikutukset. (HSL 2014).

2.5.3 Tarjonnan ja kustannusten välinen riippuvuus
Vigren (2014) on tutkinut, kuinka tilaaja-tuottaja-mallin sopimusliikenteen erilaiset tekijät
vaikuttavat joukkoliikenteen tilaajan kustannuksiin Ruotsissa. Eräs huomio on se, että liikennöintisuoritteen kasvattaminen prosentilla kasvattaa liikennöintikustannuksia keskimäärin vain noin 0,88 prosenttia eli kustannus ei kasva aivan samassa suhteessa tarjonnan lisäämiseen nähden. Tämä voi johtua kasvavan ajosuoritteen muodostamasta mittakaavaedusta.
Vigrenin (2014) tulos ei välttämättä ole niin yksiselitteinen. Luvussa 2.1 kuvattiin, kuinka
Mohringin efekti luo painetta tarjonnan ja kalustoyksiköiden lisäämiselle, mikä kasvattaa
kustannuksia rajakustannuksen verran kerrallaan. Bruun (2014) toteaa, että rajakustannuksen suuruus riippuu joukkoliikennepalvelun tarjonnan määrän vaihtelusta esimerkiksi eri
vuorokaudenaikoina. Joukkoliikenteen järjestämisen yksi tavoite on alentaa rajakustannuksia maksimoimalla olemassa olevan kaluston käyttöä ja välttämällä kasvattamasta kaluston
määrää. Ruuhka-aikoina tarjontaa on muihin vuorokauden aikoihin verrattuna enemmän
(kuva 2.7), mikä mitoittaa tarvittavan kapasiteetin. Kaluston kapasiteetilla on suuri merkitys,
sillä mitä vähemmän kalustoa tarvitaan, sitä vähemmän siihen sitoutuu pääomaa, henkilöstöja ylläpitoresursseja sekä säilytystarvetta. Kuva 2.8 selventää kuinka rajakustannus pienenee
mitä enemmän kalustoa käytetään ruuhka-aikojen ulkopuolella ja kasvaa uudelleen, kun kaluston ylläpitoon varattu aika vähenee. (Bruun 2014.)

Kuva 2.7 Tarvittavaa kapasiteettia kuvaava profiili vuorokaudenajasta riippuen. (Bruun 2014.)

Kuva 2.8 Rajakustannuksen riippuvuus kaluston käyttöasteesta (ruuhka-aika, keskimääräinen käyttö, ruuhkaajan ulkopuolinen käyttö ja ylikäyttö). (Bruun 2014.)

16

Bruun (2014) määrittelee rajakustannuksen tuntia (RKtunti) kohden seuraavasti (kaavamerkinnät selostettu luvussa 2.5.1):
𝑅𝐾𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖 = 𝐻𝐾 + 𝐾𝑀𝐾 ∗

∆𝐴𝐾𝑀
∆𝐴𝐻

∆𝐴𝑃

+ 𝐴𝑃𝐾 ∗ ∆𝐴𝐻

(3)

Olennaista on ymmärtää, ettei rajakustannus ole sama asia kuin liikennöintisopimuksen yksikköhinta. Yksikköhinta on liikennöintisopimuksen sisällön ominaispiirteistä, kuten liikennöintirakenteesta, muodostuva keskiarvohinta, jolla pyritään kompensoimaan tarjonnan lisäämisestä liikennöitsijälle aiheutuvia rajakustannuksia. Kaava 3 kuvaa rajakustannuksen
muodostumista lähinnä kaluston käyttöasteen pohjalta. Luvussa 4.1 tutkitaan, kuinka liikennöintirakenne vaikuttaa henkilöstökustannuksiin.

2.5.4 Lean-ajattelu bussiliikenteen tuotannossa
Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jossa tuotannon arvo muodostuu muun muassa käytettävissä olevien resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä, tarpeettoman hukan poistamisesta ja
jatkuvista parannuksista. Tuotannon arvo muodostuu muun muassa asiakastyytyväisyydestä,
laadun parantumisesta ja tuotantokustannusten vähentymisestä. (Modig & Åhlström 2013.)
Lean-ajattelu yhdistetään usein tavaroiden tuotantoon. Koska bussiliikenne on palvelutuotantoa, Lean-ajattelu on tässä sovitettu bussiliikenteeseen siten, että palvelutuotanto jaetaan
asiakaspalveluksi ja liikennöitsijän tuotantologistiikaksi. Liikennöitsijän kannalta se, kuinka
paljon liiketoiminta painottuu hyvään asiakaspalveluun tai omaan tuotantologistiikkaan,
riippuu bussiliikenteen järjestämistapamallista (mallit kuvataan luvussa 3). Vapaassa kilpailussa liikennöitsijä vastaa palvelusta kokonaisuudessaan, kun taas perinteisessä tilaaja-tuottaja-mallissa asiakaspalvelu on enimmäkseen tilaajan hallittavissa.
Liker (2010) on määritellyt tarpeettomat hukat alla (Liker, J. K. 2010). Taulukossa 2.1 näille
hukille kuvataan vastineet bussiliikenteen asiakaspalvelussa ja tuotantologistiikassa.
Taulukko 2.1 Lean-filosofian hukat sovellettuna bussiliikennepalvelussa.
Hukka
Asiakaspalvelu
Tuotantologistiikka
1. Ylituotanto
Tarjonta ylittää
Tehottomat työvuorot, mikä sitoo enemmän
kysynnän
kuljettajatarvetta
2. Odottelu
Matkaketjujen
Ajoneuvon ja kuljettajan ylimääräinen seisottaminen
toimimattomuus
esimerkiksi päätepysäkillä
3. Tarpeeton
Reitti ei palvele
hukka-/varikko-/siirtoajoja on liikaa tai niitä ei
kuljettaminen asiakkaita
hyödynnetä
4. Tarpeeton
Kalusto ei vastaa
Kuljettajien koulutuksen puute
käsittely
asiakkaiden tarpeita
5. Tarpeeton
(Liikennöintisopimus
Kalustoa ja muuta käyttöomaisuutta jää yli
varasto
ei tuo enää lisäarvoa)
liikennetuotannosta
6. Tarpeeton
Alikapasiteetti tai
Kuljettajan tai työvuoron vaihdoissa joudutaan
liikkuminen
tahdistamaton palvelu
maksamaan paljon päällekkäistä työaikaa
vaatii lisäresursseja
7. Viat
Epäonnistunut reitti- tai
Tuotanto kärsii epäluotettavan kaluston takia
Aikataulusuunnittelu
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2.6 Kilpailutetun bussiliikenteen markkinat
Kilpailutetut sopimusliikennemarkkinat muodostavat suurimman osan liikennöitsijöiden
toimintaympäristöstä ja liikevaihdosta. Näiden julkisten palveluiden markkinat poikkeavat
tavallisesta yksityisten palveluiden muodostamasta markkinasta siinä, että tarjolla on pienempi joukko tarjoajia ja muutama ostaja (Tinnilä 2016). Voidaan todeta, että eri liikennöitsijöiden tuottama palvelu asiakkaille on melko standardisoitua. Silti sopimusliikennemarkkinoilla esiintyy erilaisia liikkuvuustekijöitä, jotka kuvataan seuraavasti:
 Markkinoille tulo: Lähtökohtaisesti kynnys on matala ja tarjouskilpailuun voi osallistua ilman suuria vakuuksia. Vaadittavan käyttöpääoman ja muiden investointien
hankintaan tarvittavan rahoituksen saaminen voi olla vaikeaa.
 Markkinoilta poistuminen: Suunnitelmapoistot eivät kata kaluston todellista arvonalentumaa ja toimimaton kalustomarkkina kasvattaa liiketoimintariskiä. Liikennöitsijöillä on vain vähän aineetonta pääomaa, jolloin yrityksen arvo muodostuu pääasiassa vain yliarvotetusta kalustosta
 Alueellinen jäykkyys: liikennöitsijöiden on haastavaa siirtyä maantieteellisesti yhdeltä liikennemarkkina-alueelta toiselle. Viime vuosina vain suuret konsernit laativat
tarjouksia valtakunnanlaajuisesti.
 Yksi ostaja ja johdettu kysyntä: Monopsoni eli se, että alueellisilla markkinoilla on
vain yksi ostaja, joka määrittelee markkinan koon ja hankinnan ehdot, johon vaikuttaa kysynnän lisäksi hankintaosaaminen ja taloudelliset resurssit.
 Alueellinen dominanssi: useilla alueilla on syntynyt monopoli tai duopoli, jotka eivät
purkaudu edes kilpailuttamalla.
 Uudet yritykset: alan alhainen kannattavuus, ylikapasiteetti, rajoittavat tekijät liikkuvuudessa ja innovaatiomahdollisuuksien puute eivät houkuttele uusia yrittäjiä alalle.
 Alan ”sisäiset pelisäännöt”: viime vuosien kilpailutuksissa koettu trendi, jossa liikennöitsijät välttivät astumasta toisen itsensä kokoisen liikennöitsijän perinteiselle
liikennöintialueelle.
(Liikennevirasto 2015a, s. 74.)
Markkinoiden vaatiman tarjonnan kannalta otollisinta toimivalle bussiliikennemarkkinalle
ovat kasvukeskukset, joissa on potentiaalia joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvulle ja
sitä kautta suurempi tarve laajemmille joukkoliikennepalveluille. Kasvukeskuksissa kaiken
kokoiset toimijat kykenevät kasvamaan yrityksinä. Pienemmillä liikennöitsijöillä toimitusjohtajat ovat yleensä toimineet kauan bussialalla ja toimineet pitkään tiettyjen alan normien
mukaan. Uusi tarjouskilpailumenettely ja isot liikennöintikohteet voivat olla pienemmälle
yritykselle erittäin haastavia kokonaisuuksia. (Tinnilä 2016.)
Yksi pienten liikennöitsijöiden mahdollisuus voisi olla tarjousyhteenliittymät, mutta alalla
saattaa sen suhteen vallita osaamisen puute. Mikäli tarjoajia ei ole riittävästi, riskiksi voi
muodostua paikallisen monopolin syntyminen. On kuitenkin mahdollista, että pienetkin yritykset pystyvät laajentamaan kasvukeskuksissa isoihin sopimuksiin. Isot sopimukset vaativat investointeja, mutta taloudellisesti kannattava sopimus on riittävä vakuus, jolla pankista
voi saada rahoituksen investointeihin. (Tinnilä 2016.)
Tarjouskilpailuissa menestyminen tai menestymättömyys voi johtaa siihen, että yksittäinen
liikennöitsijä alkaa keskittyä entistä enemmän tiettyyn bussiliikenteen muotoon, kuten sopi-
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musliikenteeseen tai tilausajoihin. Erikoistuminenkin on merkki markkinoiden kehittymisestä. Bussiliikenteessä on odotettavissa yritysfuusioita, kun erikoistuvat yritykset sillä tavoin täydentävät toisiaan. (Tinnilä 2016.)
Joukkoliikennemarkkinat ovat toimivat, kun tarjouskilpailuissa syntyy aitoa kilpailua ja kun
se mahdollistaa muiden tavoitteiden saavuttamisen. Sen edellytyksenä on, että kaikenkokoisilla liikenteenharjoittajilla on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin sekä astua markkinoille ja poistua markkinoilta kohtuullisin kustannuksin. (Liikennevirasto 2015a, s. 124.)
Toisaalta joukkoliikennemarkkinat voivat olla toimivat, vaikka se olisi monopolin tai duopolin hallussa eli markkinoilla olisi korkeintaan vain pari toimijaa. Ehtona toimivuudelle on
se, että markkinoille tulolle ja poistumiselle ei ole suuria esteitä, ei suuria uponneita kustannuksia ja että sama teknologia on kaikkien saatavilla. Tällöin markkinajohtaja ei pääse hyötymään monopoliasemastaan, koska on olemassa jatkuva uhka, että pienempi toimija voi
saada markkinaosuutta ja täten hintataso pysyy kohtuullisena. (Holroyd 2004.)
Asiakasta saadaan palveltua hyvin, kun liikenteenharjoittaja liikennöi tarjouspyynnön ja sen
vaatimusten edellyttämällä tavalla. Kohtuullisen kustannustason määritelmänä on liikennepalveluiden kustannustason ennakoitavuus ja sen kehittyminen linja-autoliikenteen kustannusindeksin mukaisesti. Liikennepalvelujen kehittämisen mahdollistaminen kuten reitti- ja
palvelumuutoksia on tarpeen tehdä myös sopimuskauden aikana. Muutokset ja niiden vaikutukset tulisivat olla sopimuksen eri osapuolille edullisia. (Liikennevirasto 2015a, s. 14.)
Toimivaltainen viranomainen voi osaltaan vaikuttaa joukkoliikennemarkkinoiden toimintaan ja toimialan kannattavuuteen. Edullisten joukkoliikennepalvelujen tavoitteena tulisi olla
joukkoliikennemarkkinoiden toimivuuden edistäminen ja kehittäminen pitkällä aikavälillä.
Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus kuvaa joukkoliikennemarkkinoita ja liikenteenharjoittajien liiketoimintaa taloudellisen informaation avulla seuraavasti:
 Linja-autoala uusiutuu hitaasti, koska se ei heikon kannattavuuden takia houkuttele
uusia yrittäjiä markkinoille kovin helposti. Huono kannattavuus ei kannusta uusiin
investointeihin ja ajaa tilanteeseen, jossa yritykset ovat jumiutuneet alalle, koska
huonokin kannattavuus on parempi kuin markkinoilta poistuminen. Tämä voi johtaa
kannattamattomien tarjousten tekoon.
 Suuruuden ekonomian puute, jolla tarkoitetaan liiketoiminnallisen tuloksen vaihtelua niin yritysten kokoluokkien sisällä kuin niiden välillä. Eli yritys voi olla kannattava perheyrityksenä tai kannattamaton ammattimaisen johdon alaisuudessa. Konsernirakenne ei siis takaa hyvää tulosta.
 Rahoitusmallit ja rahoituksen saatavuus voi ratkaista liikenteenharjoittajien menestymistä tulevaisuudessa, sillä jos kannattavuus on heikkoa, yhä suuremmalla osalla
yrityksistä vakavaraisuus laskee. Vielä tällä hetkellä liikenteenharjoittajien omavaraisuusasteen mediaani on 35,5 prosenttia eli ovat keskimäärin vakavaraisia, mutta
keskihajonta on suuri.
 Pienillä liikenteenharjoittajilla on rajalliset mahdollisuudet ja osaaminen uudessa liiketoimintaympäristössä toimivaltaisten viranomaisten kilpailuttamassa sopimusliikenteessä. Tämä tukee keskisuurten ja suurten yritysten kasvua ja johtaa pitkällä
aikajänteellä alan keskittymiseen.
(Liikennevirasto 2015a, s. 92.)
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3 Bussiliikenteen järjestämisen mallit
Tässä luvussa kuvataan bussiliikenteen järjestämistapoja markkinaehtoisen liikenteen ja palvelusopimusasetuksen mukaisten hankintojen välillä. PSA:n osalta on koottu yleisesti tunnettujen hankintamallien käytäntöjä ja periaatteita, jotka liittyvät yleensä tilaajan ja tuottajan
väliseen työnjakoon, ansaintalogiikkaan, sopivan tasapainon hakemiseen tuottajan kannusteiden ja tilaajan valvonnan suhteen sekä vaikutuksia bussiliikenteen markkinoihin. Näiden
periaatteiden tunnistaminen sekä hyötyjen ja haittojen vertailu asettavat lähtökohdat hankintamallien soveltamiselle tietyn tyyppiseen bussiliikenteeseen.

3.1 Hankintojen yleisiä periaatteita
Van de Velde (2015) kuvaa joukkoliikenteeseen ja sen järjestämiseen liittyvää päätöksentekoa ja päämääriä kolmella eri tasolla: strateginen taso, taktinen taso ja toiminnallinen taso.
Strateginen taso käsittää noin 5 - 20 vuoden ajanjakson, jolle määritetään päämääriä liikennepolitiikan, kulkumuoto-osuuksien, tuottavuuden, palvelujen maantieteellisen laajuuden,
kohderyhmien ja liikennejärjestelmän kannalta. Taktinen taso kuvaa noin 1 - 5 vuoden pituisen ajanjakson toimintaa, jossa säädetään yksityiskohtaisempia palvelun tunnuspiirteitä
kuten lippujen hintoja, imagoa, erityyppisiä lisäpalveluja, kalustoa, reittejä ja aikatauluja.
Toiminnallinen taso tapahtuu 1 - 12 kuukauden sykleissä, jossa määritetään myyntikanavat
ja informaatio asiakkaille sekä tuotantoon liittyvän infrastruktuurin ja kaluston ylläpito ja
huolto sekä henkilöstösuunnittelu työvuoroineen. Kuvassa 3.1 esitetään päätöksenteon tasot,
joiden avulla kuvataan myöhemmin eri järjestämismallien toimintojen suhteita toisiinsa.
Joukkoliikenteen hankinnat sijoittuvat pääasiallisesti taktiselle tasolle, keskimäärin viiden
vuoden sykleihin. Hankinnoissa on keskeistä määritellä, millaisilla palveluilla liikenteen järjestämiseen liittyvät tavoitteet saavutetaan. Tarkoituksena on hankkia palvelu, jossa tilataan
tietty palvelutaso, reitit, aikataulut, määritelty kalusto, joiden toteutumista ohjataan sopimusehdoilla ja mahdollisilla kannusteilla.

Kuva 3.1 Päätöksenteon tasot joukkoliikenteessä. (Van de Velde 2015). Suomennettu.
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Palvelusopimusasetuksen mukaiset hankinnat voidaan luokitella kolmeen eri kategoriaan:
hankintalain mukaiset hankinnat, joukkoliikennelain mukaiset käyttöoikeussopimukset ja
suorahankinnat (LVM 2012a). Palvelusopimusasetuksen mukaisessa joukkoliikenteen järjestämisessä kilpailuttamisen päätavoitteena on hyvän joukkoliikennepalvelun tarjoaminen
kohtuullisin kustannuksin, mikä voidaan jakaa seuraaviin osatavoitteisiin (Liikennevirasto
2015a, s. 14):
 toimivat joukkoliikennemarkkinat
 hyvät palvelut asiakkaille
 kohtuullinen kustannustaso
 liikennepalveluiden kehittämisen mahdollistaminen
Hankintalain mukaisille hankinnoille ja käyttöoikeussopimuksille sovelletaan tarjouskilpailumenettelyä, jossa voidaan tunnistaa seuraavia vaiheita: hankinnan tarpeen tunnistaminen,
tarjouspyynnön laatiminen ja julkaiseminen, tarjousaika ja tarjouspyynnön täsmentäminen,
tarjousten vastaanotto ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi, tarjousten laatu- ja hintavertailu,
hankintapäätöksen laatiminen ja sopimusneuvottelut. Vaiheiden tarkempi sisältö kuvataan
kuvassa 3.2. (HSL 2010b.)
Hankinnan tarpeen
tunnistaminen

Tarjouspyynnön
laatiminen

Tarjousaika
ja täsmennykset

Tarjousten
vastaanotto

-Hankinnan kohteen rajaus
-Hankintamenettelyn valinta
-Vaatimusten määrittely
-Hankintaprosessin
suunnittelu

-Ohjeistus
-Vaatimuslomakkeet, hintalomake
-Kohteiden kuvaus
-Sopimusehdot

-Tarjoajat laativat
tarjouksia
-Tarjouspyyntöön
liittyvien kysymysten kokoaminen ja
niihin vastaaminen
tasapuolisesti kaikille tarjoajille

-Tarjoajien soveltuvuusvaatimusten
arviointi
-Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjouspyynnön
julkaiseminen

Tarjousten vertailu

Neuvottelumenettely

Hankintapäätös

-Tarjousten hinta- ja
laatuvertailu
-Tarjousvertailun
dokumentointi

-Tarjoajien tarjousten
tarkentaminen
-Hankintaneuvottelut

-hankintapäätöksen laatiminen
-perustelumuistion laatiminen

Vain jos hankintamenettely mahdollistaa

Sopimusneuvottelut
-sopimusten allekirjoittaminen tarjouskilpailun voittajien kanssa
-varmistetaan, että
hankinta täyttää
kriteerit

Kuva 3.2 Hankintaprosessi ja sen vaiheet.

Vesi- ja energiahuollon sekä kuljetus- ja postipalveluiden toimialojen julkisiin kynnysarvojen ylittäviin tavara- ja palveluhankintoihin sovelletaan näille toimialoille suunnattua erityisalojen hankintalakia. Sen soveltaminen riippuu ensisijaisesti hankintayksikön toiminnan
luonteesta. Erityisalojen hankintalaki mahdollistaa laajemman neuvottelumenettelyn käyttämisen verrattuna hankintalakiin. (Erityisalojen hankintalaki 2016, 1 §.)
Erityisalojen hankintalain piiriin kuuluvat viranomaisluonteiset kuntien ja valtion hankintayksiköt, julkisoikeudelliset laitokset, valtion liikelaitokset sekä julkisomisteiset yhtiöt,
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jotka määritetään hankintayksiköiksi (Erityisalojen hankintalaki 2016, 5 §). Täten Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymä soveltaa erityisalojen hankintalakia palveluhankinnoissaan.
Erityisalojen hankintalain tavoitteena on muun muassa tehostaa julkisten varojen käyttöä,
edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä, turvata yritysten
tasapuoliset mahdollisuudet tarjota palveluja ja urakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Lisäksi hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintansa mahdollisimman
taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailu- ja ympäristöolosuhteet huomioon ottaen. (Erityisalojen hankintalaki 2016, 2 §.)
Hankinnat on järjestettävä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina siten, että erikokoiset
yritykset pääsevät tasavertaisesti osallistumaan tarjouskilpailuihin. Hankintamenettelyissä
osallistujia ja muita toimittajia on kohdeltava ja hankintayksikön toimittava seuraavien periaatteiden mukaisesti. (Erityisalojen hankintalaki 2016, 3 §.)
Syrjimättömyysperiaate edellyttää, että kaikkia tarjoajia, riippumatta kansallisuuksista tai
maantieteellisestä sijoittumisesta, kohdellaan tasapuolisesti ja samanarvoisesti kuin esimerkiksi oman kunnan yrityksiä. Hankintaan sisältyvät vaatimukset eivät saa olla paikallista tai
tiettyä aluetta suosivia tai syrjiviä. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti hankintaan sisältyvien vaatimusten on koskettava kaikkia tarjoajia. (Euroopan Unioni 2014a.)
Avoimuusperiaate tarkoittaa, ettei hankintamenettelyyn liittyvää tietoa salata tai jaeta epäoikeudenmukaisesti. Hankinnat ja tarjouskilpailujen ratkaiseminen on ilmoitettava julkisesti.
Tarjouspyyntömateriaalit on oltava kaikkien halukkaiden saatavilla. Suhteellisuusperiaatteella haetaan sopusuhtaisuutta hankinnassa asetettujen vaatimusten ja tavoiteltavan päämäärän ja laadun kanssa. Tällöin vaatimusten asettelussa on otettavat huomioon mahdollisten tarjoajien kyvyt ja resurssit. (Euroopan Unioni 2014a.)
Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hankintayksikön
kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras (Erityisalojen hankintalaki 2016, 91 §). Erityisalojen hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuissa seuraavat menettelyt:
Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa saataville
tarjouspyynnön, joiden perusteella kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. (Erityisalojen hankintalaki 2016, 36 §.)
Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki
halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Tarjoajiksi kutsuttavien ehdokkaiden
vähimmäismäärä sekä tarvittaessa enimmäismäärä on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja
ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. (Erityisalojen
hankintalaki 2016, 37 §.)
Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki
halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa. (Erityisalojen hankintalaki 2016,
38 §.)
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Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö
neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa kartoittaakseen ja määritelläkseen keinot, joilla sen tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena tulee käyttää parasta hinta-laatusuhdetta. Ehdokkaita on kutsuttava menettelyyn hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi. (Erityisalojen hankintalaki 2016, 38 ja 39 §.)
Mikäli toimivaltainen viranomainen haluaa varmistaa markkinaehtoista liikennettä paremmat palvelut liittyen esimerkiksi palvelutarjonnan määrään, laatuun, luotettavuuteen ja lippujen hintoihin, on sovellettava palvelusopimusasetusta. Toisaalta kaikki bussiliikenteen
palvelut voidaan tuottaa markkinaehtoisesti viranomaisen puuttumatta markkinoiden toimintaan, jolloin liikennöitsijöiden välistä kilpailua ei rajoiteta eikä liikennöitsijälle makseta
julkista tukea. Markkinoiden ehdoilla syntyvää liikennettä voidaan myös täydentää viranomaispohjalta palvelusopimusasetuksen mukaisin keinoin. (LVM 2012a.)
Bussiliikenteen järjestämistapa asettaa raamit toimivien joukkoliikennemarkkinoiden ja palveluiden aikaansaamiselle. Kuva 3.3 esittää vaihtoehtoisia valintoja markkinaehtoisen liikenteen ja PSA-mallin välillä viranomaisnäkökulmasta.

Kuva 3.3 Bussiliikenteen järjestämistavat. (LVM 2012a.) Mukautettu.

3.2 Markkinaehtoinen liikenne
Markkinaehtoisessa liikenteessä liikennepalvelu on tarkoitus tuottaa vapaan kilpailun pohjalta viranomaisten puuttumatta markkinoiden toimintaan siten, ettei kilpailua rajoiteta eikä
toisaalta julkista tukea makseta lukuun ottamatta tiettyjä asiakasryhmiä kuten opiskelijat.
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Suomessa markkinaehtoisen liikenteen lähtökohtana on, että liikennöitsijöille annetaan täydet vapaudet luvanvaraiseen linja-autoliikenteeseen tietyin rajoituksin. Rajoituksia säädetään joukkoliikennelaissa (ja liikennekaaressa), joka asettaa liikennöitsijälle minimivaatimuksia turvallisuuden, liikenteen jatkuvuuden ja asiakasinformaation määrän suhteen ja toisaalta tarkistaa, ettei markkinaehtoinen liikenne aiheuta jatkuvaa ja vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaiselle liikenteelle. (LVM 2012a.)
Kuva 3.4 esittää eri toimijoiden välisiä vastuita ja koordinointia markkinaehtoisessa liikenteessä. Markkinaehtoisessa liikenteessä liikennöitsijä suunnittelee reitit ja aikataulut sekä
asettaa palvelutason, laadun ja lippujen hinnat, joiden perusteella kilpaillaan asiakkaista. Liikennöitsijä valitsee mikä on oman tuotannon kilpailukykyä vahvistava tekijä. Vapaa kilpailu
mahdollistaa myös esimerkiksi hinnan porrastamisen ja toisaalta innovaatioita, jotka parantavat bussiliikenteen kilpailukykyä henkilöautoiluun nähden. (LVM 2012a.)

Kuva 3.4 Toimijoiden vastuut markkinaehtoisessa liikenteessä. (Van de Velde 2015.) Suomennettu.

Liikennöitsijät voivat olla yhteistyössä keskenään ennen reittiliikennehakemusten jättämistä
esimerkiksi matkaketjujen luomiseen liittyvissä asioissa, joihin voi liittyä myös raide-, laivaja lentoliikenne, kunhan kyse ei ole markkinoiden jakamista kartellina. EU:n säännösten
mukaan lippuyhteistyö ei ole kiellettyä eikä sitä voida vaatia, vaan liikennöitsijällä on oikeus
hinnoitella palvelunsa haluamallansa tavalla sekä käyttää haluamiaan lipputuotteita. Markkinaehtoisessa liikenteessä liikennöitsijällä on teoriassa mahdollisuus subventoida ristiin
heikommin kannattavaa liikennepalvelua paremmin kannattavien vuorojen voitoilla ylläpi-
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tääkseen kattavaa joukkoliikennetarjonnan verkostoa. Kuitenkin maksimoidakseen voittonsa, liikennöitsijä saattaa karsia heikosti kannattavia vuorojaan, jolloin heikon kysynnän
alueet voivat jäädä erittäin vähäiselle tarjonnalle. (LVM 2012a).
Reittiliikennelupa on haettava toimivaltaiselta viranomaiselta viimeistään kolme kuukautta
ennen liikennöinnin aloittamista. Jos hakemusten ja voimassa olevien lupien mukainen liikenne on tarve saada sopimaan keskenään mahdollisimman hyvin yhteen paremmin palvelevan tarjonnan aikaansaamiseksi, hakemuksen käsittelyssä voidaan pyytää lausuntoja
muilta toimivaltaisilta viranomaisilta, samaa reittiä liikennöiviltä tai samalle reitille hakemuksen jättäneiltä liikennöitsijöiltä. (LVM 2012a.)
Liikennöitsijän valitsema taksa- ja lippujärjestelmä markkinaehtoisessa liikenteessä voi olla
oma tai muun tahon järjestämä (LVM 2012a). Ilman julkista tukea joukkoliikennelaki mahdollistaa myös PSA-liikenteessä käytettävien lipputuotteiden käytön tai toimivaltaisen viranomaisen clearing-palveluiden käytön, jossa sovitaan esimerkiksi matkakortin soveltuvuudesta sekä PSA-liikenteessä että markkinaehtoisessa liikenteessä (LVM 2012a). Kuva 3.5
havainnollistaa markkinaehtoista liikennettä harjoittavan liikennöitsijän ansaintalogiikan
muodostumista tilanteessa, jossa kyseinen liikenne ulottuu esimerkiksi seudullisen toimivaltaisen viranomaisen vastuussa olevalle kaupunkiseudulle sen ulkopuolelta, ja kyseistä liikennettä hyödynnetään kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmässä.
Toimivaltainen viranomainen esim. UUDELY-keskus
Asiakas B
asiakashinta y tai z

Toimivaltainen
viranomainen
esim. HSL

Liikennöitsijä
Markkinaehtoinen liikenne

Kaupunkiseutu

Asiakas A
asiakashinta x

Kuva 3.5 Liikennöitsijän ansaintalogiikka markkinaehtoisessa liikenteessä. (LVM 2012a.) Mukautettu.

Esimerkki:
Liikennöitsijä liikennöi markkinaehtoisen liikenteen periaatteiden mukaista bussilinjaa UUDELY:n toimivalta-alueelta kaupunkiseudulle, jossa HSL toimii toimivaltaisena viranomaisena. UUDELY:n alueella tai sieltä alkavalla tai päättyvällä matkalla asiakas A maksaa
liikennöitsijän määrittelemän asiakashinnan x. Kaupunkiseudun sisällä liikkuva asiakas B
käyttää markkinaehtoista liikennettä matkaansa, jolloin asiakas maksaa matkastaan liikennöitsijän määrittelemän asiakashinnan y tai liikennöitsijän ja HSL:n neuvottelemalla sovitun matkustusoikeuden korvaamisesta johtuvan nousun hinnan z.
Nousukorvauksen z määrittämisen periaatteena on laskea asiakkaiden maksamien lipputuotteiden arvojen summat yhteen ja jakaa asiakkaiden markkinaehtoiseen liikenteeseen tehtyjen
nousujen yhteenlasketulla summalla. Tällä tavoin vältetään maksamasta liikennöitsijälle
julkista tukea.
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Markkinaehtoinen liikenne aiheuttaa kuluja valtiolle tai kunnille korkeintaan alennuslippuryhmien kuten opiskelijalippujen subventoimisesta. Toimivaltaisella viranomaisella ei ole
pakotetta järjestää täydentävää palvelusopimusasetuksen mukaista liikennettä, vaikkei palvelutasotavoite täyttyisikään markkinaehtoisen liikenteen osalta. Markkinaehtoisessa liikenteessä liikennöitsijän tulot määritellään niin sanotuiksi asiakastuloiksi, jotka lipputulojen lisäksi voivat käsittää tuloja rahdista, oheistuotteista ja mainonnasta. (LVM 2012a.)
Tämän työn tutkimuksessa on tärkeää tunnistaa ne reitit, joille markkinaehtoista liikennettä
voi syntyä ja joissa voidaan hyödyntää markkinaehtoista liikennettä esimerkiksi täydentävänä palveluna. Koska HSL:n tehtävänä on laajentaa yhtenäistä taksajärjestelmää, markkinaehtoinen liikenne ei sovi välttämättä kehyskuntien liikenteen rungoksi.

3.2.1 Yleinen sääntö ja lisäostot markkinaehtoisessa liikenteessä
Yleisellä säännöllä tarkoitetaan lailla, asetuksella tai valtioneuvoston päätöksellä asetettua
päätöstä, jota sovelletaan kaikkeen joukkoliikenteeseen tietyllä maantieteellisellä alueella.
Se määrää noudattamaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistamaa tariffia tietyllä alueella
eli hintavelvoitetta sekä menettelytapaa, jolla kompensaatio tai korvaus hintavelvoitteesta
maksetaan yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi liikennöitsijöille. Kompensaation suuruuden
tulee perustua palvelusopimusasetuksen puitteiden mukaisesti eli korvausta ei saa maksaa
liikaa. Yleinen sääntö mahdollistaa yhtenäisen taksa- ja lippujärjestelmän soveltamista
markkinaehtoisen liikenteeseen. Lopulta yhtenäisen lippujärjestelmän toteutuminen on liikenteenharjoittajien yhteistyön varassa. (LVM 2012a.)
Markkinaehtoisen liikenteen lisäostoilla tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankkimaa liikennettä, jolla täydennetään mahdollisia markkinaehtoisesti syntyvän liikenteen jättämiä palvelutasopuutteita. Lisäostoliikenteen integroiminen markkinaehtoisen liikenteen taksajärjestelmään edellyttää koordinointia toimivaltaisen viranomaisen ja eri liikennöitsijöiden välillä. (LVM 2012a.)

3.3 Alueellinen käyttöoikeussopimus
Alueellisessa käyttöoikeussopimuksessa liikennöitsijälle myönnetään kilpailuttamismenettelyllä yksinoikeus jonkin maantieteellisen alueen liikennöintiin. Käyttöoikeussopimusten
hankintamenettelyissä sovelletaan hankintalain sijaan joukkoliikennelain mukaisia menettelyjä. Tarjousten jätön jälkeen joukkoliikennelaki tarjoaa toimivaltaiselle viranomaiselle
mahdollisuuden neuvottelumenettelyyn, jos tarjouspyyntöä ei ole voitu laatia riittävän tarkasti edellyttäen, että tarjouspyynnön mukaisia sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta.
(LVM 2012a.)
Käyttöoikeussopimuksen erityispiirre on se, että palvelun tuottaja saa tarjoamiensa palveluiden vastikkeena joko yksinoikeuden palvelun hyödyntämiseen tai tällaisen oikeuden ja maksun yhdistelmään (Euroopan Unioni 2014b). Joukkoliikenteen osalta hyödyntämiseen liittyviä rajoitteita ovat ainoastaan tilaajan mahdolliset palvelutasovaatimukset ja hintavelvoite
liittyen taksa- ja lippujärjestelmään. Käyttöoikeussopimus eroaa hankintalain mukaisesta
hankintasopimuksesta erityisesti siinä, että hankintasopimuksessa liikennöitsijä saa korvauksen ainoastaan tilaajalta. Käyttöoikeussopimuksessa liikennöitsijä pitää lipputulojen pe-
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rusteella syntyvät asiakastulot tilaajalta saatavan liikennöintikorvauksen lisäksi, joten verrattuna hankintasopimukseen käyttöoikeussopimus sisältää aina liikennöitsijän taloudellisen
riskin asiakastulojen suhteen. (LVM 2012a.)
Kuvassa 3.6 selvennetään liikennöitsijän asiakastulon muodostumista. On mahdollista, että
käyttöoikeussopimukseen kuuluvan alueen reiteistä osa on alueen sisäisiä (Käyttöoikeussopimusreitti 2) ja osa alueen ulkopuolelta tulevia reittejä (Käyttöoikeussopimusreitti 1).

Kuva 3.6 Liikennöitsijän ansaintalogiikka alueellisessa käyttöoikeussopimuksessa. (LVM 2012a.) Mukautettu.

Esimerkki:
Kummallakin reitillä kaupunkiseudun sisällä noudatetaan samaa periaatetta tulonmuodostamisessa: liikennöitsijä saa kiinteän sopimuskorvauksen lisäksi jokaisesta asiakkaasta nousun hinnan, joka muodostuu kaupunkiseudun sisäisistä lipputuloista, joista eri lipputyyppien
mukaisesti kohdistetaan laskennallinen osuus liikennöitsijälle. Kaupunkiseudun ulkopuolelta tulevalla reitillä liikennöitsijän tulot muodostuvat lisäksi kaupunkiseudun ulkopuolella
kulkevista matkustajista, jotka maksavat liikennöitsijän määrittelemiä hintoja a tai ELY-keskuksen sopimuskorvauksesta ja kaupunkiseudun ulkopuolisista lipputuloista, mikäli myös
ELY-keskus osallistuu hankintaan.
Käyttöoikeussopimuksen tavoitteena sopimuskohteen maantieteellisen alueen mielekkyys
huomioiden on saada liikennöitsijä suunnittelemaan liikenne taktisella tasolla (kuva 3.7) kokonaisuutena ja palvelemaan alueen bussiliikenne mahdollisimman hyvin siten, että matkustajamäärissä tapahtuisi kasvua, koska liikennöitsijä saa pitää lipputulot. Olennaista on liikennöintikohteen liiketaloudellisesti kiinnostava tarjonta, jotta liikennöitsijällä voisi olla aitoja kehittämismahdollisuuksia sekä vaikutuksia liikennekentän talouteen. Kehittämistoimenpiteillä ja taloudellisilla hyödyillä tarkoitetaan liikennöitsijän suunnitteluosaamisen ja
resurssien hyödyntämistä mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja toisaalta liikennöitsijän
houkuttelemista tuottamaan asiakastyytyväisyyttä parantavaa laatua. (LVM 2012a.)
Liikennöitsijän näkökulmasta liikennetuotannon suunnittelun päämääränä on tavoitella
mahdollisimman monia matkustajia mahdollisimman vähillä tuotantoon käytetyillä panoksilla. Liikennöitsijän on mielekästä suunnitella käyttöoikeussopimuksen reitit ja aikataulut
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esimerkiksi varikkonsa sijainti, kuljettajiensa asuinpaikat, kuljettajien työvuorokierrot, yrityksen muu liikenne ja paikalliset erityisolosuhteet huomioiden (LVM 2012a). Tällöin voi
olla mahdollista ja kannattavaa yhdistää kaupunkiseudun sisäisiä ja ulkopuolelle suuntautuvia reittejä toisiinsa kuvassa 3.6 esitetyllä tavalla. Täten liikenteen tuotantokustannukset voidaan saada alemmiksi verrattuna malliin, jossa viranomainen suunnittelisi reitit ja aikataulut,
koska viranomainen ei lähtökohtaisesti huomioi yksittäisen liikennöitsijän kustannuksiin
vaikuttavia tekijöitä. Viranomaisen suunnittelemassa liikenteessä liikennöitsijälle muodostuu usein hukkakuluja esimerkiksi pidemmistä siirtoajoista ja kuljettajille maksettavista
päällekkäisistä työajoista, jotka kasvattavat kustannuksia mutta eivät palvele matkustajia.

Kuva 3.7 Toimijoiden vastuut ja suhteet alueellisessa käyttöoikeussopimuksessa. (Van de Velde 2015.) Suomennettu.

Käyttöoikeussopimus sisältää aina epävarmuutta liikennöitsijän näkökulmasta, koska liikenteen tilaajan ja liikennöitsijän välinen sopimus sitoo liikennöitsijää tuottamaan palvelua tietyn pituiselle jaksolle ja käyttöoikeussopimus sisältää aina riskin lipputuloista. Jos kilpailutilannetta ei synny tai markkinat eivät toimi johtuen alueellisen liikennöinnin mahdollisesti
suuremmista volyymeistä ja edelleen tarvittavista resursseista, se voi koitua tilaajan kannalta
riskialttiiksi. Siksi on tärkeää, että sopimusehdot ovat tarkat ja yksiselitteiset, tarjouspyyntö
on laadittu houkuttelevaksi ja että siinä on jaettu oikeanlaista informaatiota. (LVM 2012a.)
Hankintojen yleisiä periaatteita käsittelevässä luvussa potentiaalisten tarjoajien tasapuolisen
ja syrjimättömän kohtelun kannalta käyttöoikeussopimuksen tarjouspyynnössä on kyettävä
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kuvaamaan aluetta koskevat sen hetkiset matkustajamäärät ja lipputulot riittävällä tarkkuudella. Muutoin alueella liikennöivä sen hetkinen liikennöitsijä saisi liian suurta etua kilpailijoihinsa nähden. Tilaajan asettamien palvelutasoa koskevien reunaehtojen pohjalta liikennöitsijöiden tarjouksissaan esittämille liikennöintisuunnitelmille on tarjouspyynnössä kuvattava selkeät arviointikriteerit, joiden perusteella liikennöitsijä valitaan (LVM 2012a).
Koska käyttöoikeussopimusta koskevalla alueella voi olla kaupunkiseudun ulkopuolelle
suuntautuvaa kaukoliikennettä, voidaan yksinoikeus käyttöoikeussopimuksella rajata koskemaan vain kaupunkiseudun sisäistä liikennettä. Tällöin tarjouspyynnössä on kuvattava ulkopuolisen liikenteen määrät sekä mitkä ovat mahdollisuudet sellaisen liikenteen lisääntymiseen, jotta tarjoaja kykenee arvioimaan tarkasti siitä aiheutuvat riskit. (LVM 2012a).
Suhteellisuusperiaatteeseen nojaten liikenteen pilkkominen useampaan kohteeseen ja sopimukseen olisi järkevää, jotta tarjouskilpailut houkuttelisivat erikokoisia yrityksiä. Jakaminen myös vähentäisi yhdelle toimijalle koituvaa tuotannollista riskiä laajan liikennöintikohteen osalta. Toisaalta liikenteen ryhmittäminen eri sopimuksiin on järkevää monopolin ehkäisemiseksi, koska menettely tarjoaa usealle liikennöitsijälle mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa. Harvoin kilpailutettavat isommat kohteet heikentävät markkinoiden toimintaa,
koska muilta yrityksiltä kielletään toiminta kilpailutetulla liikennöintialueella (LVM 2012a).
Alueellisissa käyttöoikeussopimuksissa liikennöintikohteiden luonnille ja sopimusten hallinnalle haastetta ja vaatimuksia tarkalle suunnittelulle tilaajan näkökulmasta aiheuttaa eri
liikennöintialueiden rajat, joissa reittejä saattaa ulottua useamman käyttöoikeussopimuksen
alueelle tai kaupunkiseudun ulkopuolelle. Tällaisen poikittaisliikenteen tai vaikkapa eripituisten siirtymäajan sopimusten ja käyttöoikeussopimusliikenteen synkronoinnissa suunnittelun reunaehdot ja tulonjako on määritettävä tarkasti etukäteen (LVM 2012a).
Alueellisen käyttöoikeussopimuksen kokonaisvaltaisen hyödyntämisen soveltuvuutta kannattaa tässä työssä tutkia tarkasti, sillä kehyskunnat muodostavat uusia erillisiä alueita, jotka
ovat muuta kaupunkiseutua vähemmän kytköksissä naapurialueisiin.

3.4 Reittipohjainen käyttöoikeussopimus
Reittipohjainen käyttöoikeussopimusmalli bussiliikenteen hankinnoissa tunnetaan myös nimellä nettomalli, jossa liikennöitsijä saa asiakastulot eli lipputulot ja mahdolliset rahti- ja
mainostulot eli liikennöitsijä kantaa lipputuloriskin. Nettomallissa nimensä mukaisesti lipputulojen lisäksi maksettava liikennöintikorvaus on liikennöitsijän liikennöintikulujen ja lipputulojen välinen erotus. Ääritapauksessa maksettava liikennöintikorvaus voi olla negatiivinen, jos lipputulot ovat korkeammat kuin liikennöinnin kulut. Tällöin liikennöitsijä maksaa
tilaajalle voidakseen liikennöidä kyseistä nettomallin mukaista liikennettä. (LVM 2012a ja
Keski-Suomen ELY-keskus 2014.)
Reittipohjaisessa käyttöoikeussopimuksessa tilaaja suunnittelee reitit ja aikataulut vähintään
pääpiirteissään. Lisäksi tilaaja voi asettaa esimerkiksi vähimmäiskalustovaatimuksia. Sopimusehdoilla voidaan säädellä liikennöitsijän vaikutusmahdollisuuksia liikennesuunnittelussa. Koska liikennöitsijän tulot ovat riippuvaisia matkustajamääristä, on liikennöitsijällä
oltava mahdollisuus ehdottaa reitti- ja aikataulumuutoksia. Mallin päätavoitteena kuitenkin
on, että matkustajamäärät ja asiakastyytyväisyys kasvavat liikennöitsijän asiakaslähtöisellä
palvelulla laadun, innovaatioiden ja markkinoinnin suhteen. (LVM 2012a.)
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Yleensä tilaaja asettaa liikenteelle hintavelvoitteen eli käytännössä velvoittaa kaupunkiseudun taksajärjestelmän käyttöä, mutta sallimalla myös liikennöitsijäkohtaisten lipputuotteiden käytön olisi liikennöitsijällä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa matkustajamääriin, kilpailla niistä sekä vaikuttaa taloudelliseen riskiin. (LVM 2012a.)
Tilaaja voi suunnitella liikenteen keskitetysti (tilaaja hallinnoi taktisen tason suunnittelua,
kuva 3.8), vaikka samalla alueella toimisi useita liikennöitsijöitä. Reittipohjaisten käyttöoikeussopimushankintojen koko voi vaihdella yhden vuoron laajuudesta useamman reitin kokonaisuuksiin (Uudenmaan ELY-keskus 2016a). Jos saman alueen liikennöinti jaetaan useampaan eri hankintakohteeseen ja useampi liikennöitsijä voittaisi liikennettä, näiden liikennöitsijöiden tuottamat palvelut käytännössä kilpailisivat keskenään, koska matkustajamäärät
vaikuttavat tuloihin (LVM 2012a).

Kuva 3.8 Toimijoiden vastuut ja suhteet reittipohjaisessa käyttöoikeussopimuksessa. (Van de Velde 2015.)
Suomennettu.

Hankintojen rajauksissa ja kohteiden määrittelyissä on pyrittävä ehyisiin kokonaisuuksiin,
jotta liikennöitsijöiden välistä epätervettä kilpailua voitaisiin ehkäistä. Markkinatilanteen
säilymisen takaamiseksi sopimuskauden aikana voidaan määritellä erikokoisia tarjouskohteita, jotta kaiken kokoiset liikennöitsijät kykenevät tarjoamaan. Pienillä kohteilla tarjotaan
mahdollisuutta pienten toimijoiden tuloon markkinoille. Tarkka hankinnan kuvaus ja sopi-

30

musehtojen määrittely ehkäisevät riitoja esimerkiksi lipputuloriskin suhteen liikennöitsijöiden ja sopimusosapuolien välillä. Nykyinen liikennöitsijä saa tarjouskilpailuvaiheessa
yleensä etua paremmasta alueen tuntemuksesta markkinoiden ja matkustajamäärien suhteen,
joten avoimuusperiaatteen nojalla tilaajan on jaettava kaikille tarjoajille tasapuolista markkinainformaatiota. (LVM 2012a.)
Uudenmaan ELY-keskus on suosinut kilpailutuksissaan reittipohjaista käyttöoikeussopimusta (nettomallia), joten se toimii osassa kehyskuntia lähtötasona tutkimukselle, jossa tavoitteena on löytää oikeanlaisia hankintamalleja HSL:n järjestämälle bussiliikenteelle.

3.5 Bruttomalli
PSA:n puitteissa suoritettavaa hankintalakia tai erityisalojen hankintalakia soveltavaa hankintaa kutsutaan bruttomalliksi. Mallin perusperiaatteita ovat, että tilaaja vastaa liikenteen
suunnittelusta täysin (kuva 3.9) ja perii lipputulot eli kantaa lipputuloriskin. Tilaajaviranomaisen tavoitteena on erityisesti kaupunkiseuduilla maankäyttö ja peruspalvelut huomioiden toimiva ja integroitu joukkoliikennejärjestelmä, jossa vallitsee yhtenäinen taksa- ja lippujärjestelmä, eivätkä eri operaattorien palvelemat reitit kilpaile keskenään. Tällöin liikennesuunnittelu on mahdollista toteuttaa keskitetysti riippumatta liikennöitsijöiden määrästä
sekä varmistaa palvelutason toteutuminen. Hankinnoissa liikennöitsijältä siis tilataan vain
ennalta suunniteltujen reittien liikennöinti ennalta määrätyillä aikatauluilla. (LVM 2012a.)

Kuva 3.9 Toimijoiden vastuut ja suhteet bruttomallissa. (Van de Velde 2015.) Suomennettu.
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Koska liikennöitsijä ei ole oikeutettu saamaan lipputuloja, perustuu liikennöitsijän tulot kokonaisuudessaan hankintasopimuksen mukaiseen liikennöintikorvaukseen. Liikennöintikorvaus on yleensä jaettu eri suoritekomponentteihin, jotka muodostuvat linjakilometreistä, linjatunneista ja liikenteessä olevista ajoneuvoista per liikennöintivuorokausi. Lisäksi liikennöintikorvaus yleensä sidotaan indeksiin, joka huomioi sopimuskaudella tuotantokustannuksiin liittyvien tekijöiden vaihtelua. Bruttomallin mukainen hankinta on liikennöitsijälle
melko riskitön, koska tulot pysyvät sopimuskaudella hyvin vakioina. (LVM 2012a.)

Kuva 3.10 Liikennöitsijöiden ansaintalogiikat kaupunkiseudulla, jossa bruttomallin lisäksi hyödynnetään
käyttöoikeussopimuksia ja markkinaehtoista liikennettä. (LVM 2012a.) Mukautettu.

Esimerkki:
Kuva 3.10 selventää kaupunkiseudun bruttomallin mukaisen liikenteen kokonaisuutta, kun
rinnalla on myös käyttöoikeussopimuspohjaista ja markkinaehtoista liikennettä. Bruttomallin sopimuksessa asiakas E maksaa matkastaan kaupunkiseudun toimivaltaisen viranomaisen määräämän, yhtenäiseen taksa- ja lippujärjestelmään perustuvan, hinnan, jonka tilaaja
kerää liikennöitsijältä. Tilaaja maksaa liikennöitsijälle sopimuskorvauksen b. Markkinaehtoisessa liikenteessä sekä käyttöoikeussopimuksissa maksuperusteet ja rahavirrat toimivat
edelleen vastaavalla tavalla kuin tässä luvussa kyseisiä malleja tarkasteltaessa on todettu.
Liikennöitsijän liiketoiminnan kannalta matkustajamäärillä ei suoranaisesti ole kovin suurta
merkitystä, joten lähtökohtaisesti liikennöitsijän ei tarvitse panostaa mahdollisimman hyvään asiakaspalveluun saadakseen suurempia tuloja (LVM 2012a). Siksi tilaaja voi liikennöintikorvauksen päälle maksaa asiakastyytyväisyyteen perustuvaa bonusta tai vähentää liikennöintikorvauksesta huonoon laatuun perustuvia sanktioita (LVM 2012a.). Bonusten ja
sanktioiden suuruudet tulisivat olla riittävän suuria, jotta liikennöitsijän on kannattavaa uhrata sellaisia panoksia, joilla saavutetaan tavoiteltava laatu (Lahdenranta & Laine 2016).
Bruttomallissa on mahdollista ja jopa tarkoituksenmukaista kilpailuttaa erikokoisia liikennekokonaisuuksia. Pienillä kohteilla voidaan edesauttaa pienten liikennöitsijöiden säilymistä
markkinoilla ja toisaalta mahdollistaa myös uusien pienten toimijoiden astumisen markkinoille (LVM 2012a). Suuremmissa kohteissa tilaajan on helpompi tehdä pieniä liikennöintiin
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liittyviä muokkauksia sekä saada kustannustehokkuutta esimerkiksi yhdistelemällä eri linjoja autokierrollisesti toisiinsa (Sinisalo 2016).
Tarjouskilpailuvaiheessa eri liikennöitsijät ovat lähes samanarvoisessa asemassa, koska
aiemmalla kokemuksella esimerkiksi matkustajamäärien suhteen ei ole merkitystä bruttomallissa (LVM 2012a) eikä liikennöitsijä pysty yhdistelemään eri reittejä toisiinsa. Luonnollisesti liikennöitsijä saavuttaa kilpailuetunsa varikkonsa sijainnilla ja kyvyllä tuottaa liikene mahdollisimman tehokkaasti myös mahdollisuudella yhdistellä eri liikennöintikohteiden työvuoroja ja autokiertoja toisiinsa. Tilaajan kannalta tarjouspyynnön laatiminen ja tarjousten vertailu ovat helppoa, koska palvelutasoja ei tarvitse määritellä, vertailukriteerit ovat
helpommin määritettävissä ja tarjousten vertailu on läpinäkyvää (LVM 2012a).
HSL on tilaajaorganisaatio, jolla on luvun 2.3 mukaisesti runsaasti vastuualueita ja suunnittelutehtäviä, mikä saattaisi lähtökohtaisesti puoltaa bruttomallin soveltamista bussiliikenteen
hankinnoissa. Kehyskuntien osalta liikenteen suunnittelu voi erota varsinaisesta kaupunkiliikenteestä, joten tässä tutkimuksessa bruttomallin soveltuvuutta on arvioitava uudelleen.

3.6 Oma tuotanto ja sisäinen liikenteenharjoittaja
Julkisen vallan on mahdollista tarjota julkisia henkilöliikennepalveluja myös liikennöinnin
osalta. Oma tuotanto tarkoittaa tilannetta, jossa liikenteen tuottaa viranomaisen omaan organisaatioon kuuluva yksikkö (kuva 3.11). (LVM 2012a.)

Kuva 3.11 Liikenteen järjestäminen omana tuotantona. (Van de Velde 2015.) Suomennettu.
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Sisäinen liikenteenharjoittaja on viranomaisesta eli tilaajaorganisaatiosta juridisesti erillinen
organisaatio, joka on kuitenkin tilaajaviranomaisen määräysvallassa. Sisäisen liikenteenharjoittajan malli ikään kuin vastaa bruttomallia ilman tarjouskilpailua eli liikenne suorahankitaan sopimuksella viranomaisen liikennöintiyksiköltä. Omalla tuotannolla tai sisäisellä liikenteenharjoittajalla viranomaisen on mahdollista saada juuri sellaista palvelua, jonka katsoo parhaaksi omilla resursseillaan. (LVM 2012a.)

3.7 Bussiliikenteen järjestämistapojen keskinäinen vertailu
Tässä osiossa tarkastellaan hankintamallien etuja ja haittoja sekä tehdään mallien välistä
vertailua. Tutkimuskysymyksiin otetaan kantaa tilaajan ja tuottajan välisen vastuunjaon, ansaintalogiikan ja kannusteiden, riskien sekä bussiliikennemarkkinoiden toiminnan osalta.
Kuva 3.12 esittää operaattorin (liikennöitsijän) ansaintalogiikkaa yleisellä tasolla eri järjestämistapavaihtoehtojen välillä.

Kuva 3.12 Rahavirtojen kohdistuminen toimijoiden välillä eri järjestämistapavaihtoehdoissa.
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Kuvassa oletetaan, että yksityisellä operaattorilla on intressit voitolliseen liiketoimintaan,
kun taas julkisen operaattorin tai liikelaitoksen liiketoiminta ei lähtökohtaisesti tähtää liikevoittoon. Kuvassa näyttää siltä kuin kilpailutetussa liikenteessä saavutetut kustannussäästöt
operointikuluissa valuisivat operaattorien liikevoitoiksi. Näin ei kuitenkaan ole, sillä pääkaupunkiseudulla 1990-luvun puolivälissä aloitettu bussiliikenteen kilpailutus on alentanut
kustannuksia parhaimmillaan jopa noin 30 prosenttia (Helsingin kaupunki 2016), mutta kilpailutuksiin osallistuneiden liikennöitsijöiden liiketulos on keskimäärin ollut vain 3,2 prosenttia (Liikennevirasto 2015a, s. 79).
Markkinaehtoisen liikenteen ehdottomia hyötyjä ovat vapauden ja innovaatioiden lisääntyminen sekä liikenteen itsekannattavuus, joka syntyy liikennöitsijän kilpailukykyisillä palvelukonsepteilla ja tuotemerkin tunnettavuudella. Suomessa joukkoliikennelain tuoma uudistus on vapauttanut bussiliikennemarkkinoita erityisesti kaukoliikenteen reiteillä. Näille reiteille on ilmestynyt uusia toimijoita uudenlaisilla palvelu- ja hinnoittelukonsepteilla, jotka
ovat kasvattaneet tarjolla olevien liikennepalvelujen kokonaismäärää ja syntyneen kilpailun
takia keskimääräiset asiakashinnat ovat laskeneet ja kokonaiskysyntä kasvanut (Pöllänen et
al. 2015). Voidaan todeta, että markkinaehtoinen malli soveltuu ensisijaisesti kaupunkien
välille kaukoliikenteeseen suurten ihmismassojen kuljettamiseen. Eräs tutkimuksen aihe
voisi olla, soveltuisiko markkinaehtoinen liikenne suurten massojen kuljettamiseen tiheillä
kaupunkiseuduilla, joissa linjaston rakenne on verkostomaisempi verrattuna kaukoliikenteessä tyypilliseen säteittäiseen rakenteeseen.
Kaupunkiseudun kannalta markkinaehtoisessa liikenteessä toimivaltaisen viranomaisen ei
tarvitsisi suunnitella liikennettä tai järjestää taksa- ja lippujärjestelmiä, mutta koska liikennekokonaisuus muodostuu useiden eri toimijoiden palveluista, se saattaisi olla asiakkaan
kannalta vaikeasti hahmotettava. Toiseksi, liiketoimintaympäristö voi muuttua jatkuvasti,
mikä voi muodostaa äkillisiä palvelutasoaukkoja, joita viranomaisen tulisi paikata. Tämä ei
välttämättä anna asiakkaalle kuvaa luotettavasta palveluympäristöstä.
Haja-asutusalueille malli ei sovellu, koska matkustusmäärät eivät mahdollista kannattavaa
liiketoimintaa (LVM 2012a). On mahdollista, ettei kilpaillun kaukoliikenteen runkoreittien
ja haja-asutusaluereittien välille välttämättä synny yhtenäistä lippujärjestelmää. Liikennekaari vaatii myyntijärjestelmien rajapintojen avaamista, joten periaatteessa matkaketjuja tarjoavat operaattorit kykenevät jatkossa selkeyttämään lippuvarianssia.
Alueellisen käyttöoikeussopimuksen yhtenä hyötynä verrattuna markkinoiden ehdoilla syntyvään liikenteeseen on se, että tilaaja voi säädellä palvelutasoa myös kannattavimman liikenteen ulkopuolella olevina aikoina. Kilpailuttamismenettelyllä valitaan liikennöitsijä, joka
vähimmäispalvelutasovaatimukset huomioiden tuottaa tietylle alueelle ikään kuin markkinaehtoisen mallin mukaisesti vapaasti suunniteltavaa liikennepalvelua. Palvelutasomäärittelystä riippuen malli vaatii julkista subventiota, jolla kyetään madaltamaan liikennöitsijän ansaintariskiä. Toisaalta ansaintariski madaltuu myös sillä, että käyttöoikeussopimus lähtökohtaisesti tarkoittaa alueellista yksinoikeutta (LVM 2012a).
Verrattuna bruttomalliin, käyttöoikeussopimuksien liikennöintiympäristössä olevien toimijoiden, tilaajan, liikennöitsijän ja asiakkaiden sekä kaupunkiseudun, yhteinen etu on se, että
malli mahdollistaa yhtenäisen lippujärjestelmän ja että liikennöitsijä on paremmin motivoitunut tuottamaan laadukasta liikennettä sekä luomaan innovaatioita, koska liiketulokseen
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vaikuttaa lipputulojen määrä. Alueellisen käyttöoikeussopimuksen ei järjestämistapana pitäisi edellyttää yhtä laajaa tilaajaorganisaatiota, koska reitti- ja aikataulusuunnittelu tapahtuu
tuottajan puolella. Toisaalta viranomaisen hankintayksikön kannalta käyttöoikeussopimuksia koskevien tarjousten ja liikennöintisuunnitelmien vertailu ja ratkaisu vaatinevat enemmän ammattitaitoa ja resursseja kuin bruttomallissa. Ongelmaksi todennäköisesti muodostuu
lipputulojen kohdentaminen, koska koko lippujärjestelmän kattavalla alueella on useampia
liikennöitsijöitä ja liikennöintisopimuksia.
Käyttöoikeussopimuksien kilpailutus voi synnyttää puutteita tiedonjaossa, vaatii isompia resursseja ja investointeja sekä suunnitteluosaamista, mikä saattaa heikentää tarjousaktiivisuutta verrattuna esimerkiksi bruttomalliin. Tällöin tarjousaktiivisuuden heikentyminen ja
tarjouskilpailulla saavutettu yksinoikeus erityisesti alueelliseen liikennöintiin pitkillä sopimusajoilla voivat vaikuttaa monopolien syntyyn ja kilpailutilanteen heikentymiseen. Taitavalla järjestelyllä ja hankintojen suunnittelulla tilaaja voi porrastaa sopimuksia alkamaan ja
päättymään eri ajankohtina, jolloin markkinoille ei synny pitkiä katkoja (LVM 2012a).
Nettomallin hyöty on tilaajalähtöinen reitti- ja aikataulusuunnittelu, jolloin tilaaja voi yksityiskohtaisemmin suunnitella liikenteen palvelutasotavoitteen mukaisesti. Tällöin on selkeämpi luoda kuva siitä, mitä tilataan ja tarjotaan, joten myös tarjousten vertailuperusteet ovat
selkeämmin hahmotettavissa ja hallittavissa. Haittapuoli on se, ettei liikennöitsijän ole mahdollista hyödyntää suunnitteluosaamistaan tuotannossaan, jolloin lipputuloriskin hallintaan
ei ole käytettävissä suunnittelun vapausasteita. Tällöin on ilmeistä, että liikennöitsijä saattaa
joutua korottamaan tarjoushintojaan, varsinkin jos sopimuskauden aikana tapahtuvat mahdolliset muutokset liikennöintikentässä vaikuttavat kysyntään ja niiden hallitseminen on
hankalaa. Vaikuttaa siltä, ettei nettomallia sellaisenaan voida hyödyntää isoissa kokonaisuuksissa, koska liikennöitsijän riski muodostuisi liian isoksi.
Sen sijaan malli vaikuttaisi käyttökelpoiselta, kun hankintoja voidaan ja kannattaa hajauttaa
pienempiin kokonaisuuksiin, yksittäisiin linjoihin, jotka vaativat vähemmän investointeja ja
mahdollistavat erikokoisten yritysten tarjoamisen. Reiteillä pitäisi kuitenkin olla potentiaalia
matkustusmäärien kehitykselle, jolloin liikennöitsijällä on intressiä tuottaa hyvää asiakaspalvelua lipputulojen kerryttämiseksi. Nettomallia soveltavat hankinnat saattavat kuitenkin
olla hyvin pirstaleisia (esimerkiksi hankittava kokonaisuus käsittää vain yhden vuoron), jolloin lopputulos ei välttämättä ole optimaalisin kalustokiertojen ja työvuorojen kannalta.
Palvelusopimusasetuksen mukaisista hankinnoista bruttomalli on liikennöitsijän kannalta
riskittömin, koska tilaaja kantaa lipputuloriskin, ja näin ollen liikennöitsijän ainoa riski on
tarjouksen laskeminen väärin. Verrattuna muihin hankintamalleihin bruttomallin ehdoton
hyöty tilaajan kannalta on vaikutusmahdollisuudet yksityiskohtiin (kuva 3.13) ja palvelutasoon sekä se, ettei lipputulojen jakamista liikennöitsijöittäin tarvitse pohtia. Lisäksi tilaaja
kykenee paremmin ohjaamaan kysyntää liikennesuunnittelun ja maankäytön välillä sekä ristisubventoimaan kannattavien ja kannattamattomien reittien välillä.
Bruttomallin yksi etu on selkeämmät hankittavat kokonaisuudet, koska reitit ja aikataulut
pääpiirteisesti on suunniteltu jo ennen tarjousten pyytämistä, jolloin tarjouksen laadinta ja
tarjousten vertailu pitäisivät olla yksiselitteisempiä kuin malleissa, joissa liikennöitsijä vastaa reitti- ja aikataulusuunnittelusta. Toisaalta, kun bruttomallissa ei hyödynnetä mahdollista
potentiaalia liikennöitsijän reitti- ja aikataulusuunnitteluosaamisessa (kuva 3.13), niin linjaston tuottavuus työvuoro- ja autokiertosuunnittelun kannalta on vain sen varassa, kuinka
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hyvin liikennöitsijä kykenee yhdistelemään eri sopimusten tuotantoa toisiinsa synergiaetujen saavuttamiseksi. Vaikuttaa siltä, että etenkin suurilla kaupunkiseuduilla liikennöitsijän
saavuttama liiketulos perustuu pitkälti eri sopimusten muodostaman liikennöintikokonaisuuden logistiseen synergiaan. Bruttomalli vaikuttaa tarjoavan erityisesti tilaajalle joustovaraa
sopimuskohteiden kokoon siten, että tarjolle voidaan asettaa erikokoisia kohteita. Lisäksi
malli helpottaa sopimuskauden aikana tehtäviä muutoksia, koska liikennöitsijän riski on pienempi (LVM 2012a).

Ei mahdollinen alue

Ei mahdollinen alue

Kuva 3.13 Tilaajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet joukkoliikenteen järjestämistavoissa. (Ringqvist 2015.)

Haittapuolena liikennöitsijöiden ja toisaalta tilaajankin näkökulmasta bruttomalli ei lähtökohtaisesti kannusta mahdollisimman laadukkaaseen asiakaspalveluun, palveluinnovaatioiden kehittämiseen, uuteen tekniikkaan tai parempaan varusteluun investoimiseen, koska niihin uhrattujen panosten synnyttämä tuotos ei näy liikennöitsijän hyötynä (Lahdenranta &
Laine 2016). Tämä johtaa siihen, että tilaajan on jatkuvasti kehitettävä tarjouskilpailujen
pisteytystä ja sopimuskausien laatuelementtejä laadun varmistamiseksi. Bruttomallin mukaiset hankinnat näyttävät perustuvan mahdollisimman kovaan kustannusten karsimiseen,
jolloin kilpailukierrokset nousevat pääosaan. Iloranta & Pajunen-Muhonen (2015) toteavat
teoksessaan, että aggressiivinen kilpailuttaminen voi johtaa hallitsemattomiin riskeihin, kuten kovaan hintakilpailun kierteeseen ja laadun rapautumiseen.
Kilpailuttamisen sijasta toimivaltainen viranomainen voi järjestää liikenteen omana tuotantonaan. Vigren (2014) toteaa, että joukkoliikenne julkisten tuotantoyksiköiden tuottamana
on kalliimpaa kuin yksityisten toimijoiden tuottamana. Teoriassa, tilanteessa, jossa markkinoille olisi vaarassa syntyä monopoli, oma tuotanto voisi tällöin ehkäistä ylihinnoittelua.
Lisäksi oma tuotanto mahdollistaa riskien hallitsemisen helpommin ja on hyvin joustavaa
tilanteissa, joissa palvelutasoa joudutaan muuttamaan radikaalisti (LVM 2012a).
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4 Kokemuksia kilpailuttamisesta ja hankintamalleista
Tämä luku sisältää operatiivisen tason tutkimusta HSL:n nykyisten hankintamallien toimivuudesta, käytännöistä, hyödyistä ja haitoista sekä ulkomailta saaduista kokemuksista, erityyppisistä ansaintamalleista, kannusteista ja kilpailuttamisen onnistumisesta. Tutkimuskysymystä kustannusten muodostumisesta tarkastellaan liikennöintirakenteen vaikutusten
ohella. Nykymenetelmien, ulkomaiden kokemusten ja kustannustarkastelun on tarkoitus
tuottaa tietoa, uusia ideoita ja vaihtoehtoja, joita voidaan soveltaa luvussa 6 tarkasteltaessa
mallien käyttökelpoisuutta ja kannustinmenetelmiä kehyskuntien bussiliikenteessä.

4.1 Liikennöintirakenteen vaikutus työvuorojen järjestämiseen ja
tuntikustannuksiin kilpailutetussa liikenteessä
Luvussa 2.5.2 todettiin, että henkilöstökulut hallitsevat bussiliikenteen kustannusrakennetta
yli 50 prosentin osuudella. Tässä luvussa tutkitaan, kuinka bussiliikenteen liikennöintirakenteet vaikuttavat työvuorojen järjestämiseen ja tuntiyksikköhintoihin, jotta tämän työn myöhemmissä luvuissa kyetään analysoimaan liikennöimisestä riippuvia kustannuksia.
Työvuorojen järjestäminen
Seuraavassa vertaillaan kolmen eri kaaviorakenteen vaikutuksia työvuorojen suunnitteluun
ja tehokkuuteen: 1) kokopäivävuoropainotteinen liikenne, jossa kaikki autopäivät ovat suunnilleen yhtä pitkiä. 2) ruuhkavuoropainotteinen liikenne, jossa suuri osa autopäivistä liikennöi vain ruuhka-aikoina. 3) välimuoto, jossa kokopäiväisesti liikennöivien autopäivien ja
vain ruuhka-aikoina ajavien osuus on yhtä suuri tai lähes yhtä suuri. Vertailussa on valittu
kaavioita, joissa liikenne ajoittuu suunnilleen samalle jaksolle klo 05 - 24 sekä oletetaan.
Lisäksi oletetaan, että kussakin kaaviossa työvuorot alkavat ja päättyvät varikolla, joka sijaitsee noin 15 minuutin päässä molemmilta lähtö-/päätepysäkiltä, jotta kaaviot olisivat vertailukelpoisia. Vertailu on kärjistetty, koska yleensä liikennöitsijällä on enemmän liikennettä
hoidettavanaan ja se voi yhdistellä työvuoroja toisiinsa eri liikennöintikaavioiden välillä.
Tässä vertailussa työvuorot on suunniteltu vain esimerkkikaavion sisäisesti.
Kuva 4.1 esittää erään 1) kokopäivävuoropainotteisen linjan kaaviorakennetta, jossa yhdelläkään viidestä autopäivästä ei ole päivätaukoa. Laatikot kuvaavat yksittäisiä lähtöjä ja lähtöpaikat on eroteltu eri väreillä toisistaan. Linjatunteja on yhteensä 80,1 h.

Kuva 4.1 Autokiertokaavio vain kokopäiväliikennettä käsittävällä linjalla.

Kuvan 4.1 kaaviorakenne on järjestelty uudelleen työvuoroiksi kuvan 4.2 esittämällä tavalla.
Punaiset ympyrät osoittavat, että osaan työvuoroista joudutaan sijoittamaan ylimääräisiä palkallisia taukoja sekä ylimääräinen siirtoajo. Työvuorojen pituudet varikkosiirtoajoineen ja
ilman palkattomia taukoja ovat noin 86,1 h (+ 7,5 % kaavion tunteihin nähden).
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siirtoajo

Kuva 4.2 Esimerkki kuljettajien työvuoroista kuvan 4.1 mukaisessa liikennöinnissä.

Kuva 4.3 esittää erään 2) ruuhkavuoropainotteisen linjaryhmän kaaviorakennetta. Suurin osa
(9/11) autopäivistä on liikenteessä vain ruuhka-aikoina. Linjatunteja on yhteensä 88,2 h.

Kuva 4.3 Autokiertokaavio ruuhkavuoropainotteisessa linjaryhmässä.

Ruuhkapainotteinen liikennetuotanto on jaettu työvuoroihin kuvassa 4.4. Työvuorojen kokonaispituus varikkosiirtoajoineen ja ilman palkattomia taukoja on 120,1 h (+ 36,2 % kaavion tunteihin nähden). Pienet punaiset ympyrät kertovat, että työvuorossa joudutaan maksamaan ”tyhjästä”, jotta minimityöaika viisi tuntia täyttyy. Pitkät punaiset soikiot kertovat,
että kuljettajalle joudutaan maksamaan ruuhka-aikojen välissä palkkaa odottelusta, koska
palkaton tauko voi olla enintään tunnin. Liikennöitsijälle maksettava korvaus siis sisältäisi
ison osan sellaista osuutta, jossa kuljettajalle maksetaan palkkaa, mutta joka ei sisällä matkustajia palvelevia aikataulutettuja lähtöjä.

Kuva 4.4 Esimerkki kuljettajien työvuoroista kuvan 4.3 mukaisessa liikennöinnissä.

Kuvassa 4.5 on 3) liikennettä, jossa kokopäivä- ja ruuhkavuorojen suhde on lähes yhtä suuri.
Käytännössä liikennettä on (105,1 h) viiden kokopäivä- ja kolmen ruuhkavuoron verran.
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Kuva 4.5 Autokiertokaavio linjalta, jossa on paljon sekä kokopäivä- että ruuhkavuoroja.

Kuvan 4.5 tuotanto on ryhmitelty kuvassa 4.6 työvuoroiksi, jotka ovat tehokkaita, koska
turhaa työaikaa (kuvien 4.2 ja 4.4 vastaavia punaisia ympyröitä ei ole) ei jouduta maksamaan. Työvuorojen pituudet ovat yhteensä 112,0 h (+ 6,5 % kaavion tunteihin nähden) eivätkä ne sisällä kuvan 4.5 kaavioon nähden enempää kuin työvuorojen aloituksiin, lopetuksiin kuluvaa aikaa. Vertailu osoittaa teoreettisesti, että kaaviorakenne, jossa kokopäivä- ja
ruuhkavuorojen määrät ovat lähellä toisiaan, aiheuttaa vähemmän kuljettajille maksettavaa,
liikennöitsijän näkökulmasta hukka-aikaa. Tämä johtuu siitä, että ruuhkavuorojen kuljettajat
pystyvät ajamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella sen aikaa, että kokopäivävuoroissa ajavat kuljettajat saavat pidettyä lakisääteiset taukonsa. Se, jonka vastuulla reitti- ja aikataulusuunnittelu on, kykenee vaikuttamaan bussiliikenteestä aiheutuviin henkilöstökustannuksiin.

Kuva 4.6 Esimerkki kuljettajien työvuoroista kuvan 4.5 mukaisessa liikennöinnissä.

Liikennöintirakenteen vaikutus tuntihintaan
Liikennöintirakenteen vaikutusta henkilöstökustannuksiin eli tuntihintaan tutkitaan seuraavassa jakamalla HSL:n liikennöintisopimukset liikennöintirakenteen perusteella eri luokkiin, joiden välillä vertaillaan tuntihinnan keskiarvon riippuvuutta liikennöintirakenteeseen.
Tutkimukseen on valittu liikennöintisopimuksiksi täysikokoisilla liikennöitäviä kohteita,
joissa käytetään liikennöintikorvausperusteina kilometrien, tuntien ja autopäivien yksikköhintoja. Tutkimus on koostettu liitteeseen 1, jossa nähdään, että vertailussa on käytetty 75
(otoskoko n=75) eri liikennöintisopimuksen tietoja. Liikennöintisopimukset on jaettu neljään eri luokkaan liikennöintirakenteiden perusteella seuraavasti:
 1. luokka: kokopäivävuorojen ja ruuhkavuorojen suhde on likimain 60 % / 40 % (otoskoko n1=23)
 2. luokka: kokopäivävuorojen ja ruuhkavuorojen suhde on likimain tasan 50 % / 50 %
(otoskoko n2=18)
 3. luokka: kokopäivävuorojen osuus koko liikenteestä on likimain vähintään 80 % (otoskoko n3=11)
 4. luokka: ruuhkavuorojen osuus koko liikenteestä on selvästi yli 50 % (otoskoko n4=23)
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Jokaisesta liikennöintikohteesta kerättiin helmikuun 2016 osalta maksetut indeksikorjatut
yksikkötuntihinnat (HSL 2016). Näin uudempien ja vanhempien liikennöintisopimusten väliset tuntihinnat ovat keskenään vertailukelpoisempia. Jokaisten edellä kuvattujen luokkien
sisällä laskettiin yksittäisen liikennöintikohteen kokonaisautomäärällä painotetut keskiarvot
tuntihinnoille.
Tutkimuksen tuloksena saatiin 1. luokalle tuntihinnan painotetuksi keskiarvoksi 36,03 € / h,
2. luokalle 36,42 € / h, 3. luokalle 36,54 € / h, 4. luokalle 36,96 € / h. Vaikka keskiarvot
asettuvat varsin lähekkäin, kaikki noin 1,00 € / h sisään, ne kuitenkin vastaavat suuruusjärjestykseltään aiemmin osoitettua, kaaviorakenteen vaikutusta työvuorosuunnitteluun ja edelleen tuntikustannuksiin.
Liitteen 1 tulos kertoo, että selkeästi kokopäiväpainotteinen tai selkeästi ruuhkapainotteinen
liikenne on suhteessa kalliimpaa tuntihinnan osalta, kun taas liikenne, jossa kokopäivävuorojen ja ruuhkavuorojen suhteen ollessa noin 3/2, on suhteellisesti halvempaa. Tuntihintakeskiarvojen asettuminen lähelle toisiaan voi selittyä sillä, että varsinkin isot liikennöitsijät
pystyvät tasoittamaan eri kohteiden tuntihintoja keskenään eri liikennöintikohteiden ja niiden kaaviorakennetyyppien välillä. Toinen selittävä tekijä on se, ettei vertailu huomioi varikkojen sijainteja, sillä varikolta reitille siirtyminen on merkittävä kustannustekijä ja sillä
on sitä suurempi vaikutus mitä kauempana varikko sijaitsee.

4.2 HSL:n nykyiset hankintaperiaatteet
Vuoden 2016 alkupuoliskolla HSL:n säännöllisen ja täysikokoisilla linja-autoilla liikennöitävä liikenne käsitti noin 1200 bussia. 10 prosentin laskennallinen varakaluston osuus (HSL
2016) nostaa liikenteeseen mitoitettavan kokonaiskalustomäärän siten noin 1320 bussiin.
Säännöllisellä liikenteellä tässä tapauksessa tarkoitetaan vähintään noin vuoden mittaista liikennettä aikatauluineen ja reitteineen, mikä kilpailutetaan tarjouskilpailumenettelyllä. Täysikokoisella linja-autolla tarkoitetaan tässä vähintään noin 12 metrin pituista linja-autoa.
HSL:n yleisten hankintaperiaatteiden mukaisesti kilpailutettavan liikenteen sopimusten
kesto lähtökohtaisesti on 7 vuotta, jonka päälle kuuluu vielä 3 vuoden optiomahdollisuus
(HSL 2011b). Option käyttö edellyttää hyväksyntää sopimuksen molemmilta osapuolilta,
mutta option käytön ehdottaminen on yleensä tilaajan intressissä. Lyhyempiäkin sopimuksia
käytetään, jos esimerkiksi on odotettavissa isoja linjastomuutoksia tietyllä alueella. Huomioimalla liikenteen laajuuden, noin 1200 bussia, ja olettamalla liikennöintisopimusten keskipituudeksi noin 7 vuotta pääsee lopputulokseen, että keskimäärin vuosittain tarjolla on noin
180 linja-auton tarvetta vastaava liikenne. HSL kilpailuttaa bussiliikennettä avoimella tarjouskilpailumenettelyllä yleensä kaksi kertaa vuodessa.
Tarjouskilpailujen suunnittelu aloitetaan noin 1,5 vuotta liikenteen aloittamista aikaisemmin. Aluksi suunnitellaan kilpailutettava kokonaisuus, laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat
sekä tarvittavat liitteet kuten reittien kuvaukset, aikataulut, autokierrot, kalustovaatimukset
ja muut erityisvaatimukset sekä pyydetään hallituksen myönnytys kilpailukierroksen järjestämiselle. Varsinainen tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan noin vuotta ennen liikenteen
käynnistymistä ja siitä tehdään julkisten hankintojen EU:n vaatima ilmoitus. Tarjousaikaa
tarjoajilla on yleensä noin 1,5 kuukautta, jonka jälkeen tilaaja tekee tarjousvertailun. Tarjouskilpailu ratkaistaan HSL:n hallituksessa vähintään 8 kuukautta ennen liikenteen käynnistymistä. Ratkaisusta on mahdollisuus valittaa markkinaoikeuteen kahden viikon kuluessa.
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Voittaneella liikennöitsijällä on siis noin 8 kuukautta aikaa hankkia käytettävän kaluston,
suunnitella tuotantonsa, hankkia kuljettajia sekä mahdolliset hallikiinteistöt. (HSL 2010b.)
Yksi tarjouskilpailukierros sisältää useita eri hankittavia kohteita, joista kustakin muodostetaan oma liikennöintisopimus. Kohteet voivat sisältää yhden tai useampia linjoja – yleensä
alueellisia linjastokokonaisuuksia. Kohteiden suuruus voi vaihdella yhden linja-auton käsittävästä kohteesta jopa 39 auton käsittävään kohteeseen. Näin ollen sopimusten arvo koko
sopimusajalta voi vaihdella noin 1 000 000 euron ja 60 000 000 euron väliltä. Kuvassa 4.7
esitetään kohdekokojen suhteelliset osuudet kesän 2016 tilanteessa. Tarjouskilpailun ratkaisun perusteena on kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset. Kokonaistaloudellisuus
määritetään tarjoushinnan muodostamien hintapisteiden ja tarjotun kaluston muodostamien
kalustopisteiden summana. (HSL 2015a ja HSL 2016.)

Kilpailukohteiden koot
1-5 autoa
13 %

31-40 autoa
10 %
26-30 autoa
13 %

6-10 autoa
16 %

21-25 autoa
8%
16-20 autoa
23 %

11-15 autoa
17 %

Kuva 4.7 HSL:n kilpailuttamien kohteiden koot.

Kuvasta 4.7 nähdään, että 11 - 20 auton kohteet ovat yleisimpiä 40 prosentin osuudella. Tilaajan näkökulmasta isommat kohteet tuovat synergiaetujensa puolesta kustannussäästöjä,
mutta toisaalta pienempiin kohteisiin kykenevät tarjoamaan myös pienemmät liikennöitsijät,
mikä lisää kilpailua. Kun vuosittain kilpailutetaan keskimäärin 180 auton edestä liikennettä
ja kilpailukierroksia on keskimäärin kaksi, on yhdellä kierroksella noin 90 auton liikenne.
Kuvan 4.7 perusteella kohdekoon keskiarvo asettuu noin 15 autoon, joten yhdellä kierroksella kilpailu käydään keskimäärin kuudesta liikennöintikohteesta. Kukin tarjoaja voi tarjota
jokaista liikennöintikohdetta ja tulla valituksi kaikkiin, mutta yksikään tarjoaja ei voi olla
varma voittavista tarjouksista ennen tarjouskilpailun ratkaisua.

4.3 Bruttomalli HSL:n soveltamana
Automäärällä mitattuna noin 94 prosenttia HSL:n täysikokoisilla linja-autoilla ajettavasta
säännöllisestä liikenteestä hankitaan bruttomallin mukaisesti eli lipputulot kohdistetaan tilaajalle (HSL 2016). Liikennöintikorvaus perustuu ennalta määritettyyn ajosuoritteeseen,
joka on jaettu linjakilometreihin, linjatunteihin ja autopäiviin. Näiden komponenttien sisältö
on kuvattu tarkemmin luvussa 2.5.1. Yleensä liikenteen tilaaja voi muuttaa sopimuksen mukaista vuotuista liikennesuoritetta linjakilometreissä mitattuna enintään 10 prosenttia vuodessa ja 20 prosenttia koko sopimuskauden aikana (HSL 2015a).
Liikennöitsijän näkökulmasta bruttomalli on suotuisa, sillä sama korvaus maksetaan kuukausittain riippumatta matkustajamääristä tai sen muutoksista. Jotta asiakkaat ja asiakastyy-
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tyväisyys kuitenkin merkitsisi liikennöitsijälle edes jotain ja edelleen vaikuttaisi joukkoliikenteen suosioon, HSL maksaa liikennöintikorvauksen lisäksi asiakastyytyväisyyteen ja laatuun perustuvia bonuksia. Asiakastyytyväisyysbonuksen suuruus vaihtelee 0 - 4 prosentin
välillä ja laatubonuksen 0 - 1 prosentin (paras kolmannes saa 1,0 prosenttia, 2. paras 0,5
prosenttia ja huonoin 0 prosenttia) välillä liikennöintikorvauksesta (HSL 2015a). Näin ollen
liikennöintibonusten teoreettinen maksimi asettuu 4,5 prosenttiin.
Kuva 4.8 esittää liikennöintikorvauksen sekä keskimääräisten ja maksimibonusten suhteellisia osuuksia näiden muodostamassa kokonaiskorvauksessa. Bruttokorvaus voidaan ajatella
kiinteäksi eräksi, kun taas bonukset sisältävät paljon riippuvia tekijöitä ja siksi se on ajateltu
muuttuvaksi eräksi. Keskimääräinen kokonaiskorvaus on laskettu vuonna 2015 maksettujen
bussiliikenteen bonusten ja kokonaisliikennöintikorvausten jaosta. Kuvasta nähdään, että
keskimääräisesti maksettava bonus jää selvästi teoreettisesta maksimista. Näin ollen liikennöitsijät pystyvät muodostamaan eroja toistensa välille suhteellisen bonuskertymän osalta ja
sitä kautta eniten suhteellista bonusta ansaitsevat voivat marginaalisesti laskea bruttokorvaukseen tarjottavia hintojaan. Käytännössä kyseessä on kuitenkin selkeä hintakilpailu.
Keskimääräinen
kokonaiskorvaus

Kokonaiskorvaus,
teoreettinen maksimi
120,00%
100,00%

120,00%
4,31%

80,00%

95,69%

1,70%

80,00%

muuttuva
(bonukset)

60,00%
40,00%

100,00%

muuttuva
(bonukset)

60,00%

kiinteä
(bruttokorvaus)

40,00%

20,00%

20,00%

0,00%

0,00%

98,30%

kiinteä
(bruttokorvaus)

Kuva 4.8 Liikennöintikorvauksen muodostuminen HSL:n kilpailuttamissa sopimuksissa.

Kokonaisliikennöintikorvausta kuitenkin alentavat ajamattomista ja vääräntyyppisellä kalustolla ajetuista vuoroista muodostetut vähennykset ja sanktiot. 2015 - 2016 ajamattomien
vuorojen osuus oli 0,10 - 0,15 prosenttia (HSL 2016), joka vastaa korvauksen vähennyksissä
arviolta reilua kahta promillea, mikä on marginaalista suhteessa kokonaiskorvaukseen.
Käytännössä HSL:n bruttomallissa liikennöitsijöiden välinen kilpailu käydään siitä, kuka
liikennöitsijöistä kykenee hoitamaan tarjolla olevan liikenteen tuotannon kustannustehokkaimmin. Kohteiden koot vaihtelevat automäärillä mitattuna yhdestä noin 40 bussia käsittäviin kokonaisuuksiin.
HSL:n bruttomallissa liikennöitsijöiden valinta kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella määräytyy seuraavasti: halvin tarjous saa 84 hintapistettä ja tarjottu kalusto ennalta määrätyn pisteytyksen perusteella voi saada enintään 16 kalustopistettä. Näin
ollen yksittäinen tarjous voi saada maksimissaan 100 pistettä eikä halvin hinta näin välttämättä ole voittavassa tarjouksessa. Kalliimmat tarjoukset saavat hintapisteitä kaavalla: [halvin hinta / tarjouksen hinta] * 84 pistettä. Kalustopisteissä noin puolet painottuu päästöihin,
millä ohjataan hankkimaan uutta kalustoa. Toisen puoliskon kalustopisteistä voi ansaita eri-
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laisilla bussin varusteilla kuten esimerkiksi kameravalvonnalla ja kuljettajan ajotavanseurannalla. Laskukaavan perusteella nähdään, että esimerkiksi kolmen kalustopisteen etumatkan kurominen umpeen vastaisi noin 3,7 prosenttia halvempaa tarjousta. Kalustopisteytyksen lisäksi kaluston uusiutumista ohjataan keski-ikävaatimuksella ja 16 vuoden yksittäisen
bussin maksimi-ikävaatimuksella (HSL 2015a).

4.3.1 HSL:n kokemukset bruttomallista
HSL:n soveltama bruttomalli on vaikuttanut myönteisesti bussiliikenteen kustannustason
laskuun pitkällä aikavälillä ja tämä malli sopii ensisijaisesti, kun tähdätään kustannusten laskuun. Bruttomallia on Helsingissä ja Helsingin seudun bussiliikenteessä sovellettu kilpailuttamisen alkamisesta saakka eli noin 1990-luvun puolivälistä lähtien. Helsingin kaupungin
teettämän selvityksen mukaan kilpailutuksen alkuvaiheessa kustannussäästö on ollut noin
10 - 30 prosenttia ja 2010-luvulle tultaessa kustannussäästö on vakiintunut noin 15 - 20 prosentin tasolle. Bruttomallilla on ollut selkeä kustannusvaikutus, kun liikennettä on kilpailutettu ensimmäisen kerran. (Helsingin kaupunki 2016.)
HSL on todennut bruttomallin keskeiseksi hyödyksi sen, että tilaaja saa varmistettua reitteineen, vuoroväleineen ja aikatauluineen sellaisen liikennetarjonnan ja -palvelun, jonka se itse
haluaa. Sopimuskausien aikana tehtäviä tarjonnan muutoksia varten tarjouskilpailuissa pyydetyt suoriteperusteiset yksikköhinnat soveltuvat lähtökohtaisesti mainiosti. (Sinisalo 2016.)
Lähtökohtaisesti bruttomallissa HSL:n ja liikennöitsijän vastuualueet ovat olleet selkeät ja
ansaintalogiikka varsin yksinkertainen, kun se perustuu pääasiassa liikennesuoritteeseen.
Liikennöitsijöiden välisen kilpailun perustuminen tuotannon tehokkuuteen ja kustannusten
minimoimiseen on kuitenkin vuosien varrella johtanut jatkuvaan laadun rapautumisen vaaraan (Sinisalo 2016).
HSL:llä ja sen edeltäjillä on yhteensä noin 20 vuoden kokemus bruttomallin liikennöintisopimuksista. Tällä aikavälillä liikennöitsijöiden on todettu hakeneen säästöjä kaluston ylläpidosta, mikä on vaikuttanut negatiivisesti kaluston kuntoon ja siisteyteen, mikä taas on vaikuttanut matkustusmukavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Myöhemmin liikennöitsijät ovat
hakeneet säästöjä liikennetuotannon tehostamisesta, jossa käytännössä autokierrot ja työvuorot on optimoitu siten, että ne altistavat liikenteessä tapahtuville jatkuville myöhästymisille. (Sinisalo 2016.)
Liikennöitsijöiden eri tyyppisten kustannussäästöjä tavoittelevien toimintamallien myötä tilaaja on joutunut turvautumaan useisiin liikenteen luotettavuutta ja laatua valvoviin ja seuraaviin käytäntöihin, jotka voivat prosesseina olla raskaita ja sitoa runsaasti resursseja. Näihin käytäntöihin lukeutuvat muun muassa lukuisat erilaiset sanktiomenettelyt ja toisaalta bonukset. Yhtenä käytäntönä on käyttöönotettu joukkoliikenteen laadunvalvonnan (JOLA)
prosessi, jossa kaluston huonon laadun uhkana on sanktio ja laadun ylläpidon kannustimena
bonus. JOLA-prosessilla on osoitettu olevan myönteinen vaikutus bussikaluston laadun kehitykseen. (Sinisalo 2016.)
Bruttomallin 20 vuoden soveltaminen liikennöitsijöiden kannalta voi vaikuttaa siltä, että
kustannussäästöjä on vaikeaa enää löytää mistään. Tästä kielii bussiliikenteen kustannustason asettuminen melko vakioksi. Joillakin liikennöitsijöillä liikennetuotanto ja sen suunnit-
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telu on onnistuttu virittämään niin optimaaliseksi, että se tuo runsaita voittoja kilpailukierroksilla ja ylivoimaa muihin liikennöitsijöihin nähden, mutta toisaalta se ei välttämättä kestä
sopimusten aikana tehtäviä muutoksia. Osittain tästä johtuen viime vuosina jotkin liikennöitsijät ovat voineet riitauttaa sopimustulkintoja oikeusasteessa tavoitteena saada taloudellisia hyötyjä. (Sinisalo 2016.)
Koska bussiliikenteen hintataso on vakiintunut, HSL on viime aikoina alkanut kilpailuttaa
suurempia liikennöintikohteita (Sinisalo 2016). Suurempi kohdekoko tuo synergiaetuja sekä
tilaajalle että liikennöitsijälle. Tilaajan kannalta se voi jo valmiiksi järjestellä autokiertoja
tehokkaammin ja isompi kohde tuo joustoa mahdollisissa sopimuksen aikaisissa muutoksissa. Liikennöitsijän kannalta suurempi kohdekoko antaa mahdollisuuden esimerkiksi järjestellä työvuoroja tehokkaammin.
Seuraavassa on tutkittu kohdekoon vaikutusta bussiliikenteen hintatasoon HSL-liikenteessä.
Tutkimuksessa maaliskuussa 2016 voimassa olleet liikennöintisopimukset on automäärien
perusteella jaettu 1 - 9, 10 - 14, 15 - 19, 20 - 29 ja vähintään 30 autopäivää sisältäviin ryhmiin. Vertailu on suoritettu siten, että jokaiselle kohteelle maksettu maaliskuun 2016 liikennöintikorvaus (HSL 2016) on jaettu kohteen autopäivillä ja näin on saatu kuukausihinta autopäivää kohden. Vertailusta poistettiin sellaisia liikennöintikohteita, jotka eivät olleet vertailukelpoisia toistensa kanssa siten, että pelkästään arkiliikennettä käsittävät, vähän viikonloppuliikennettä käsittävät ja runsaasti kallista aamuyön liikennettä käsittäviä kohteita ei
huomioitu. Vertailuryhmille laskettiin painotetut keskiarvot, jotka näkyvät taulukossa 4.1:
Taulukko 4.1. HSL:n liikennöintikustannus autopäivää kohden eri kokoisissa sopimuksissa.
Automäärä
Liikennöintikohteiden määrä
kustannus € / auto
1-9
10 - 14
15 - 19
20 - 29
30 -

20
14
11
12
7

23 700 €
21 500 €
20 600 €
20 200 €
21 100 €

Taulukon 4.1 perusteella kustannus autoa kohden pienenee mitä suuremmasta kohteesta on
kyse. Vähintään 30 auton kohteissa kustannus keskimääräisesti kasvaa, mutta tämä voi selittyä sillä, että ne sisältävät suhteessa enemmän ruuhka-ajan liikennettä, jonka kustannusvaikutusta on tutkittu luvussa 4.1 tai sillä, että suuremman liikennöintialueen johdosta liikennöintivarikko todennäköisemmin sijaitsee liikenteen painopisteeseen nähden kauempana, koska tarjoajia on keskimäärin vähemmän (kuva 4.9). Yli 30 auton kohteisiin lukeutuu
muun muassa runkolinja 550, jonka kustannuksia on voinut kasvattaa suuri kalustokoko ja
erityisvaatimukset, kuten runkolinjaväritys.

Tarjoajien määrä

Kohdekoon vaikutus tarjoajien määrään
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

Kohdekoko (automäärä)

40

Kuva 4.9 HSL:n kilpailukohteiden koon vaikutus tarjoajien määrään.
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Kuvassa 4.9 on esitetty kohdekoon vaikutus tarjoajien lukumäärään. Tässä on huomioitu
kaikki vuosien 2010 ja 2016 HSL:n kilpailuttamat kohteet (HSL 2016), joiden sopimusten
kesto ilman optiota on vähintään 4,4 vuotta ja jotka sisältävät täysikokoisilla linja-autoilla
suoritettavaa liikennettä. Kestoltaan lyhyiden sopimusten on todettu vähentävän tarjoajien
määrää. Eksponentiaalinen trendikäyrä kuvaa kuinka viiden ja 35 autopäivän välillä olevissa
kohteissa tarjoajien keskimääräinen määrä laskee noin viidestä kolmeen tarjoajaan.

4.4 Kysyntäkannustemalli HSL:n soveltamana
Kuusi prosenttia HSL:n säännöllisestä täysikokoisilla linja-autoilla suoritettavasta liikenteestä on hankittu kysyntäkannustemallin mukaisesti. HSL:n kysyntäkannustemallissa liikennöitsijä suunnittelee bussilinjojen aikataulut ja mitoittaa kalustokoon tilaajan määrittelemille reiteille tietyin reunaehdoin eli tarjouspyynnössä on tarkkojen suoritteiden sijasta kuvattu esimerkiksi palvelutaso- ja kapasiteettivaatimukset kullekin reitille. Tarjoajat tarjoavat
siten myös omaa liikennöintisuunnitelmaansa tarjouskilpailussa. Kyseisessä mallissa on
ominaisuuksia bruttomallista ja reittipohjaisesta käyttöoikeussopimuksesta, koska lipputulot
menevät tilaajalle, mutta yksikköhintojen sijasta tarjoajat ovat tarjonneet liikennöintikohteista kokonaista vuosihintaa liikennöintisuunnitelmalleen sekä yksikköhintoja suurille liikennesuoritteiden muutoksille. Kysyntäkannustesopimuksissa liikenteen tilaaja voi muuttaa
vuotuista liikennesuoritetta linjakilometreillä mitattuna enintään 10 prosenttia vuodessa ja
koko sopimuskautena vähentää enintään 10 prosenttia ja kasvattaa enintään 30 prosenttia.
(HSL 2013b ja 2016.)
Liikennöintikorvauksesta, sopimuksesta riippuen, 30 prosenttia tai 50 prosenttia on sidottu
kysyntäkannusteosaan. Tämä osa on muuttuva osa liikennöintikorvauksesta, sillä sitä joko
kasvatetaan tai pienennetään suhteellisen matkustajamäärän muutoksen mukaan. Kysyntäkannustesopimusten ensimmäisenä vuotena lasketaan matkustajamäärän referenssitaso, johon verrataan seuraavien vuosien matkustajamäärän muutosta. (HSL 2013b.)
Kuvassa 4.10 havainnollistetaan 50 prosenttia kysyntäkannusteen vaikutusta liikennöintikorvaukseen. Liikennöintisopimuksen ensimmäisenä vuotena liikennöintikorvaus muodostuu kokonaisuudessaan tarjotusta kiinteästä osasta. Jos matkustajamäärä nousee 10 prosenttia toisena vuonna, muuttuvaa osaa kasvatetaan tässä suhteessa kokonaiskorvaukseen nähden eli liikennöitsijä saa 5 prosenttia enemmän tuloa tarjottuun hintaan nähden. Jos matkustajamäärät laskevat kolmantena vuonna 10 prosenttia, kysyntäkannusteosuutta vastaavasti
lasketaan kuvassa esitetyllä tavalla.

Kysyntäkannusteen vaikutus
55%

49,50%

50%

50%

2.VUOSI

3. VUOSI

100%

1. VUOSI
Kiinteä osuus

Muuttuva kysyntäkannusteosuus

Kuva 4.10 Esimerkki kysyntäkannusteen vaikutuksesta ansaintalogiikkaan.
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Verrattuna normaaliin bruttomalliin, kysyntäkannustemallissa liikennöitsijät kilpailevat keskenään kustannustehokkaimman tuotannon lisäksi siitä, kuka suunnittelee tehokkaimman
aikataulurakenteen sekä saa kasvatettua matkustajamääriä. Idea on se, että vaikka tilaaja
maksaisi kysyntäkannustetta liikennöitsijälle, tilaaja vastaavasti saisi enemmän lipputuloja.
Toisaalta, riskinä on myös se, että liikennöitsijät lisäävät tarjoushintoihinsa enemmän riskikatetta matkustusmääräkadon pelossa, mikä nostaa liikenteen kustannustasoa.
Kysyntäkannustemallissa kysyntäkannuste itsessään korvaa asiakastyytyväisyysbonuksen,
koska saadakseen enemmän matkustajia liikennöitsijän on oltava asiakaslähtöisempi kuin
bruttomallissa (Sinisalo 2016). Liikennöitsijän on mahdollisuus ansaita enemmän kysyntäkannustetta kuin asiakastyytyväisyysbonusta normaalissa bruttomallissa. Kohteiden koot
ovat pääsääntöisesti yli 20 auton kokonaisuuksia, jotta liikennöitsijälle muodostuisi riittävä
potentiaali hallita alueellista kokonaisuutta ja vaikuttaa matkustuskysyntään (Sinisalo 2016).
Kysyntäkannustesopimuksia on solmittu tähän saakka vain yhdellä kilpailukierroksella,
jonka sopimukset alkoivat elokuussa 2014. Tällöin liikennöitsijöiden valinta kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella määräytyi seuraavasti: halvin tarjous sai 85
hintapistettä ja tarjottu kalusto ennalta määrätyn pisteytyksen perusteella sai enintään 10 kalustopistettä. Lisäksi halvimmat suoritemuutoksien yksikköhinnat saivat enintään 5 pistettä.
Näin ollen yksittäinen tarjous voi saada maksimissaan 100 pistettä eikä halvin hinta näin
välttämättä ole voittavassa tarjouksessa. Tarjouksien hintapisteet ja kalustopisteisiin vaikuttavat tekijät määräytyivät vastaavasti kuin bruttomallissa (luku 4.3). Muutossuoritehinnasta
saatava pistemäärä määräytyi seuraavalla tavalla: vertailuhinta = autopäivän hinta + 100 x
linjakilometrin hinta. Tarjouksen pistemäärä = halvimman tarjouksen vertailuhinta jaettuna
asianomaisen tarjoajan vertailuhinnalla ja kerrottuna 5 pisteellä. (HSL 2013b.)
Kaluston uusiutumista ohjattiin vastaavasti kuin bruttomallissa eli keski-ikävaatimuksella ja
16 vuoden maksimi-ikävaatimuksella. Lisäksi sallittiin korkealattiaisten bussien käyttö maaseutumaisen liikennöintiolosuhteiden vuoksi ja keskimääräistä pitempien matkojen takia
vaadittiin korkeaselkänojaiset ja pehmustetummat istuimet kaikkiin uusiin, mutta vähintään
50 prosenttia käytettävässä kalustossa. (HSL 2013b.)

4.4.1 HSL:n ja Göteborgin kokemukset kysyntäkannusteista
HSL:n Kirkkonummella, Keravalla ja Sipoossa käyttämä kysyntäkannustemalli pohjautuu
Göteborgissa käytössä olevaan malliin. Göteborgissa sopimusmalli sisältää perinteisen liikennepalvelun tuottamiseen liittyvän osion lisäksi liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
osion, jossa sopimuskumppanit ja muut sidosryhmät allekirjoittavat yhteistyösopimuksen
(malli kuvassa 4.11) ennalta määrättyjen yhteisten tavoitteiden mukaisesti (Ringqvist 2016.).
Malli on vaikuttanut siten, että sopimustasolla aikaisemman tilaajan ja liikennöitsijän vastakkainasettelun sijasta nykyään tilaajalla ja liikennöitsijällä on yhteinen vastuu samasta liiketoiminnasta. Tilaaja (Västtrafik) keskittyy koordinoimaan ja vastaamaan toimivalta-alueensa suuremmista kokonaisuuksista, kuten liiketoimintasuunnitelmista, kokonaisvaltaisesta
strategiasta, myöhemmistä liikennöintisuunnitelmista ja keskitetystä markkinoinnista. Sopimusliikennöitsijä toimii markkina-analyytikkona ja sen vastuulle jäävät pienemmät kokonaisuudet, kuten paikallinen markkinointi, liikenteen hoidon kehitys sekä asiakaskohtaamiset. Liikennöitsijän on havaittu noudattavan liiketoiminnan kehittämisessä mallia, jossa en-
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sin tunnistetaan matkustajien tarpeet, sen jälkeen tilaajan kanssa yhteistyössä muokataan liikennetarjonta vastaamaan tarpeita ja edelleen markkinoidaan uudistuva tarjonta. Lopuksi
seurataan suoritettujen muutosten vaikutuksia ja jatketaan taas alusta. Matkustusmäärien ja
asiakastyytyväisyyden kehitykset näkyvät kuvassa 4.12. (Västtrafik 2015.)

Kuva 4.11 Tilaajan ja tuottajan vastuut Göteborgin sopimusmallissa. (Västtrafik 2015.)

Kuva 4.12 Matkustusmäärien ja asiakastyytyväisyyden kehitys Göteborgissa. (Västtrafik 2015.)

HSL:n kysyntäkannustesopimusten tarjouskilpailu (kilpailukierros 31) loppuvuodesta 2013
epäonnistui, koska Kirkkonummen ja Sipoon yhteensä yli 50 bussin käsittäviin kohteisiin
saatiin vain yhdet tarjoukset samalta liikennöitsijältä eli Oy Pohjolan Liikenne Ab:ltä, joka
liikennöi kyseisillä alueilla jo ennen kilpailutettua liikennettä. Keravan kohteessa (16 bussia)
tarjoajia oli kuusi, mikä on tavanomainen määrä. (HSL 2013b.)
Kysyttäessä liikennöitsijöiltä kysyntäkannustesopimuksia koskeneen tarjouskilpailun kokemuksia ne totesivat kohteiden liikennöintisuunnitelmiin liittyvien reunaehtoihin olleen liian
tiukkoja, liikennöitsijän todellisten vaikutusmahdollisuuksien jäävän pieniksi sekä sopimusehdoissa olleen muita vikoja (Liikennöitsijäkysely 2016). Perustelut viitannevat siihen, että
tilaaja määritti melko tarkkaan muun muassa vuorovälivaatimukset, liityntä- ja kouluyhteyksien odotusaikojen aikamääreet ja suunnitteli bussireitit itse. Lisäksi HSL-alueen rajan ylittävässä liikenteessä oli huomioitava ja hallinnoitava toisen taksajärjestelmän vaatimat lipputuotteet ja rahastuslaitteet.
On todennäköistä, että käytettävissä ollut tarjousaika oli liian lyhyt siihen nähden, että tarjoukseen oli huomioitava kokonaan uusien liikennöintialueiden tuomat haasteet ja reunaehdot ja siitä syystä tarjous saatiin vain liikennettä jo operoineelta yritykseltä, joka tunsi ennestään liikennöintialueen ominaisuudet. Lisäksi alhaiseen tarjousaktiivisuuteen saattoi vaikuttaa koko maassa meneillään ollut sääntelyn muutos ja runsas määrä muita tarjouskilpailuja, mikä vei liikennöitsijältä resursseja ja aikaa. Keravan kokonaisuus oli kooltaan pienempi ja liikenneympäristöltään tutumpi, koska sitä koskevia tarjouskilpailuja oli järjestetty
aikaisemminkin, mitkä todennäköisesti nostivat innokkuutta laatia tarjouksia kysyntäkan-
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nustekierroksella. Kilpailutuksesta saatujen kokemuksien perusteella on selvää, ettei kilpailukierroksen 31 mukaisella kysyntäkannustemallilla ja siihen liittyvillä sopimusehdoilla
voida edetä kilpailuttamaan uuden liikennöintialueen liikennettä ensimmäistä kertaa.
Normaaliin bruttomalliin verrattuna kysyntäkannustemallin ehdottomana etuna on ollut se,
että jos liikennöitsijä laiminlöisi laatuun vaikuttavia tekijöitä, se todennäköisesti ei olisi liikennöitsijälle taloudellisesti kannattavaa, koska uhkana on matkustajamäärien väheneminen
ja sen johdosta liiketulojen vähentyminen. Kysyntäkannustesopimuksissa ei ole koettu merkittäviä laatutason notkahduksia, joten voidaan todeta, että matkustajamääräkato uhkana ohjaa liikennöitsijää ylläpitämään ainakin keskimääräistä parempaa laatua. (Sinisalo 2016.)
Sopimuskauden aikana mahdollisesti tapahtuvia pieniä muutoksia, kuten liitynnän juna-aikataulujen tai koulujen työaikojen muuttuminen ja siitä johtuvat muutospaineet bussiliikenteen aikatauluihin on koettu helpommaksi toteuttaa, kun liikennöitsijällä on valtuus räätälöidä aikataulut itse ja sovittaa se kysyntäkannustesopimuksen suuren liikennöintialueen sisällä sopivaksi ilman suuria kasvavia kustannusvaikutuksia. (Sinisalo 2016.)
Yksi suurimmista HSL:n kokemista kysyntäkannustemallin toteutumattomista tavoitteista
on ollut se, etteivät operoivat liikennöitsijät ole kuitenkaan harjoittaneet oma-aloitteista liikennesuunnittelua suuressa määrin. Toisin sanoen liikennöintisopimusten alusta lähtien on
pääosin noudatettu tilaajan esimerkkiä liikennöintisuunnitelmasta, joka oli laadittu tarjouskilpailua varten. Tällöin suunnitteluresursseja kuluu sekä tilaajalla että liikennöitsijällä. (Sinisalo 2016.)
HSL:n kokema suuri haaste kysyntäkannustemallissa on sopimuskauden aikaiset suuret
muutokset liikennöinnin määrässä, markkinaehtoisen liikenteen vaikutus liikennöintialueella sekä lippujen hintojen muutos, joka on suurin yksittäinen vaikuttava tekijä matkustusmäärän kehityksessä. Kaikki nämä ovat tekijöitä, joihin liikennöitsijä ei voi vaikuttaa eikä
kovin tarkasti ennustaa tarjouskilpailuvaiheessa, mutta niillä on vaikutus sopimushinnan kysyntäkannusteosuuteen. Tällöin tilaaja ja liikennöitsijät joutuvat neuvottelemaan muutosten
vaikutusta kannusteeseen ja korjata sitä kertoimilla, jotta muutoksien vaikutukset voidaan
minimoida. (Sinisalo 2016.)
Kaikissa HSL:n nykyisissä kehyskunnissa, Kirkkonummella, Keravalla ja Sipoossa
matkustusmäärät ovat kasvaneet tasaisesti kuntien liityttyä pääkaupunkiseudun yhteiseen
taksajärjestelmään (Kerava 2006, Kirkkonummi 2007, Sipoo 2012). Tämä käy ilmi kuvan
4.13 kuvaajista, joissa on esitetty kuukausittainen matkustajamäärätilasto liittymishetken
jälkeisestä ajasta lokakuuhun 2016 saakka (HSL 2016). Tilasto on kerätty nykylinjastosta ja
sitä vastanneista vanhoista linjoista, jotka palvelivat kunnan alueella. Luvut sisältävät myös
mahdolliset nousut muiden kuntien alueella.
Kuvaajissa sinisen eri sävyillä on merkitty nousijamäärät ennen vuoden 2014 elokuuta, jolloin kysyntäkannustemallin mukainen liikennöinti alkoi. Elokuusta 2014 eteenpäin nousijamäärät on esitetty punaisen eri sävyillä. Ennen vuotta 2014 liikennöinti on tapahtunut vanhoilla linjaliikenneluvilla Kirkkonummella ja Sipoossa sekä bruttomallilla Keravalla. Sipoon alueen tilasto 2014 syksyltä ei ole täydellinen, sillä kaikkia nousuja ei rekisteröitynyt
tietojärjestelmiin väliaikaisen kaluston ja rahastuslaitejärjestelmän takia. (HSL 2016.)
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Kuva 4.13 Nykyisten HSL-alueen kehyskuntien matkustusmäärien kehitys HSL-jäsenyydestä lähtien.

Kirkkonummea ja Keravaa koskevien pidemmän aikavälin kuvaajien perusteella matkustusmäärissä on tapahtunut selkeää, keskimäärin noin 10 prosentin vuosittaista kasvua yhteiseen
taksajärjestelmään liittymisen jälkeen. Noin viiden vuoden jälkeen matkustusmäärät ovat
vakiintuneet tai kasvu tyrehtynyt 1 - 2 prosentin tasolle. Lippujärjestelmäalueen laajentamisella kehyskuntiin on siis ollut merkittävä vaikutus matkustusmäärien kehityksessä.
Kysyntäkannustesopimusten astuessa voimaan matkustusmäärät ovat jatkaneet kaikissa kolmessa kunnassa kasvua – voimakkaimmin Sipoossa ja Kirkkonummella. Keravan kohteessa
2015 tapahtunut linjan 973 reitin lyhentäminen näkyy matkustusmäärissä laskuna, mikä on
huomioitu kannusteen lähtötasossa. Liikennöitsijöille maksettavaa kysyntäkannustetta on siten maksettu Kirkkonummen kohteesta 14 prosenttia. Sipoon kohteesta 18 prosenttia ja Keravan kohteesta kolme prosenttia (Sinisalo 2016).
Keravan sekä Kirkkonummen ja Sipoon kysyntäkannusteiden ja matkustusmääräkehityksen
välinen suuri ero voi selittyä sillä, että Keravalla tilaajaviranomaisen hallinnoima liikennöintimalli oli vaikuttanut matkustusmääriin jo ennen kysyntäkannustesopimuksen voimaan astumista. Keravalla linjasto säilyi lähes muuttumattomana, kun taas Kirkkonummella ja Sipoossa linjastot kokivat suuria muutoksia ja selkiyttämistoimenpiteitä. Kirkkonummella ja
Sipoossa HSL:n brändi ja kalustovaatimukset alkoivat näkyä vasta 2014 lopussa, kun Keravalla se on tapahtunut vuosia aiemmin. On vaikea tehdä tarkkaa johtopäätöstä siitä, kuinka
suuri osuus kysyntäkannusteesta on johtunut liikennöitsijästä riippuvista tekijöistä.
Taulukossa 4.2 kuvataan kysyntäkannustesopimusten hintatasovertailua. Koska kysyntäkannustesopimuksissa tarjottiin yksikköhintojen sijasta kokonaishintaa, on hintatasovertailu
muihin kohteisiin tehtävä linjatuntien suhteessa. Huomioitava seikka kysyntäkannustesopimusten hintatasosta on se, että kokonaiskustannus linjatunteja (lh) kohden näissä sopimuksissa selvästi suurempi kuin esimerkiksi normaalin bruttomallin liikennöintisopimuksissa
kilpailukierroksella 27, joka käytiin noin puoli vuotta aikaisemmin. (HSL 2013b ja 2013c.)
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Taulukko 4.2 Kysyntäkannustekohteiden ja bruttomallin kohteiden kustannusvertailua.
Kilpailukierros
Sopimustyyppi
Kohde Linjat
Automäärä
Kysyntäkannuste
K183
Kirkkonummi
31
31
Kysyntäkannuste
K184
Sipoo
24
syksy 2013
Kysyntäkannuste
K185
Kerava
17
Bruttomalli
K171
52, 57, 552
25
27
Bruttomalli
K173
79, 84 - 89
31
kevät 2013

Kustannus / lh
81,38 € / lh
83,17 € / lh
75,59 € / lh
63,81 € / lh
57,14 € / lh

Kysyntäkannustesopimusten suurempi hintataso voi selittyä suuremmalla riskikatteella, jolla
liikennöitsijä on varautunut negatiiviseen matkustusmäärän kehitykseen, suhteessa suuremmilla siirtoajojen määrällä haja-asutusalueilla ja uuteen sopimusmalliin liittyvillä muilla
epävarmuustekijöillä. Keravan ja muiden kysyntäkannustesopimusten välinen hintaero voisi
teoriassa selittyä sillä, että Kirkkonummen ja Sipoon kohteisiin tuli vain yksi tarjous eli kilpailua ei ollut. Käytännössä kuitenkin ainoalla tarjoajalla oli tiedossa kilpailun uhka.
Vielä yksi kysyntäkannustesopimusten hintatasoeroa selittävä tekijä on liikennöintirakenteen vaikutus, jota on tutkittu tarkemmin luvussa 4.1. Kuvassa 4.14 olevat kuvaajat esittävät
Kirkkonummen, Sipoon ja Keravan kohteiden arkiliikenteen automääriä vuorokaudenajan
funktiona. Niistä nähdään, että Kirkkonummen ja Sipoon liikennöintirakenteet ovat erittäin
ruuhkapainotteisia, minkä on teoreettisesti todettu nostavan liikennöinnin hintaa suhteellisesti. Keravan kohteessa kokopäivävuorojen osuus on merkittävästi suurempi, mikä mahdollistaa tehokkaammat työvuorot. Kerava on liikennöintialueeltaan pinta-alaltaan pienempi
kuin Kirkkonummi ja Sipoo, mikä vähentää siirtoajojen osuutta suhteessa.

Kuva 4.14 HSL:n nykyisten kehyskuntien bussiliikenteen liikennöintirakenteet arkipäivinä.

Kirkkonummella, Keravalla ja Sipoossa koko joukkoliikenteen lipputulot ovat kasvaneet kysyntäkannusteen määräytymistä vastaavalla ajanjaksolla 5,7 prosenttia (HSL 2016). Nousijoiden perusteella määräytyvään kysyntäkannusteeseen verrattuna lipputulokertymää on siis
noin kolmasosasta puoleen. Tämä tarkoittaa sitä, että nousuista korkeintaan vain osa olisi
joukkoliikenteen uusia käyttäjiä tai arvo- ja kertalipuilla matkustavia, jotka kasvattavat lipputulokertymää. Suurempi osa on kausilipuilla kulkevia, jotka tekevät enemmän matkoja
kuin aiemmin, eivätkä kerrytä lipputuloja.
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Kysyntäkannustesopimusten taloudellinen tarkastelu sopimuskausien aikana esitetään kuvassa 4.15. Normaalin bruttomallin mukainen liikennöintikorvauksen taso on indeksoitu tasoon 100, josta sitä on nostettu hiukan, jotta se olisi asiakaslähtöisempään liikenteentuotantoon nähden vertailukelpoinen kysyntäkannustemalliin nähden. Kysyntäkannustesopimusten lähtötasohinta on indeksissä 110, jolloin siihen on lisätty 10 prosenttia suurempi riskimarginaali. Koska lipputulot eivät kasva samassa suhteessa nousujen määrään nähden, on
oletettu, että lipputulot kasvavat noin 40 prosenttia matkustusmäärän muutokseen verrattuna. Kysyntäkannusteen osuus on 50 prosenttia.

Kuva 4.15 HSL:n kysyntäkannustesopimukset taloudellisesti sopimuskauden aikana.

Nähdään, että nykyinen malli olisi liikennöitsijälle erittäin edullinen ja tilaajalle epäedullinen, sillä tilaaja maksaa liikennöitsijän ansaintariskistä ja siitä, että kannusteen osuus on
suurempi kuin lipputulojen kasvu.
Taulukko 4.3 Kysyntäkannustesopimusten kustannukset nousua kohden.

Kustannukset nousua kohden 2016
Kirkkonummi: sopimus K183
-seutulinjat 171 - 174
-muut linjat 181, 182, 901 - 911

3,96 €
3,55 €
5,39 €

Kerava: sopimus K185
-seutulinjat 633, 738, 973
-sisäiset linjat 5 ja 8

3,50 €
3,58 €
3,10 €

Sipoo: sopimus K184

4,48 €

HSL keskiarvo

1,70 €

Kysyntäkannustesopimusten kustannukset nousua kohden on laskettu HSL:n liikennöintikorvaus- ja nousijamäärätilastoista (HSL 2016). Taulukosta 4.3 nähdään, että kysyntäkannustesopimuksissa kustannus nousua kohden on keskimäärin 3,50 - 4,50 euron välillä, mikä
on selvästi HSL-liikenteen keskiarvoa enemmän. Ero ainakin osittain selittyy kehyskuntaliikenteen keskimääräistä pidemmillä matkoilla. Kehyskunnissa sisäisten linjojen, joilla tehdään seutulinjoja lyhyempiä matkoja, kustannustehokkuus on heikompaa. Keravalla, joka
on kaupunkimaisempi, sisäisen liikenteen kustannustehokkuus on selvästi parempi kuin
Kirkkonummella.

4.5 Hollannin kokemuksia bussiliikenteen kilpailuttamisesta
Hollannissa bussiliikennettä on kilpailutettu vuodesta 2001 lähtien ja kilpailutuksen tulokset
ovat pääosin olleet myönteisiä. Kokonaisuutena liikennetuotannon tehokkuus on parantunut
selvästi. Yleisesti linjatuntien hinta on laskenut noin 30 prosenttia. Hintojen aleneminen ei
ole rajoittunut pelkästään kilpailutettuihin bussiliikenteen sopimuksiin. Liikenteen tilaaja on
käyttänyt kilpailutetun liikenteen hintatasoa sopimusneuvotteluiden pohjana tehtäessä suo-
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rahankintoja. Toiseksi, operaattorit ovat valmistautuneet kilpailutuksiin myös sellaisilla alueilla, joissa liikennettä ei vielä oltu kilpailutettu, jolloin ne järjestelivät organisaatioitaan uudelleen, muuttuivat tehokkaammiksi yrityksiksi ja pystyivät hinnoittelemaan halvemmin.
(van de Velde et al. 2007.)
Joukkoliikenteen talouden kannalta subventioaste on säilynyt kilpailuttamisesta huolimatta
melko vakiintuneella tasolla. Tämä johtuu siitä, että vaikka käytettävissä olevalla rahalla on
voitu hankkia enemmän liikennepalveluita ja -suoritetta, matkustusmäärät eivät ole kasvaneet samassa suhteessa eivätkä siten ole kasvattaneet lipputuloja merkittävästi. Asetelman
parantamiseksi tietyillä alueilla sovellettiin hyviksi osoittautuneita käyttöoikeussopimuksia:
 Zaanstrek 2004 - 2010: liikennöitsijä tarjosi 30 prosenttia enemmän liikennöintisuoritetta 10 prosenttia alemmilla kustannuksilla. Lupaus 26,5 prosentin kasvusta
lipputuottoihin, mikä toteutui 21,3 prosentin suuruisena.
 Waterland 2005 - 2011: liikennöitsijä tarjosi 50 prosenttia enemmän liikennöintisuoritetta 10 prosenttia alemmilla kustannuksilla ja lupasi 35 prosenttia suurempia
lipputuloja.
 Amstelland - Meerland 2007 - 2015: liikennöitsijä tarjosi 60 prosenttia enemmän
liikennöintisuoritetta 5 prosenttia alemmilla kustannuksilla ja lupasi 50 prosenttia
suurempia lipputuloja.
(van de Velde et al. 2007.)
Hintatason kehittymisessä on otettava huomioon se, että kyseisiä käyttöoikeussopimuksia
on sovellettu jo ensimmäisellä kilpailukierroksella. Esimerkiksi Helsingin ja Tukholman
seuduilla käyttöoikeussopimuksia on sovellettu vasta useampien bruttomallin mukaisten
kilpailukierrosten jälkeen.
Hollannissa on kokemuksia myös epäonnistuneista kilpailutuksista. Esimerkki on vuodelta
2004 North Brabantin provinssista, joka kilpailutti kerralla suuren määrän bussiliikennettä.
Tarjouspyyntö perustui hyvin tiukkoihin ja tarkkoihin ehtoihin, koska tilaajalla oli huonoja
kokemuksia liikennöitsijöistä. Kilpailutus ratkaistiin täysin hinnan perusteella ja hinnalle oli
asetettu yläraja. Lisäksi tarjoajien oli osattava hinnoiteltava mahdolliset lisäliikenteen ja liikennesuoritteiden muutokset erikseen. Samaan aikaan Hollannissa oli käynnissä useita
muita kilpailutuksia ja North Brabantin kilpailutus osoittautui niin haastavaksi, että useita
tarjouksia jouduttiin hylkäämään ja jotkut tarjoajat peruivat oma-aloitteisesti tarjouksiaan.
Lopulta toimittajaksi valittiin uusi toimija, jolla oli kolme viikkoa aikaa toimeenpanna liikennetuotanto. Toteutunut laatu oli heikkoa. (van de Velde et al. 2007.)
Epäonnistumisten jälkeen keskustelua käytiin tarvittavista parannustoimenpiteistä. Oli todettu, että tarjouskilpailun ja liikenteen aloittamisen väliin jäävä aika oli paikoin liian lyhyt,
tilaaja ja operaattorit pelasivat usein toisiaan vastaan ja koettiin, että tilaaja vastaisi jatkossakin hyvin tarkasti taktisen tason suunnittelusta. Tutkimus Hollannissa toteaa, ettei ole olemassa yksiselitteistä vastausta siihen, pitäisikö operaattorin vai tilaajan olla enemmän vastuussa liikenteen suunnittelusta ja palvelumuotoilusta. Tärkeämpää on tunnistaa ne palvelun
osatekijät, jotka tarvitsevat enemmän keskitettyä hallinnoimista tavoitteiden saavuttamiseksi
ja ne osatekijät, joille keskitetty hallinnointi voi koitua haitaksi. Suurin osa palvelutekijöistä
on sellaisia, joihin sekä tilaajan että operaattorin panos voi olla hyödyksi. Sellaiset palvelutasotekijät, joiden toteutuminen ei kulje linjassa tilaajan ja operaattorin tavoitteiden kanssa,
voidaan asettaa liikennöintisopimuksessa kannusteiden piiriin, jolloin operaattorin kannattaa
seurata tilaajan tavoitteita. (van de Velde et al. 2007 ja Veeneman et al. 2007.)
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Sopimuskausien aikaista liikennöitsijän suorituskykyä on ohjattu tilaajan jatkuvan kontrollin
alaisuudessa tai tilaajan ja liikennöitsijän välisellä yhteistyöllä. Kontrolli perustuu yleensä
suorituskyvyn mittauksiin. On todettu, että teknisen suorituskyvyn kuten täsmällisyyden
mittaamiseen on olemassa seurantajärjestelmiä, mutta että tilaajat ovat valinneet muita suorituskykyindikaattoreita, joita on vaikeampi seurata. Yhteistyön todetaan voivan perustua
muuhunkin kuin varsinaiseen liikennöintisopimukseen. Esimerkiksi Zuid-Hollandissa on liikennöitsijän ja tilaajan lisäksi kolmas osapuoli, jotka yhteistyössä kehittävät palveluita. Overijsselissä tilaaja ja liikennöitsijä neuvottelevat muutoksista tapauskohtaisesti ja ovat luoneet
tarkan viitekehyksen erimielisyyksien ratkomiseksi. (Veeneman et al. 2007.)

4.6 Lontoon sopimusten laatukannusteet
Lontoon alueella bussiliikennettä kilpailutetaan bruttomallilla, jossa liikennöitsijää palkitaan
hyvästä laadusta laatukannusteella (Quality Incentive Contracts). Sopimukset käsittävät pääsääntöisesti vain yhden linjan, mutta joissakin tapauksissa useampia linjoja samalla alueella,
jotta liikennöintimuutoksia on helpompi hallita. Sopimusten koko voi vaihdella yhden ja yli
50 ajoneuvon välillä. Sopimusten kesto on tyypillisesti viisi vuotta sisältäen optiomahdollisuuden vielä kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Tarjouskilpailujen voittajat ratkaistaan kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tarjouksella, jossa hinta sekä laatu- ja turvallisuustekijät vaikuttavat. Ansaintalogiikka perustuu liikennöintisuoritteisiin ja palvelun kokonaisluotettavuuteen. (Transport for London 2015.)
Tilaajaorganisaation (London Buses tai sen kolmannet osapuolet) vastuulla on kilpailuttamisaikataulun laatiminen, reittien suunnittelu ja niiden vuorovälien määrittäminen, laadun
minimitavoitteiden asettaminen sekä kaluston vähimmäisvaatimusten ja lippujen hintojen
määrittäminen. Lisäksi tilaaja ottaa lipputulot, markkinoi liikennettä ja huolehtii infrastruktuurista sekä koordinoi joukkoliikennettä eri sidosryhmien kesken. Liikennöitsijän vastuulla
on tarjousten laadinnan lisäksi bussireittien aikataulut, jotka tilaaja hyväksyy, päivittäisestä
liikennöinnistä, henkilökunnasta ja kaluston ylläpidosta huolehtiminen sekä laadun ylläpitäminen tilaajan asettamien vaatimusten rajoissa. (Transport for London 2015.)
Laatukannustesopimuksia on käytetty vuodesta 2001 alkaen ja niillä on ollut positiivinen
vaikutus palvelun laatuun ja matkustusmäärien kehitykseen. Kannusteen ansaitsemiseksi on
ylitettävä sopimuksissa määritelty minimitaso (Minimum Performance Level, MPS), joka
määräytyy linjan ominaisuuksien, kuten liikennöintialueen, pituuden, matka-ajan ja luotettavuuden mukaan. (Transport for London 2015.)
Luotettavuus perustuu kahteen eri menetelmään riippuen siitä, onko linja määritelty lyhyen
vuorovälin (High Frequency) linjaksi vai pitkän vuorovälin (Low Frequency) linjaksi. Lyhyen vuorovälin linjalla tarkoitetaan yli neljää vuoroa tunnissa, kun pitkän vuorovälin linja
tarkoittaa neljää tai vähempää vuoroa tunnissa. Lyhyen vuorovälin linjoilla kannusteen perusteeksi on määritetty niin sanottu Excess Waiting Time (EWT) (ylittynyt odotusaika), joka
kuvaa kaavassa 4 matkustajan suunnitellun (Scheduled) ja toteutuneen (Actual) keskimääräisen odotusajan erotusta pysäkillä.
Jokaiselle linjalle määritetään EWT:n minimitasoksi (MPS), jonka jokaisesta 0,1 minuutin
alituksesta ansaitsee 1,5 prosenttia korotettua liikennöintikorvausta. Maksimibonus on 15
prosenttia, mikä vastaa minuutilla parannettua EWT:tä. Vastaavasti jokaisesta 0,1 minuutin
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ylityksestä saa yhden prosentin alhaisemman liikennöintikorvauksen. Tämä on rajattu 10
prosentin minimiin. (Transport for London 2015.)
𝐸𝑊𝑇 = 𝐴𝑊𝑇 − 𝑆𝑊𝑇,

𝑗𝑜𝑠𝑠𝑎
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𝐴𝑤𝑎𝑦 𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑣𝑢𝑜𝑟𝑜𝑣ä𝑙𝑖 𝑗𝑎 𝑆𝑤𝑎𝑦 𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑢 𝑣𝑢𝑜𝑟𝑜𝑣ä𝑙𝑖.

Pitkän vuorovälin linjoilla kannustemenetelmä on yksinkertainen. Aikataulutettu vuoro on
määritelty ajallaan olevaksi, mikäli se on aikataulutetuista ajoistaan enintään 2,5 minuuttia
etuajassa tai 5 minuuttia myöhässä. Sopimuksen minimitasoksi on asetettu jokin osuus, joka
on liikennöitävä määritetyllä tavalla ajallaan. Jokaisesta kahden prosenttiyksikön ajallaan
olevien osuuden kasvusta ansaitsee 1,5 prosentin korotuksen liikennöintikorvaukseen ja jokaisesta kahden prosenttiyksikön laskusta yhden prosentin vähennyksen. Maksimibonus on
15 prosenttia ja maksimisanktio 10 prosenttia. Jos liikennöitsijä ylittää asetetun minitavoitetason sopimuskauden aikana, se on vapaa valitsemaan viiden vuoden sopimuskauden
päälle kahden vuoden option käytöstä. (Transport for London 2015.)
Luotettavuuden mittaaminen perustuu ajoneuvojen paikannusjärjestelmään (iBus system),
joka antaa reaaliaikaista matkustusinformaatiota. Kannustemekanismin lähtökohtana on
päämäärä, jossa pyritään siihen, ettei matkustajan tarvitsisi odottaa bussia kauemmin kuin
keskimäärin puolet suunnitellusta vuorovälistä. Toisin sanoen tavoitteena on pudottaa
EWT:n arvo nollaan. Erityisesti lyhyen vuorovälin linjoilla tämä on tärkeää, sillä matkustaja
saattaa lähteä pysäkiltä käyttämään läheltä löytyviä vaihtoehtoisia kulkutapoja, mikäli bussi
ei saavu ajoissa. (Transport for London 2015.)
Kuva 4.16 osoittaa, että 2001 käyttöönotetulla laatukannusteella on ollut selvä vaikutus luotettavuuden parantumiseen. Se on kasvattanut vastaavasti matkustusmääriä, jotka ovat kehittyneet jyrkemmin verrattuna liikennetuotannon lisäämiseen (kuva 4.17).

Kuva 4.16 Odotusajan (EWT) lyhentyminen Lontoon bussiliikenteessä. (Reed 2013.)
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Kuva 4.17 Liikennetuotannon ja matkustusmäärien kehitys Lontoossa 2001-2015. Liikennesuorite punaisella
ja matkustusmäärien kehitys sinisellä. (O’Donovan 2015.)

Lontoossa operoivan liikennöitsijän Tower Transitin mukaan luotettavuuskannusteen hyödyt liikennöitsijän kannalta olivat parhaimmillaan käyttöönotosta seuraavina vuosina. Tällöin liikennöitsijällä on ollut paremmat mahdollisuudet saavuttaa hyviä tuloksia, koska lähtötaso on ollut heikompi, mikä on näkynyt taloudellisesti parempana kannattavuutena. Nykyisin tavoitetasot ja odotukset ovat korkealla ja liikennöitsijöiden vaikutusmahdollisuudet
parempaan tulokseen rajallisemmat. (Leishman 2016.)
Käytännössä kannustemalli on vaikuttanut liikennöitsijöiden toimintatapoihin luotettavuuden parantamiseksi selkeästi, mikä on näkynyt kuljettajien ajotapojen koulutuksina ja aktiivisten työnjohtopisteiden perustamisena. Näissä seurataan ja ohjataan liikennettä. Luotettavuuden parantamiseksi häiriö- ja ruuhkatilanteissa työnjohto optimoi kokonaisuuden kannalta mikä on parasta ja antaa tarpeen mukaan käskyjä kääntää myöhässä oleva bussi reitillään ympäri ennen päätepistettä tai ajattaa bussi siirtoajona reitin toiseen päähän aikataulun
kiinniottamiseksi. Tämä aiheuttaa haasteita matkustajainformaation ja kuljettajien työvuorosuunnittelun kannalta. (Leishman 2016.)
Jos liikennöintiympäristössä on jatkuvia ongelmia, kuten liikenneruuhkat ja tietyöt, joihin
liikennöitsijä ei voi vaikuttaa, voidaan luotettavuuden tuloksia verrata edelliseen vuoteen,
mikäli tavoitetasot eivät täyty liikennöitsijästä riippumattomien olosuhteiden vuoksi. Liikennöintisopimuksissa ei ole erikseen asiakastyytyväisyyskannustetta eli liikennöitsijän kannalta ei ole merkitystä kuinka paljon tai kuinka tyytyväisiä asiakkaita on. Kuitenkin huonot
asiakastyytyväisyystulokset ovat yksi peruste poissulkea liikennöitsijä seuraavista tarjouskilpailuista, joten liikennöitsijän kannattaa panostaa luotettavuuden lisäksi myös asiakastyytyväisyyteen (Leishman 2016).

4.7 Tukholman superkannustavat sopimukset
Aikaisemmin Tukholman läänissä käytettiin yleisesti bruttomallin liikennöintisopimuksia,
joissa operaattori sai viimeistellä aikataulut tietyn toleranssin rajoissa tilaajan määrittämille
reiteille ja alustaville aikatauluille. Jälkeenpäin on todettu, ettei bruttomalli ole edistänyt tilaajan tavoitteita, sillä tilaaja on katsonut, että operaattorit tähtäävät vain laadulle asetettuun
minimitasoon. Tukholman joukkoliikenneviranomainen (SLL) on lähtenyt kehittämään bussiliikenteen sopimusmalleista kannustavampia siten, että ne olisivat teknologia- ja tuotantolähtöisemmän sijasta asiakaslähtöisempiä ja, että operaattorien liiketoiminta-ajattelu suun-
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tautuisi innovaatioihin ja tuotantotehokkuuteen. Superkannustavan (superincentive) sopimusmallin yksi tavoite on kustannustehokkuus siten, että tuotetaan kysyntään nähden juuri
oikea palvelu halvimmalla mahdollisella tavalla. Toiseksi, sopimusmallilla tähdätään kasvaviin matkustusmääriin ja parempaan asiakastyytyväisyyteen. (Danielson et al. 2016.)
Superkannustavista sopimuksista käytetään termiä VBP (Verifiarade Betalande Påstigande),
joka on suomeksi rekisteröity maksanut nousija. Tämä on sopimusrakenteen ydin, sillä liikennöitsijälle maksettava korvaus perustuu VBP-määriin eli mitä enemmän rekisteröityjä
nousuja sitä enemmän liikennöitsijä ansaitsee tuloa. (Danielson et al. 2016.)
Tässä sopimusmallissa tilaaja määrittää joukkoliikenteen tavoitteet, vastaa joukkoliikennesuunnittelusta yleisellä tasolla eli asettaa muun muassa minimipalvelutason, laatii kilpailutusasiakirjat, määrittää taksajärjestelmän, asettaa kaluston ympäristövaatimukset sekä vastaa
markkinoinnista. Tilaaja saa liikenteen lipputulot, joten VBP-malli on eräänlainen sovellettu
bruttomalli alueellisen käyttöoikeusmallin vastuunjaolla, vaikka operaattorin ansaintalogiikka perustuu matkustusmääriin. Operaattori vastaa reitti- ja aikataulusuunnittelusta, mitoittaa kalustokoon sekä vastaa paikallisesta markkinoinnista yhteistyössä tilaajan kanssa.
Tilaaja tarkistaa, että operaattori täyttää asetut laatutasot. (Danielson et al. 2016.)
2011 – 2016 alkaneissa superkannustesopimuksissa VBP-mallin osuus on ollut sopimuksen
kokonaisarvosta 25, 50 tai 100 prosenttia. Tyypillisesti suurempaa VBP-osuutta on käytetty
kauempana Tukholman keskuskaupungista olevilla alueilla seutuliikenteessä ja pienempää
osuutta lähempänä keskuskaupunkia kaupunkimaisemmassa liikenteessä. Sopimuksissa
VBP:n ulkopuolelle jäävissä osuuksissa ansainta perustuu perinteiseen bruttomalliin. Superkannustavien sopimuksien koko automäärällä mitattuna voi olla yli 300 bussia ja hankinnan
kokonaisarvo 60 miljoonaa euroa. Sopimuskausi on yleensä kahdeksan vuotta, jota voidaan
jatkaa neljän vuoden optiolla. (Danielson et al. 2016.)
Kilpailutusasiakirjoihin on sisällytettävä tarkasti kaikki mahdolliset sopimuskauden aikana
tapahtuvat muutokset. Odottamattomien muutosten vaikutuksista sovitaan neuvottelemalla.
Sopimusmalli ei kaikilta osin suoraan johda parempaan asiakastyytyväisyyteen, joten käytössä on kannustebonus muun muassa ympäristöystävällisempien bussien suhteen ja sanktiot
liian alhaisesta laatutasosta kuten liikaa seisovia matkustajia. (Danielson et al. 2016.)
Tarjoajat tarjoavat liikennöintikohteeseen sopimuskauden ensimmäiselle vuodelle kokonaishintaa, joka jaetaan kilpailutusasiakirjoissa ilmoitetulla vuotuisella matkustajamäärällä.
Näin muodostuu VBP-nousukorvaushinta. Hinnan lisäksi on annettava kuvaus palvelusta,
joka sisältää liikennöintisuunnitelman, käytettävät bussit, ympäristövaikutukset, matkustusja VBP-ennusteet ja tavoiteltavan asiakastyytyväisyyden. Kilpailutusasiakirjakokonaisuus
on laaja ja tarjoajien on tehtävä paljon tutkimusta, mikä johtaa suurempiin transaktiokustannuksiin kuin perinteisessä suoriteperusteisessa bruttomallissa. (Danielson et al. 2016.)
Superkannustesopimuksien vaikutuksia on tutkittu simuloinnilla, jossa muun muassa huomioidaan matkustuskysyntä tuntia ja päivätyyppejä kohden ja arvioidut liikennöitsijän tuotantokustannukset sopimuskauden ajalta. Simulaatiota varten on muodostettu kuusi erilaista
skenaariota seuraavien muuttujien yhdistelmistä. Kun lippujen hintojen oletetaan pysyvän
vakioina, simuloinnin tuloksina saadaan eri suuruisia VBP-hintoja, joita vertailemalla päästään käsiksi kannattavuuteen. (Danielson et al. 2016.)
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Tutkimustulosten perusteella (taulukko 4.4) liikennöitsijän kannalta on aina tuottavaa, kun
lipuntarkastusten määrä kasvaa. Kallein skenaario (tapaus 1) on, kun väestö kasvaa ja se
kohdistuu ruuhka-ajan kysyntään. Paras skenaario (tapaus 6) on, kun ruuhka-aikoihin kohdistuu vain vähän painetta eli kysyntä tasaantuu. Jos kasvava kysyntä vaatii lisäbusseja, tulee
halvemmaksi, jos liikennöitsijä voi käyttää sen osalta vanhempaa kalustoa. Tällöin tilaajan
kannalta on tärkeää määrittää ikävaatimuksia bussikalustolle. Tutkimuksessa käytettiin vain
muutamia eri muuttujia, mutta todellisuudessa eri muuttujia on paljon enemmän, joten liikennöitsijän kannalta tarjoushinnan laskeminen on haastavaa. (Danielson et al. 2016.)
Taulukko 4.4 Superkannustesopimusten herkkyystarkastelun tulokset. (Danielson et al. 2016.). Suomennettu.
Syötetyt
Vuosittainen kasvu tai lasku
muuttujat
Tapaus 1
Tapaus 2
Tapaus 3
Tapaus 4
Tapaus 5
Tapaus 6
+ 1,0 %
0,0 %
+ 1,0 %
+ 1,0 %
+ 1,0 %
+ 1,0 %
Lipuntarkastukset
+ 2,5 %
0,0 %
+ 2,5 %
+ 2,5 %
+ 2,5 %
+ 2,5 %
Väestönkasvu
0,0 %
0,0 %
0,0 %
+ 2,0 %
+ 2,0 %
- 2,0 %
Kulkumuoto-osuus
+ 2,0 %
0,0 %
0,0 %
+ 2,0 %
0,0 %
0,0 %
Ruuhka-ajan kysyntä
Tulokset
Tuotetut
muuttujat
Tapaus 1
Tapaus 2
Tapaus 3
Tapaus 4
Tapaus 5
Tapaus 6
15,29
14,90
14,74
14,58
14,26
13,85
VBP-hinta (SEK)
+ 2,6 %
0,0 %
-1,1 %
-2,2 %
-4,4 %
-7,1 %
VBP-hinnan muutos

Tutkimuksen herkkyystarkastelu osoittaa, että pieni väestönkasvu on kannattavaa, mutta jo
2 - 3 prosentin kasvu kannattamatonta, koska se vaatii lisäkaluston asettamista. Kulkumuotoosuuden kasvun vaikutus käyttäytyy vastaavasti – pieni lisäys on kannattavaa, koska tuotantoa täytyy lisätä viimeistään vasta sopimuksen loppuvaiheessa. Kolmen prosentin kasvu on
jo kannattamatonta, koska tuotantoa on lisättävä jo sopimuskauden alussa. Ruuhka-ajan kysynnässä yhden prosentin muutos on kannattavaa, mutta 2 - 3 prosentin muutokset jo selvästi
kannattamatonta, koska se vaatii lisäautoja vain ruuhkapiikkeihin. (Danielson et al. 2016.)
Ylläkuvatun herkkyystarkastelun perusteella VBP-hinnoittelu on sidoksissa riskeihin, joita
varten on oltava olemassa kunnolliset ennusteet. Liikennöitsijän kannalta helpoin tehtävä on
lisätä lipuntarkastusten suoritusten tasoa, mikä näkyy tuotossa jo sopimuskauden alussa. On
todettu, että matkojen määrän ja kustannustehokkuuden pitäisi kasvaa, kun tuotanto on sovitettu kysyntään nähden oikein. Tarjouksessa esitettyä liikennöintirakennetta voidaan myöhemmin muuttaa, mikäli sopimuskauden alun kokemukset sitä osoittaa. Lisäksi todetaan,
että sopimusmalli muuntaa liikennöitsijästä markkinakatseisemman, minkä pitäisi johtaa
joukkoliikennepalveluiden myönteiseen kehitykseen. (Danielson et al. 2016.)
Jokainen tuotannon lisäys vähentää liikennöitsijän tuottoa, ellei ole odotettavissa vastaavasti
matkustusmäärien lisääntymistä, mutta tällöinkin liikennöitsijä tekee tappion kapasiteettia
lisättäessä, kun voittoa siitä alkaa kertyä vasta sopimuksen loppupuolella. Tuottavin ratkaisu
on houkutella asiakkaita matkustamaan ruuhkapiikkien ulkopuolella ja optimoida reittejä siten, että matkustusmäärät olisivat mahdollisimman tasaisia molemmissa suunnissa. Reitit,
joilla tehdään paljon lyhyitä matkoja, vaativat pienen VBP-hinnan ja vastaavasti reitit, joilla
tehdään pitkiä matkoja, vaativat suuren VBP-hinnan, joten useamman reitin sisältävässä sopimuksessa VBP-hinta on kaikista reiteistä muodostunut keskiarvo. (Danielson et al. 2016.)
Sopimusmallissa tilaaja menettää lyhyen tähtäimen suunnittelun, joten tilaajan on myös hyväksyttävä liikennöitsijän ideat, kokemukset ja suunnittelukonseptit. Toisaalta, tilaajalla on
melko suuri valta hallita kysyntää, sillä jos kysyntä ylittää budjetoidun määrän, tilaaja voi
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nostaa lippujen hintoja, jolloin hintajouston (HSL 2015b) perusteella lipputulot kasvavat,
mutta matkustusmäärät vähenevät, jolloin liikennöitsijän tulot vähenevät. Liikennöitsijän
kannalta sopimusmalli kannustaa kiinnittämään huomiota liikenteeseen ja maankäyttöön, joten sujuva yhteistyö eri sidosryhmien välillä on ensiarvoisen tärkeää. (Danielson et al. 2016.)
Vuonna 2011 ensimmäinen superkannustesopimus E19B kohdistui Norrtäljen (noin 60 km
Tukholmasta) alueen liikenteeseen, joka vastaa Helsingin seudun kehyskuntien liikennettä.
Muutaman vuoden kokemukset ovat hyviä ja alueen joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys
on noussut lähes kaikilla mittareilla. Liikennöitsijän (Nobina) on todettu hoitavan sopimusliikennettä erittäin mallikkaasti, tekevän jatkuvaa kehitystä ja parantavan laatua vuosi vuodelta. Kuvan 4.18 perusteella esimerkiksi luotettavuus on saavuttanut 99,95 prosentin tason,
mikä on HSL:n keskiarvoa 99,85 - 99,90 (luku 4.3) selvästi parempi. Busseihin on asennettu
ajotavan seurantajärjestelmä, jolla pyritään turvallisempaan ja ekologisempaan matkaan
sekä ilmainen WiFi-yhteys (Nobina Sverige 2017). (Danielson et al. 2016.)

Kuva 4.18 E19B-sopimuksen kustannusten, tarjonnan, kysynnän ja luotettavuuden kehittyminen. (SLL 2016.)

SLL on raportoinut 2016 E19B-sopimusmallin vaikutuksia, joita on koostettu kuvassa 4.18.
Kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti verrattuna tarjonnan ja kysynnän (lipputulojen)
kasvuun – tosin, superkannustesopimuksessa kustannusten täytyykin kasvaa, jotta se toimisi
oikein. SLL toteaa, että sopimuksen bruttomallin liikennetarjontaa on jouduttu kasvattamaan
yli sopimusmuutosrajojen (SLL 2016), mikä on suhteessa kasvattanut yksikköhintoja. On
mahdollista, että liikennöitsijän VBP-liikenteeseen panostaminen on muodostanut painetta
kasvattaa sen ympärillä olevan bruttomallin liikenteen tarjontaa, mikä näkyy erityisesti liikennöitsijän hyötynä. Sopimus, johon on sisällytetty eri hankinta- ja ansaintamalleja, näyttäisi olla tilaajan kannalta altis kustannusriskeille myös bruttomallin liikenteen osalta.
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Taulukon 4.4 perusteella sopimuksen nousukorvaus on 14,90 ruotsin kruunua, joka vastaa
noin 1,5 euroa. Verrattuna HSL:n kysyntäkannustesopimuksiin (taulukko 4.3) nousukohtainen kustannusero on suuri. Ero selittynee suurelta osin sillä, että kuvan 4.18 perusteella
VBP-liikenteessä on arkipäivänä noin 20 000 matkustajaa, kun taas kuvan 4.13 kuukausittaisten matkustusmäärien perusteella esimerkiksi Kirkkonummen linjoilla voidaan arvioida
olevan vain noin 4 000 matkustajaa päivässä. Siksi VBP-liikenteessä kaluston täyttöaste on
todennäköisesti selvästi parempi, mikä alentaa nousukohtaisia kustannuksia.
E20-sopimusta liikennöi Arriva ja se alkoi 2012 Tukholman kaupungin luoteisosissa (Norrort). Sopimuksen tavoitetasot oli säädetty todella korkealle, mutta liikennöitsijä epäonnistui
alussa melko pahasti. Se oli kohdistanut resurssit ja tarjonnan kysyntään nähden väärin ja
täsmällisyys oli huonoa. Jälkeenpäin Arriva on parantanut suorittamistaan ja alueen joissakin osissa matkustusmäärät ovat lisääntyneet ja joissakin ei. Kokemusten perusteella vielä
ei osata sanoa, johtaako sopimus sille asetettuihin tavoitteisiin. (Danielson et al. 2016.)
Kokonaisuutena superkannustesopimusten kokemukset ovat moninaisia – johtuen ehkä osin
joidenkin operaattorien kokemattomuudesta uusilla liikennöintialueilla. VBP-mallissa liikennöitsijät uskaltavat luottaa matkustusmäärien kasvuun ja ottaa riskiä, sillä joskus sopimushinta on ollut odotettua alhaisempi tai selvästi alhaisempi kuin muiden tarjoajien. 50
prosentin VBP vähentää liikennöitsijän sisäistä riskiä, mutta 100 prosentin VBP mahdollistaa suuremmat voitot. (Danielson et al. 2016.)
Sopimusmallin yksi haitta on se, että liikennöitsijä tekee sopimuksen alkupuolella tappiota,
mikä vaatii vahvaa omistajuusrakennetta. Kuitenkin on todettu, että myöhemmin riskitaso ja
voittomarginaalit ovat olleet normaalilla tasolla. Tarjoajien määrä on vähäinen, minkä oletetaan johtuvan sopimusten todella isosta koosta ja niihin tarvittavasta rahoituksesta. VBPmallin oletetaan johtavan pidempiaikaisiin sopimuksiin, mikä alentaa kustannuksia ja parantaa kustannustehokkuutta transaktiokulujen osalta. Toisaalta, tämän on todettu muodostavan
herkemmin monopoleja. (Danielson et al. 2016.)

4.8 Asiakkaiden odotukset bussikalustolta
Oslon seudun joukkoliikenneviranomainen Ruter A/S (2015) teetti tutkimuksen, jossa se
tutki joukkoliikennematkustajan tarpeita matkan aikana ja kuinka kaluston ominaisuuksien
tulisi täyttää nämä tarpeet. Lähtökohtana on bussiliikenteen kilpailuttaminen ja Nordic Bus
-projekti, joka tähtää pohjoismaiseen kalustostandardiin. Yhtensä tutkimuksen tuloksista
joukkoliikenteen käyttäjät voidaan jaotella kolmeen eri asiakassegmenttiin, jotka arvostavat
joukkoliikennematkoilla eri asioita:
 Tehokkuudenhaluiset matkustajat (efficiency-seekers), joille tyypillistä on lyhyet
matkat, joissa tärkeintä on päästä nopeasti paikasta toiseen sekä astua helposti sisään
ja ulos kulkuvälineestä.
 Hyödynhaluiset matkustajat (practicality-seekers): tämän ryhmän matkustajat arvostavat tilaratkaisuja, joissa he pystyvät matkan aikana esimerkiksi työskentelemään.
He haluavat käyttää pidemmän matka-aikansa hyödyllisesti.
 Mukavuudenhaluiset matkustajat (comfort-seekers) arvostavat mahdollisuutta työntekoon tai rentoutumiseen pidemmillä matkoilla. Tällöin kalustolta vaaditaan istumapaikkakohtaisia ratkaisuja varustelun suhteen.
(Ruter 2015.)
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Kuvassa 4.19 asiakassegmentit on sijoitettu matkan pituuden ja matkustustarpeiden suhteen.
Kehyskuntien bussiliikenteessä keskimääräiset matkat ovat keskipitkiä tai pitkiä, joten hyödynhaluisten ja mukavuudenhaluisten käyttäjien tarpeiden syvempi tarkastelu on tärkeää.

Kuva 4.19 Asiakassegmenttien sijoittuminen suhteessa matkan pituuteen ja tarpeisiin. (Ruter 2015.)

Hyötyä ja mukavuutta hakevat matkustajat arvostavat tutkimuksen mukaan enemmän toiminnallisia ratkaisuja kuin vaikkapa bussin muotoilua tai ulkonäköä. Mukavuus on ensisijaisesti todettu sillä, että bussissa saa istumapaikan, joka on ergonominen ja omaa hyvän
valaistuksen esimerkiksi kohdennetulla lukuvalolla. Lisäksi istuimen ympärillä on oltava
mahdollisuus työnteolle, internetin käyttöön ja virtalähteeseen. Nämä käyttäjäryhmät arvostavat myös hiljaista matkustamoa, tilan tunnetta, siisteyttä ja hyvää ilmanvaihtoa. Edellä
mainittuihin asioihin voidaan vaikuttaa matkustamossa käytettävillä materiaaleilla, värivalinnoilla sekä matkustajakohtaisilla raitisilmasuuttimilla. Tutkimuksessa haastatellut ovat
myös todenneet informaatiojärjestelmät ajoneuvon sisäisillä näyttöruuduilla ja mobiilisovelluksilla tarpeellisiksi esimerkiksi joukkoliikenteen jatko- ja vaihtoyhteyksiä ajatellen. Mukavuudenhaluisten matkustajien joukossa on lisäksi toiveita pienten matkatavaroiden paremmille säilytystiloille. Tällöin kysymykseen bussin varustelun osalta voisivat tulla tavaratilat,
tavarahyllyt tai hattuhyllyt. (Ruter 2015.)
Kehyskuntien pidempimatkainen liikenne muodostaa yleensä suurimman osan matkaketjusta ja täten se on olennaisin asiakkaan matkustuskokemusta luova tekijä. Esimerkiksi tieto
reaaliaikaisesta liikennetilanteesta kuuluu nykyaikaiseen joukkoliikennejärjestelmään. Yllä
olevien tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen ja toteuttaminen ovat ensiarvoisen tärkeää kehyskuntaliikenteeseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa viranomaisen kannalta.
Tällä hetkellä kehyskuntien ja Helsingin välistä bussiliikennettä liikennöidään pääasiassa
korkealattiaisella kalustolla (Laakso 2016), jossa matkustamon varustelu on tyypillisesti vähintään käytännönhakuisten matkustajien vaatimusten tasolla. Osa kehyskuntien nykyisistä
liikennöitsijöistä on toivonut, että nykyinen kalusto kelpaisi jatkossa ainakin osittain (Liikennöitsijäkysely 2016). Nordic Bus (2017) esittää pohjoismaiseksi standardiksi muun muassa esikaupunki- ja seutubussimalleja (Suburban and Regional Bus), jotka voisivat olla etuosastaan matalalattiaisia, varustettu muun muassa tukevilla istuimilla, turvavöillä, istuinkohtaisilla raitisilmasuuttimilla ja lukuvaloilla. Matalalattiaisen kaluston ehdoton hyöty on se,
että liikuntarajoitteiset ja lastenvaunujen kanssa kulkevat liikkuvat vaivattomammin.
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5 Helsingin seudun joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät
Tässä osassa tutkimuskysymyksiä lähestytään palvelutason, liikennejärjestelmän, kulkutottumuksien, bussiliikennemarkkinoiden ja liikennesektorin tulevaisuuden näkymien osalta.
Yhtenäisen joukkoliikennejärjestelmän laajentuessa ulommas varsinaisesta kaupunkiseudusta on tärkeää tunnistaa uusien ja vanhojen jäsenkuntien eroavaisuuksia, jotta hajanaisempi liikennejärjestelmä saadaan kytkettyä tiheämpään liikennejärjestelmään. Tarkasteltavien kehyskuntien nykytilaa kuvataan kuntarakenteen, matkojen suuntautumisen ja joukkoliikenteen palvelutason osalta, jotta voidaan tunnistaa ne kehitystarpeet, joilla bussiliikenteen uudelleenjärjestämisellä ja hankinnalla voidaan vaikuttaa. Nykyisten bussiliikennemarkkinoiden analysointi on tarpeellista, jotta tietyn alueen hankittavien kokonaisuuksien
määrittelyllä voidaan ylläpitää bussiliikennemarkkinaa ja saada kohtuuhintaisia tarjouksia.
Lisäksi tässä luvussa kuvataan HSL:n uuden taksajärjestelmän ja uusien liikkumispalvelujen
vaikutuksia, jotta erityyppisiä liikenneskenaarioita voidaan arvioida myöhemmin.

5.1 Maaseutumaisen liikenteen ominaispiirteet
Työ rajoittuu tutkimaan maaseutumaista liikennettä ja tässä yhteydessä maaseutumaisella
liikenteellä tarkoitetaan liikennettä, jonka suoritteesta ainakin osa ulottuu jonkin kehyskunnan alueella. Tämän kaltainen liikenne voi siis yksinomaan rajoittua yksittäisen kehyskunnan sisään, niiden välille tai ulottua myös kehyskunnan keskuskaupungin tai kaupunkiseudun alueelle (kuva 5.1).

Kuva 5.1 Kaupunkiliikenteen ja maaseutumaisen liikenteen määritelmät.

Yhdyskuntarakenteellisesti tarkasteltuna kaupunkiseutu ja sitä ympäröivä kehyskuntien alue
voidaan jakaa kaupunki-maaseutu-luokkiin (Helminen et al. 2014). Kuvan 5.2 perusteella
pääkaupunkiseudun ympäryskunnissa yhdyskuntarakenteen luokka on pääasiallisesti kaupungin kehysaluetta tai kaupungin läheistä maaseutua. Vähäisessä määrin kehyskunta-alueella esiintyy myös ydinmaaseutua ja maaseudun paikalliskeskuksia. Erityisesti rautateiden
varsille voi muodostua myös pienempiä pikkukaupunkeja sisempine ja ulompine kaupunkialueineen. Kehyskuntiin liittyvä keskuskaupunki tai kaupunkiseutu (tässä tapauksessa pääkaupunkiseutu) koostuu pääasiassa sisemmästä ja ulommasta kaupunkialueesta.
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Sisempi ja ulompi kaupunkialue sekä kaupungin kehysalue kuuluvat kaupungin luokkiin.
Sisemmällä kaupunkialueella tarkoitetaan tiivistä ja yhtenäistä tehokkaasti rakennettua aluetta. Ulompi kaupunkialue koostuu erillisistä lähiöistä, kaupan, teollisuuden ja toimistojen
reuna-alueista, viheralueista ja alemman tehokkuuden asuinalueista. Kaupungin kehysalue
koostuu erillisistä lähitaajamista, jotka ovat fyysisessä ja toiminnallisessa yhteydessä keskustaajamaan. Kehysalueen laajuus riippuu pitkälti lähitaajamien määrästä ja siihen liittyy
sekä tiiviitä taajama-alueita, maaseutumaisia alueita sekä potentiaalisia kasvualueita. (Helminen et al. 2014.)

Kuva 5.2 Kaupunki-maaseutu-luokitus. (Helminen et al. 2014.)

Suurin osa HSL:n järjestämästä joukkoliikenteestä käsittää kaupunkiliikennettä vahvan kaupunkiluokituksen käsittävillä alueilla, joten kehyskuntien bussiliikenteen siirtäminen HSL:n
vastuulle tarkoittaisi bussiliikenteen järjestämistä aivan erityyppisillä, maaseutumaisemmilla alueilla.
Maaseutumaisten alueiden luokkiin kuuluvat maaseudun paikalliskeskukset, kaupungin läheinen maaseutu ja ydinmaaseutu. Maaseudun paikalliskeskuksiksi lukeutuvat selkeästi kaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevat suurehkot taajamat, joiden koko ei riitä muodostamaan
omaa kaupunkiseutua. Kaupungin läheinen maaseutu on toiminnallisesti ja fyysisesti lähellä
kaupunkialueita, mutta sisältää taajamien lisäksi maaseutua ja harvaan asuttuja alueita.
Ydinmaaseutu on vahvaa alkutuotannon aluetta, etäällä suurista paikalliskeskuksista ja asutus painottuu harvaan asuttuun seutuun ja pienten taajamien verkostoon. (Helminen et al.
2014.)
Tyypillinen kehyskunta koostuu kaupungin kehysalueesta keskus- ja lähitaajamineen sekä
niitä ympäröivästä kaupungin läheisestä maaseudusta tai ydinmaaseudusta, joissa taajamakoko ja asukastiheys pienenevät.
Väestöntiheydeltään Helsingin seudun kehyskunnat jakautuvat kahteen luokkaan. Rautatienvarsille keskittyneet kaupungit yltävät väestöntiheydessään pääkaupunkiseudun (Espoo,
Kauniainen, Vantaa) tasolle noin 1 000 as/km2, kun taas kunnissa, jotka eivät ole rautateiden
välittömässä vaikutuspiirissä ja ovat yhdyskuntarakenteeltaan enemmän kehysaluetta tai
maaseutua, väestöntiheys jää keskimäärin vain noin 120 as/km2. Ääripäinä Vihti 55 as/km2
ja Tuusula 175 as/km2. Vertailukohtana pelkästään Helsingin kaupungin väestötiheys on
noin 2 900 as/km2. (Kuntaliitto 2016.)
Yksityisautoilun osalta pääasiallisten autonkäyttäjien osuus kehyskunnissa on 77 prosenttia
kun pääkaupunkiseudulla vastaava luku on 57 prosenttia. Pääasiallisella autonkäyttäjällä tarkoitetaan 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, joilla on henkilöauton ajamiseen oikeuttava ajokortti, kotitaloudessa vähintään yksi auto ja mahdollisuus auton käyttöön henkilökohtaisilla
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matkoilla aina tai lähes aina. Kehyskunnissa vähiten autonkäyttäjiä on radanvarsikunnissa.
Helsingin seudun kehyskunnissa väestöstä 69 prosenttia on joukkoliikennelipun omistajia,
kun pääkaupunkiseudun sisällä joukkoliikennelippu on 80 prosentilla asukkaista. (HSL
2013a.)
Keskimääräinen matkojen määrä asukasta kohden vuorokaudessa ei juuri eroa pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä, mutta autonkäytön mahdollisuus ja joukkoliikennelipun
omistaminen huomioiden kehyskunnissa matkustaminen yksityisautolla on yleisempää kuin
pääkaupunkiseudulla. Tämä osoitetaan kuvassa 5.3. (HSL 2013a.)

Kuva 5.3 Kulkumuoto-osuudet Helsingin seudulla. (HSL 2013a.)

Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä asukkaiden matkaluvut matkaryhmittäin eivät
eroa. Noin puolet arkivuorokauden tehtävistä matkoista on kotiperäisiä ostos-, asiointi-,
koulu-, opiskelu- tai työmatkoja ja toinen puolisko vapaa-ajan matkoja, työperäisiä tai muita
matkoja. Kehyskuntien matkat suuntautuvat kehyskuntien välillä 83 prosenttia ja pääkaupunkiseudulle 15 prosenttia. Se eroaa pääkaupunkiseudun luvuista, sillä pääkaupunkiseudun
matkoista 95 prosenttia tehdään pääkaupunkiseudun sisällä ja 4 prosenttia niistä suuntautuu
kehyskuntiin. (HSL 2013a.)

Kuva 5.4 Pääkaupunkiseudulle sukkuloivien osuus kunnan työllisistä. (HSL 2010a.)
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Työssäkäynnin osalta kehyskunnista pääkaupunkiseudulle suuntautuvien matkojen osuus on
merkittävä. Kuva 5.4 osoittaa, että lähes kaikista enintään noin 50 kilometrin etäisyydellä
Helsingin keskustasta olevista kunnista yli 40 prosenttia työmatkoista suuntautuu pääkaupunkiseudulle. Suurimmat suhteelliset työmatkasukkuloijien osuudet työssäkäyvistä ovat
Nurmijärveltä, Sipoosta ja Tuusulasta, joiden työssäkäyvistä yli puolet käy töissä pääkaupunkiseudulla. Vastasukkuloinnin osalta Kirkkonummen ja Tuusulan kuntien osalta yli viidennes työssäkäyvistä käy pääkaupunkiseudulta käsin. Enintään 50 kilometrin etäisyydellä
Helsingin keskustasta olevien muiden kehyskuntien osalta vastasukkuloinnin osuus on vähintään noin 10 prosenttia, kuten kuvasta 5.5 ilmenee. (HSL 2010a.)

Kuva 5.5 Pääkaupunkiseudulta sukkuloivien osuus kunnassa työssäkäyvistä. (HSL 2010a.)

Taulukon 5.1 perusteella kehyskunnista ja pääkaupunkiseudulta alkavien matkojen kulkumuotojakaumassa on selviä eroja. Pääkaupunkiseudulla joukkoliikennettä käytetään 27,3
prosenttia, kun taas kehyskunnissa vain 7,9 prosenttia. Kehyskuntien sisäisissä matkoissa
joukkoliikenteen osuus on pieni, vain 4,2 prosenttia, kun pääkaupunkiseudun sisäisissä matkoissa joukkoliikenteen osuus on 27,3 prosenttia. Henkilöautolla pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välisiä matkoja ja edestakaisin suoritetaan 67 prosentin osuudella. Kehyskuntien
sisäisissä matkoissa henkilöautoilun osuus on hallitseva 54,1 prosenttia, kun taas pääkaupunkiseudun sisällä henkilöautoilu on suhteessa vähäisempää, 35,2 prosenttia. (HSL 2013a.)

Lähtöpaikka

Taulukko 5.1 Kulkumuotojakauma pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä. (HSL 2013a.) Mukautettu.
Matkan pääasiallinen kulkutapa
Kävely
Pyöräily
PääkaupunkiJoukkoliikenne
seutu
Henkilöauto
Muu/ei tiedossa
Kävely
Pyöräily
Kehyskunnat Joukkoliikenne
Henkilöauto
Muu/ei tiedossa

Määräpaikka
Pääkaupunkiseutu Kehyskunnat
27,3 %
0,8 %
7,3 %
0,4 %
27,3 %
27,5 %
35,2 %
67,7 %
2,7 %
3,7 %
0,2 %
25,4 %
0,5 %
11,9 %
28,8 %
4,2 %
67,3 %
54,1 %
3,2 %
4,3 %

Yhteensä
26,1 %
7,0 %
27,3 %
36,6 %
3,0 %
21,1 %
10,0 %
7,9 %
56,8 %
4,2 %

Helsingin seudun kehyskuntien joukkoliikenteen palvelutaso koostuu erilaisten joukkoliikennemuotojen yhdistelmistä. Joukkoliikennetarjonnan perustan ja suurimman osan tarjoavat pääkaupunkiseudun sisääntuloväyliä pitkin kulkevat linja-autovuorot ja pääradan junaliikenne radanvarsikunnissa. Nämä linja-auto- ja junavuorot muodostavat runkoyhteyksiä,
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joilla on tiheä vuorotarjonta erityisesti työmatkaliikenteessä. Osa vuoroista palvelee yhteyksiä vain kehyskuntien ja pääkaupunkiseudun välisessä liikenteessä, mutta merkittävä osa on
läpiajavaa vakiovuoroliikennettä kehyskuntien ulkopuolelle, mikä muodostaa yhteyksiä
myös muualle Etelä-Suomen alueelle. (HSL 2010a.)
Verrattuna pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasoon kehyskunnissa poikittaisten
linjojen määrä on pieni ja poikittaisyhteydet ovat usein vaihtoyhteyksien varassa. Osassa
kehyskuntia tarjotaan runkoyhteyksien lisäksi myös kunnan sisäistä liikennettä lähinnä
koulu- ja työmatkayhteyksiin sekä liityntäyhteyksiin rautatieasemille. Kaikissa kehyskunnissa tarjotaan palveluliikennettä joko aikataulutettuna tai kutsuohjatusti. (HSL 2010a.)
Haja-asutusalueilla liityntäpysäköinti on tärkeä osa joukkoliikennejärjestelmää ja kehyskunnissa kuten pääkaupunkiseudulla sekä henkilöautoille että polkupyörille on järjestetty liityntäpysäköintipaikkoja rautatieasemien yhteyteen. Joissakin kehyskunnissa liityntäpysäköintipaikkoja on sijoitettu myös linja-autoasemille ja merkittäville linja-autopysäkeille runkoreittien varteen. (HSL 2010a.)
Edellä esitettyjen tunnuslukujen pohjalta voidaan todeta, että kehyskuntia palvelevalle joukkoliikenteelle ominaista on tarjota korkeampaa palvelutasoa pääkaupunkiseudulle ulottuville matkoille kuin kehyskuntien sisäisille tai niiden välisille matkoille. Vahva työmatkasukkuloinnin osuus (kuva 5.4) korreloi kehyskuntien ja pääkaupunkiseudun välisen joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kanssa (taulukko 5.1). Sukkulointi sijoittuu sisääntuloväylille runkoreiteille taajamien vaikutuspiiriin, jossa joukkoliikenteen käyttö on mielekkäämpää ja tehokkaammin järjestettävissä kuin hajanaisemmilla alueilla.
Pääkaupunkiseutuun verrattuna kävelyn ja pyöräilyn suurempi kulkumuoto-osuus (taulukko
5.1) kehyskuntien sisällä selittynee sillä, että kehyskuntien taajamat ovat keskimäärin kooltaan pienempiä ja etäisyydet lyhyempiä, jolloin joukkoliikenteen käytöllä ei saavuteta olennaista matka-aikasäästöä. Toisaalta joukkoliikenteen harvempi vuorotarjonta taajamien
reuna-alueilla ja haja-asutusalueilla altistaa vaihtoehtoisten kulkumuotojen käytölle. Kehyskunnissa taajamien välisissä yhteyksissä sekä haja-asutusalueilla etäisyydet ovat pidempiä
ja joukkoliikenne kehnoa erityisesti poikittaisyhteyksien osalta, mikä selittää suurta henkilöautoilun käyttöastetta.
Taulukosta 5.1 lasketuilla tiedoilla pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen osuus moottoriajoneuvoilla suoritetuista matkoista on 43 prosenttia. Kehyskunnista pääkaupunkiseudulle
suuntautuvissa matkoissa vastaava osuus on 30 prosenttia ja kehyskuntien sisällä 7 prosenttia. Verrattuna pääkaupunkiseutuun kehyskunnissa on suhteellisesti enemmän potentiaalia
saada kasvatettua joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Toisin sanoen oikeanlaisella joukkoliikenteen hankintatapamallilla järjestetyn liikenteen henkilöautoilusta joukkoliikenteeseen
siirtyvä lisämatkustaja suhteutettuna optimaalisesti käytettyyn tuotantopanokseen tuo kehyskunnan joukkoliikenteelle suhteessa enemmän lisähyötyä.
Liikennevirasto on päivittänyt vuoden 2015 aikana ohjeen palvelutason määrittelyyn toimivaltaisten viranomaisten käytettäväksi. Taulukossa 5.2 on esitetty liikenteen uudet määrälliset palvelutasotekijät ja taulukossa 5.3 palvelutasoluokkien sanalliset kuvaukset ja esimerkkejä käyttöympäristöstä.
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Taulukko 5.2 Palvelutasoluokkien määrälliset palvelutasotekijät. (Liikennevirasto 2015b.)

Taulukko 5.3 Palvelutasoluokkien sanalliset kuvaukset. (Liikennevirasto 2015b.)

5.2 Tarkasteltavien kehyskuntien nykytila ja suunnittelun lähtökohdat
5.2.1 Nurmijärvi
Nurmijärven kunta sijaitsee Espoon ja Vantaan pohjoispuolella noin 35 kilometriä Helsingin
keskustasta pohjoiseen. Kunnan väkiluku on noin 42 000 asukasta ja asukastiheys 116 asukasta / km2 (Kuntaliitto 2016). Kunnan läpi halkoo valtatie 3, joten tieliikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ja pohjoisen suuntaan ovat hyvät (kuva 5.6). Suurimmat taajamat Klaukkala (yli 15 000 asukasta) ja Nurmijärven kirkonkylä (noin 8 000 asukasta) sijoittuvat lähelle
3-tietä. Muita taajamia ovat Rajamäki (noin 7 500 asukasta) ja Röykkä (noin 2 000 asukasta)
(Nurmijärven kunta 2015).
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Kuva 5.6 Nurmijärven kunnan osat. (Nurmijärven kunta 2015.)

Tilastollisen kuntajaottelun perusteella Nurmijärvi on kaupunkimainen kunta Klaukkalan
taajaman väkiluvun ansiosta. Kuitenkin kunta on yhdyskuntarakenteeltaan melko hajanainen, sillä suurimmat taajamat, Klaukkala, kirkonkylä ja Rajamäki sijaitsevat melko etäällä
toisistaan ja niiden välille sijoittuu haja-asutusaluetta ja pienempiä kyliä, joita on runsaasti
koko kunnan alueella.
Nurmijärven vuosittainen väestönkasvu on noin 1,2 prosentin tuntumassa. Kouluikäisten 7
- 17-vuotiaiden osuus väkiluvusta on noin 16,9 prosenttia, nuorten aikuisten 18 - 29-vuotiaiden osuus 10,5 prosenttia, 30 - 64-vuotiaiden osuus 48,0 prosenttia ja yli 65-vuotiaiden
osuus 14,0 prosenttia. (Nurmijärven kunta 2015.)
Työpaikkamäärällä mitattuna Nurmijärven suurimmat yritysalueet ovat Altia ja Matku Rajamäellä, Järvihaka Klaukkalassa sekä Karhunkorpi kirkonkylän pohjoispuolella. Kirkonkylän kupeeseen on myös kasvamassa Ilvesvuoren merkittävä työpaikka-alue. Suurimpia toimialoja ovat teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa sekä kuljetus ja varastointi. Kuntalaisista
noin 20 000 on työssäkäyviä. Noin kaksi kolmasosaa työssäkäyvistä kuntalaisista käy kunnan ulkopuolella töissä. Näistä noin puolet käy Helsingissä ja noin neljännes Vantaalla.
Oman kunnan alueella käy siten noin yksi kolmasosa kuntalaisista ja lisäksi muista kunnista
käy reilu 5 000 henkilöä Nurmijärvellä töissä, suurin osa Hyvinkäältä ja Helsingistä. (Nurmijärven kunta 2015, Oksanen 2016.)
Nurmijärven kulkumuoto-osuus jakautuu siten, että vajaa kaksi kolmasosaa käyttää matkoihinsa henkilöautoa, kahdeksan prosenttia joukkoliikennettä ja loput käyttävät polkupyörää tai kävelevät. (HSL 2013a.)
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Tällä hetkellä Nurmijärveä palveleva bussiliikenne on lähes kokonaan yhden alueellisen
käyttöoikeussopimuksen sisällä, mikä sitoo noin 40 bussia. Liikennöintisopimuksen kesto
on 1.1.2015 - 31.12.2017 ja sitä voidaan pidentää vuoden optiolla 31.12.2018 saakka. Liikennettä harjoittaa paikallinen Nurmijärven Linja Oy, joka oli ainoa tarjoaja tarjouskilpailussa ja joka hoiti alueen liikennettä myös ennen kilpailutusta. Tässä käyttöoikeussopimuksessa liikennöitsijä saa lipputulot sekä käyttöoikeussopimuskorvauksen ja suunnittelee Nurmijärvi – Hyvinkää-väliä sekä joitakin sisäisiä reittejä ja palveluliikennettä lukuun ottamatta
sopimuskohteen reitit ja aikataulut tilaajan määrittelemien palvelutasokriteerien mukaisesti.
(Uudenmaan ELY-keskus 2014.)
Kuva 5.7 havainnollistaa liikennöitsijän tulojen muodostumista matkustusmäärien suhteessa. Sopimuskorvauksen oletetaan olevan noin 50 prosenttia kokonaistuloista.

Kuva 5.7 Nurmijärven bussiliikenteen käyttöoikeussopimuksen tulon muodostuminen teoreettisesti.

Käyttöoikeussopimuksen ulkopuolella Nurmijärveä palvelevia linja-autovuoroja ovat:
 Linjaliikenne Kivistö Oy:n Helsingin ja Klaukkalan välillä ja Klaukkalasta eteenpäin
Röykän, Selin ja Lopen suuntaan jatkavat vuorot (tunnukset 480 ja 481), jotka sisältyvät 31.5.2018 ja 14.8.2018 päättyviin siirtymäajan sopimuksiin.
 Pohjolan Liikenne Oy:n (tunnus 486) ja Yhdysliikenne Oy:n vuorot (tunnus 487)
Klaukkalan läpi Lopen ja Karkkilan suuntaan. Vuoroista suurin osa on 31.12.2017
päättyvissä siirtymäajan sopimuksissa. Pieni osa Yhdysliikenteen vuoroista on markkinaehtoisella periaatteella reittiliikenneluvilla.
 Ventoniemi Oy:n Helsinki - Hyvinkää -vuorot (tunnus 485), jotka ovat 31.5.2018
päättyvissä siirtymäajan sopimuksissa. Vuorot kulkevat Nurmijärven kirkonkylän
kupeessa tietä 130 pitkin.
 Lisäksi käyttöoikeussopimuksen ulkopuolella erillisellä hankinnalla ovat Nurmijärven kirkonkylän ja Hyrylän väliset vuorot.
(Liikennevirasto 2016.)
Kuten aiemmin todettu, siirtymäajan sopimukset nauttivat palvelusopimusasetuksen suojaa
eli muut vuorot eivät saa loukata niitä. Toisaalta, käyttöoikeussopimuksen vuorot nauttivat
niin ikää samaa suojaa eli uudet markkinaehtoiset reittiliikennevuorot eivät saa loukata niitä.
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Nurmijärven bussireitit on koostettu kuvaan 5.8, joka osoittaa, että erilaisia reittejä sekä variantteja on runsaasti, mikä muodostaa sekavan kokonaisuuden. Nurmijärven runkobussireitit koostuvat Helsingin Kampin ja Klaukkalan sekä Kampin, kirkonkylän ja Rajamäen välisestä vuorotarjonnasta (Oksanen 2016). Näillä yhteysväleillä vuorotarjonta on päivittäistä ja
arkisin runsasta. Runkoreiteillä käytetään useita eri linjatunnuksia, sillä runkoreitin jälkeen
Nurmijärven päässä reittiverkosto hajaantuu. Osa vuoroista kulkee silmukkana Röykän
kautta siten, että Rajamäen ja Klaukkalan runkoreitit Helsingin suuntaan yhdistyvät. Tällaisia variantteja on olemassa runsaasti, mikä näkyy alempana olevasta taulukosta 5.4.

Kuva 5.8 Nurmijärven bussiliikenteen reittikartta. (Uudenmaan joukkoliikenneinfo 2016.)

Nurmijärven runkoreittejä täydentävä palvelu on pääasiassa kunnan sisäistä, ensisijaisesti
koulumatkoja palvelevaa bussiliikennettä, jota suurimmaksi osaksi liikennöidään vain koulupäivinä. Lisäksi sisäistä liikennettä ovat sellaiset linjat (taulukko 5.4), jotka eri kunnanosista syöttävät runkolinjareiteille esimerkiksi Klaukkalassa tai kirkonkylällä. Taulukossa
5.5 esitetään tärkeimpien yhteysvälien palvelutaso ja vuorotarjonta eri ajankohtina. Taulukon ulkopuolella jäävillä yhteysväleillä tarjonta ja palvelutaso ovat selvästi heikompaa. Tällaisilla väleillä tarjonta rajoittuu usein muutamiin asiointiyhteyksiin ja yksittäisiin viikonloppuvuoroihin tai pelkästään yksittäisiin kouluyhteyksiä palveleviin vuoroihin.
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Taulukko 5.4 Listaus Nurmijärven bussilinjoista talvikaudella 2016 - 2017.
Nurmijärven bussilinjat
Sisäiset
Linja
31
32
33
34
40 / 40A
42
47
48
49
51
53
55
56
57

Reitti (suluissa osa vuoroista)
Klaukkala - Lepsämänkaari
Klaukkala - Lepsämänkaari - Lepsämä
Klaukkala - Kuonomäki - Lepsämä
Klaukkala - Rinnekoti
Klaukkala - Mäntysalo (- Nummimäki 40A)
Klaukkala - Palojoki (- Kirkonkylä)
Klaukkala - Uotilan koulu
Kirkonkylä - Perttula - Nummenpää
Rajamäki - Röykkä - Kurrinkaari
(Perttula -) Kirkonkylä - Nukari - Suomies
Kirkonkylä - Metsäkylän tienhaara
Kirkonkylä - Metsäkylän tienhaara - Klaukkala
Klaukkala - Perttula - Kirkonkylä (- Rajamäki)
(Klaukkala -) Röykkä - Rajamäki (- Kirkonkylä)
Kivenkyyti Palveluliikenne kunnan eri osissa

Kuntarajan ylittävät linjat
Linja
Reitti (suluissa osa vuoroista)
45
Nurmijärvi - Rajamäki - Hyvinkää
355
Helsinki - Kalajärvi - Klaukkala (- Mäntysalo) (-Kirkonkylä)
454X
Helsinki - Klaukkala (-Mäntysalo) (-Kirkonkylä): moottoritiepysäkit pysähtymättä
455
Helsinki - Klaukkala (-Mäntysalo)
456
Helsinki - Klaukkala - Perttula - Nurmijärvi (- Rajamäki)
457
Helsinki - Klaukkala - Perttula - Röykkä - Rajamäki (- Kirkonkylä)
463X
Helsinki - Kirkonkylä - Rajamäki: moottoritiepysäkit pysähtymättä
464
Helsinki - Kirkonkylä (- Rajamäki)
465
Helsinki - Metsäkylän tienhaara - Kirkonkylä (- Rajamäki)
480/481
485
486
487

Helsinki - Klaukkala (- Selki) (-Vihtijärvi -)
Helsinki - Metsäkylän tienhaara - Kirkonkylän tienhaara - Hyvinkää
Helsinki - Klaukkala - Läyliäinen - Karkkila
Helsinki - Klaukkala - Loppi

637
937

Helsinki - Hyrylä - Nurmijärvi kirkonkylä
Hyrylä - Nurmijärvi kirkonkylä

Taulukko 5.5 Nurmijärven pääyhteysvälien palvelutaso ja vuorotarjonta talvikaudella 2016 - 2017.
Yhteysväli

Arkisin
vuoroväli (min)
ruuhka päivä ilta
Liikennöintiaika
Helsinki - Klaukkala
10 - 20 ~30
~30
5.00 - 24.00 (- 3.30)
Helsinki - Kirkonkylä 10 - 20 30 - 60 ~60
5.00 - 24.00 (- 3.30)
Helsinki - Rajamäki
~20
30 - 60 ~60
5.00 - 24.00 (- 3.30)
Klaukkala - Kirkonkylä ~20
30 - 60 60 - 80 5.00 - 24.00 (- 3.30)
Klaukkala - Lepsämä ~30
30 - 60 45 - 70 6.00 - 21.30
Kirkonkylä - Hyvinkää 30 - 60 ~60
1 vuoro 5.30 - 21.30

Lauantai
vuoroväli (min)
~30
~60
~60-80
~12 vuoroparia
~6 vuoroparia
~3 vuoroparia

Liikennöintiaika
6.30 - 3.30
6.30 - 3.30
6.30 - 3.30
6.30 - 3.30
9.00 - 21.30
10.00 - 15.30

Sunnuntai
vuoroväli (min)
~6 vuoroparia
~6 vuoroparia
~6 vuoroparia
~6 vuoroparia

Liikennöintiaika
7.30 - 22.00
7.30 - 22.00
7.30 - 22.00
7.30 - 22.00

Nurmijärven Linja Oy:n (Korsisaari) suunnittelema bussiliikenteen kokonaisuus Nurmijärvellä muodostuu pitkien Helsinkiin ulottuvien seutulinjojen ja Nurmijärven sisäisten linjojen
yhdistelmistä. Käytännössä samalla yhteysvälillä voi olla sekä suoria bussiyhteyksiä että
vaihdollisia.
Taulukko 5.6 on koottu bussimatkojen hintaesimerkkejä Nurmijärveltä tärkeimmille paikkakunnille. Kausiliput ovat voimassa 30 päivää ja niillä voi tehdä rajattoman määrän matkoja. Nurmijärvi-lippu kelpaa Nurmijärven sisällä ja pääkaupunkiseudulle ulottuvilla matkoilla. Keski-Uudenmaan lippu on myös 30 päivän kausilippu ja se kelpaa Nurmijärveltä
esimerkiksi Hyvinkäälle ja Tuusulaan. (Korsisaari-yhtiöt 2016.)
Taulukko 5.6 Bussimatkojen hintaesimerkkejä Nurmijärvellä.
KAUSILIPUT
Ai kui s en 30 pä i vä n ka us i l i pun
hi nna t s yks yl l ä 2016
Nurmi jä rvi

Nurmi jä rvi Hyvi nkä ä
63,00
63,00

yhdi s tetty HSL-l i ppu
Hel s i nki
Va nta a runkoyhteys muu Hel s i nki Es poo
70,00
100,00
152,40
202,40

ARVO- JA SARJALIPUT
Ai kui s en s a rja -/a rvol i pun hi nta
ma tka a kohden s yks yl l ä 2016
Pohjoi s -Nurmi jä rvi
Etel ä -Nurmi jä rvi

Etel ä Nurmi jä rvi Hyvi nkä ä
4,21
3,11
2,49
6,11

yhdi s tetty HSL-l i ppu
Hel s i nki
Va nta a runkoyhteys muu Hel s i nki Es poo
5,53
7,19
9,25
11,23
3,11
4,89
6,95
8,93

Nurmijärveläiset voivat ostaa HSL-lipun samaan hintaan kuin HSL-alueella asuvat ja vastaavasti HSL-alueella asuvat voivat ostaa Nurmijärvi-lipun samaan hintaan kuin nurmijärveläiset (Nurmijärven kunta 2016). Nurmijärveltä pääkaupunkiseudulle suuntautuva matkaketju, johon sisältyy nykyisen HSL-alueen matka, vaatii siis kaksi erillistä lipputuotetta.
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Nurmijärvi-lipun ja etenkin sen nuorisolipun käyttö on kasvanut vuodesta 2015 lähtien, kun
käyttöoikeussopimuksen mukainen liikennöinti on alkanut. Keski-Uudenmaan seutulipun
käyttö Nurmijärven matkoissa on puolestaan vähentynyt. Vuonna 2015 Nurmijärvi-lippua
on myyty kesä-heinäkuussa sekä joulukuussa noin 600 - 700 kappaletta ja muina kuukausina
noin 1000 kappaletta. Nuorisolippua on myyty kouluvuoden aikana keskimäärin 200 - 250
kappaletta kuussa ja koulujen kesäloman aikana muutamia kymmeniä. Keski-Uudenmaan
seutulippua on myyty nurmijärveläisille noin 150 - 200 kappaletta kuussa lukuun ottamatta
kesä-heinäkuuta ja joulukuuta, jolloin lippuja on myyty keskimäärin 100 kappaletta kuukautta kohden. (Oksanen 2016.)
Nurmijärven Linja Oy:n Nurmijärven bussiliikennettä koskeva käyttöoikeussopimuskorvauksen vuosikustannus on noin 3,4 miljoonaa euroa, josta Nurmijärvi maksaa noin 90 prosenttia ja Uudenmaan ELY-keskus loput. Nurmijärven kunta rahoittaa joukkoliikennettä kokonaisuudessaan 3,5 miljoonalla eurolla. (Uudenmaan ELY-keskus 2014, Oksanen 2016.)
Tulevaisuuden näkymien suhteen tärkeimpiä Nurmijärven maankäyttöhankkeita esitetään
kuvassa 5.6. Keltaisella on asuinrakentamiseen liittyvää kaavoitusta, joista suurin osa keskittyy Klaukkalan (mm. Viirinlaakso), kirkonkylän ja Rajamäen välittömään läheisyyteen
uusina asuinalueina tai täydennysrakentamisena. Punaisella on merkitty kaavoitetut työpaikka-alueet, jotka sijoittuvat runkoliikenneyhteyksien varteen valtatie 3:n ja Klaukkalan
sekä valtatie 3:n ja kirkonkylän (mm. Ilvesvuori pohjoinen) välimaastoihin. (Oksanen 2016.)
Bussiliikenteen osalta kunta tavoittelee jatkossa hyvää vuorotarjontaa, joka vaikuttaisi lippujen myynnin kasvamiseen. Nykyiseen palvelutasoon ei välttämättä tarvitsisi tehdä kovin
paljon muutoksia. Klaukkala - Helsinki ja Rajamäki - Kirkonkylä - Helsinki ovat jatkossakin
tärkeimmät runkoreitit. Kunta katsoo paremmaksi ylläpitää mahdollisimman paljon suoria
bussilinjoja aina Helsingin keskustaan saakka kuin tukeutua raideliitynnän varaan Kivistön
asemalle (Vantaa), joka on Nurmijärveä lähimpänä oleva rautatieasema. Hiljaisen ajan liikenteen osalta raideliityntä voi osoittautua kannattavammaksi ratkaisuksi kustannusten hillitsemiseksi. (Oksanen 2016.)
HSL:n jäsenyyden eduiksi Nurmijärvi katsoo kuntayhtymän kokonaisvaltaisen suunnittelun
ja kilpailuttamisen tuomat synergiahyödyt, asiantuntemuksen joukkoliikennejärjestelmätasolla, yhtenäisen lippujärjestelmän tuomat hyödyt, opiskelijaliput, kilpailukykyiset lippujen
hinnat matkaketjuissa, reittioppaan ja HSL:n brändin. (Oksanen 2016.)
HSL-jäsenyyden haitoiksi kunta mainitsee kustannusjakopolitiikan, päätöksenteon karkaamisen mahdollisesti kuntayhtymän puolelle ja tiettyjen asiakashintojen nousun. HSL:n käyttämien kalustovaatimusten osalta kunta on valinnut neutraalin kannan. Se perustuu siihen,
että kalustokanta kilpailuttamisen myötä todennäköisesti uusiutuisi, mutta nykymallinen
HSL-bussi kaupunkibussivarustuksella todennäköisesti heikentäisi matkustusmukavuutta
pidemmillä matkoilla. (Oksanen 2016.)
Nurmijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 3.10.2016 hyväksynyt Keski-Uudenmaan
kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksen ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn vuosille 2017 - 2020 (Nurmijärven kunta 2016). Kuvassa 5.9 esitetään
hyväksytty palvelutasomäärittely Nurmijärven osalta. Kuvan karttaan lisäyksenä Klaukkala
- Helsinki -yhteyden luokkaan sisältyy Mäntysalo - Klaukkala -väli ja Kirkonkylä - Helsinki
-yhteyden luokkaan Toreenintien yhteydet.
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Kuva 5.9 Palvelutasomäärittely Nurmijärvelle. (Uudenmaan ELY-keskus 2016b.)

5.2.2 Tuusula
Tuusulan kunta sijaitsee Vantaan pohjoispuolella ja Keravan sekä Järvenpään länsipuolilla
noin 35 kilometriä Helsingin keskustasta koilliseen. Kunnan väkiluku on noin 39 000 asukasta ja asukastiheys 177 asukasta / km2. (Kuntaliitto 2016.)
Kunnan liikenneverkon runkona toimii kantatie 45, joka mahdollistaa sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Hyvinkään suuntaan (kuva 5.11). Tuusulan selkeä keskustaajama on
Hyrylä (noin 21 000 asukasta), joka sijoittuu kantatie 45:n ja Järvenpäähän kulkevan seututie
145:n risteyksen ympäristöön. Muut suuret taajamat ovat kunnan pohjoisosassa pääradan
varressa sijaitseva Jokela (noin 6 000 asukasta) ja Järvenpään pohjoispuolella sijaitseva Kellokoski (noin 4 000 asukasta). Jokelassa on kunnan ainoa junaliikenteen pysähdyspaikka.
Alle 15-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä on noin 21 prosenttia, 15 - 64-vuotaiden osuus
noin 65 prosenttia ja yli 65-vuotiaiden osuus noin 14 prosenttia. Vuosittainen väestönkasvu
on yhden prosentin tuntumassa. (Tuusulan kunta 2016.)
Tilastollisen kuntajaottelun perusteella Tuusula on kaupunkimainen kunta Hyrylän taajaman
väkiluvun ansiosta. Kunnan ydintoiminnot sijoittuvat Hyrylään, jossa kuntakeskus muodostaa maantieteellisesti yhtenäisen asutuskeskuksen Riihikallion, Lahelan, Paijalan ja Krapin
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osien kanssa. Jokela ja Kellokoski sijaitsevat etäällä kuntakeskuksesta ja ovat myös toisistaan etäällä, mikä muodostaa Tuusulasta yhdyskuntarakenteeltaan melko hajanaisen. Tätä
korostaa Järvenpään kaupungin sijoittuminen ikään kuin Tuusulan sisään. Muilta osin kunta
on selkeää haja-asutusaluetta, jossa sijaitsee lukuisia pienempiä kyliä (kuva 5.10).

Kuva 5.10 Tuusulan alue ja kunnan osat. (Tuusulan kunta 2016.)

Tuusulan merkittävämmät työpaikka-alueet ovat Vantaan rajan tuntumassa sijaitseva Maantiekylä, Hyrylän kaakkoisosassa sijaitseva Sula, Hyrylästä länteen sijaitseva Ristikivi sekä
Jokela ja Kellokosken Rajalinna. Suurimpia toimialoja ovat palvelut, tukku- ja vähittäiskauppa sekä teollisuus. Kuntalaisista noin 19 000 on työssäkäyviä. Noin 70 prosenttia työssäkäyvistä kuntalaisista käy kunnan ulkopuolella töissä. Tuusulassa työssä muista kunnista
käy noin 8 000 työntekijää. (Laakso 2016 ja Tuusulan kunta 2016.)
Vajaa 60 prosenttia Tuusulan matkoista suoritetaan henkilöautolla, yhdeksän prosenttia
joukkoliikenteellä ja loput esimerkiksi kävellen tai polkupyörällä. (HSL 2013a.)
Tuusulan bussiliikenne muodostuu useista eri hankintamallien muodostamasta kokonaisuudesta. Pääyhteysvälillä Hyrylä - Helsinki on vielä runsaasti vanhoja linjaliikennelupia voimassa siirtymäajan sopimuksilla kesään 2018 ja kesään 2019 saakka ja niiden voimassaolo
riippuu Hyrylän pohjoispuolisesta reitistä ja liikennöitsijästä (Liikennevirasto 2016). Sopimuksiin kuuluvat vuorot nauttivat palvelusopimusasetuksen mukaista suojaa. Taulukossa
5.7 on koottu Tuusulan nykyiset bussilinjat ja niiden sopimukset ja voimassaoloajat. Harmaalla korostetut linjaryhmät kuuluvat samaan sopimuskohteeseen.
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Taulukko 5.7 Listaus Tuusulan bussilinjoista talvikaudella 2016 - 2017.
Tuusulan bussilinjat
Linja

Reitti
63 Hyrylä - Paijala - Järvenpää
65 Järvenpää - Nuppulinna - Jokela
66 Terrisuo - Nuppulinna - Jokela

Sopimus ja sen kesto
ei tiedossa
ei tiedossa
siirtymäajan sopimus 8/2018

Liikennöitsijä
Korsisaari
Taksikuljetus
Ventoniemi

64 Hyrylä - Kolistimenmäki - Rannikonmäki
67 Hyrylä - Myllykylä
974 Hyrylä - Korso

bruttomalli 12/2016 + 2 v optio
bruttomalli 12/2016 + 2 v optio
bruttomalli 12/2016 + 2 v optio

Nurmijärven Linja
Nurmijärven Linja
Nurmijärven Linja

632
635
638
963

Helsinki - Myllykylä - Hyrylä - Kerava
Helsinki - Ruotsinkylä - Hyrylä - Kerava
Helsinki - Hyrylä - Kerava
Riihikallio - Hyrylä - Kerava

nettomalli 6/2017 + 1 v optio
nettomalli 6/2017 + 1 v optio
nettomalli 6/2017 + 1 v optio
nettomalli 6/2017 + 1 v optio

Pohjolan Liikenne
Pohjolan Liikenne
Pohjolan Liikenne
Pohjolan Liikenne

HSL 633 Helsinki - Maantiekylä - Korso - Kerava

kysyntäkannuste 8/2019 + 3 v

Transdev Finland

637 Helsinki - Hyrylä - Nurmijärvi
937 Hyrylä - Nurmijärvi

nettomalli 6/2017 + 1 v optio
nettomalli 6/2017 + 1 v optio

Nurmijärven Linja
Nurmijärven Linja

640 Hki - Maantiekylä - Hyrylä - Jokela - Hyvinkää
640 Hki - Maantiekylä - Hyrylä - Hyvinkää
640 Hki - Maantiekylä - Hyrylä - Mäntsälä

nettomalli 6/2017 + 1 v optio
siirtymäajan sopimus 6/2018
siirtymäajan sopimus 6/2019

Nurmijärven Linja
Ventoniemi
Ventoniemi

665 Hki - Hyrylä - Järvenpää - Kellokoski (- Mäntsälä)
765 Hki - Järvenpää - Kellokoski

nettomalli 6/2017 + 1 v optio
nettomalli 6/2017 + 1 v optio

Pohjolan Liikenne
Pohjolan Liikenne

962 Jumbo - Aviapolis - Riihikallio - Hyrylä - Kerava
963 Riihikallio - Hyrylä - Kerava

bruttomalli 6/2016 + 0,5v + 0,5v
bruttomalli 6/2016 + 0,5v + 0,5v

Korsisaari
Korsisaari

965 Tammisto - Lentoasema - Hyrylä - Hyvinkää

nettomalli 6/2017 + 1 v optio

Ventoniemi

Ventoniemi
Hki - Hyrylä
ilman numeroa Hki - Hyrylä - Hyvinkää
Hki - Hyrylä - Järvenpää - Numminen - Mäntsälä
Hki - Hyrylä - Järvenpää - Kellokoski - Jokela

siirtymäajan sopimus 6/2018
siirtymäajan sopimus 6/2018
siirtymäajan sopimus 6/2019
markkinaehtoinen liikenne

Ventoniemi
Ventoniemi
Ventoniemi
Ventoniemi

Koiviston Auto Hki - Hyrylä - Järvenpää - Kellokoski - Mäntsälä
ilman numeroa

siirtymäajan sopimus 6/2018

Koiviston Auto

Helsinki - Hyrylä -runkoyhteysreitti haarautuu yleensä Hyrylän jälkeen joko Hyvinkään tai
Järvenpään suuntaan. Hyvinkään suunnan reitti palvelee Tuusulan kunnan luoteisosia, Jokelaa ja muodostaa yhteyden Hyvinkään ja Tuusulan välille ja toisaalta tarjoaa tältä suunnalta
yhteyksiä muualle pääkaupunkiseutua. Järvenpään suunnan reitti tarjoaa ensisijaisesti yhteyden Järvenpään ja Hyrylän välille, mutta yhdistää myös Kellokosken ja Hyrylän yhteydet
sekä tarjoaa yhteyksiä pidemmälle Mäntsälän suuntaan pääkaupunkiseudulta, Tuusulasta ja
Järvenpäästä. (Laakso 2016.)
Helsinki - Hyrylä -välillä on siirtymäajan sopimusten lisäksi myös nettomallilla kilpailutettua liikennettä sekä joitakin markkinaehtoisia vuoroja. Lisäksi tätä täydentävät nettomallilla
kilpailutetut työmatkaliikenteen vuorot Helsingin Rautatientorilta Sörnäisten, Myllykylän ja
Ruotsinkylän kautta. Helsinkiin päin suuntautuvan runkoreitin ulkopuolella poikittaisliikenne on toiseksi isoin tunnistettava linjastotyyppi erityisesti Hyrylän alueella. Jumbo Aviapolis - Riihikallio - Hyrylä - Kerava -akseli muodostaa olennaisimman poikittaisliikenteen tarjonnan. Lisäksi poikittaisliikenneyhteyksiä tarjotaan Nurmijärven ja Hyrylän sekä
Hyrylän ja Korson välillä. (Laakso 2016.)
Loput Tuusulan bussiliikennetarjonnasta on käytännössä vain koulumatkayhteyksiä tarjoavaa palvelua Jokelan ja Kellokosken ympäristössä sekä haja-asutusalueen kylistä Hyrylään
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suuntautuvaa liikennettä. Huomionarvoinen seikka on se, että HSL:n kilpailuttama linja 633
palvelee myös Tuusulaa Maantiekylän osalta. (Uudenmaan joukkoliikenneinfo 2016.)
Tuusulan nykyinen reittiverkosto on esitetty kuvassa 5.11. Reittiverkosto on pääpiirteissään
melko selkeä, mutta joillakin yhteysväleillä saatetaan liikennöidä samaa reittiä useammilla
eri linjanumeroilla tai ilman. Bussiliikenteen sopimukset muodostavat reittiverkostoa huomattavasti vaikeammin hahmotettavan kokonaisuuden, sillä sopimuksia ja sopimustyyppejä
on useita ja samaa reittiä saatetaan liikennöidä useammasta eri sopimuksesta ja näin myös
samalla reitillä voi olla useampia liikennöitsijöitä.

Kuva 5.11 Tuusulan bussiliikenteen reitit talvikaudella 2016 - 2017. (Uudenmaan joukkoliikenneinfo 2016.)

Taulukossa 5.8 esitetään Tuusulan tärkeimpien yhteysvälien bussiliikennetarjontaa. Siitä ilmenee, että pääreiteillä arkitarjonta on melko kattavaa, mutta hiljaisiin aikoihin selvästi epäsäännöllisempää. Muilla reiteillä ja poikittaisreiteillä tarjonta on melko heikkoa rajoittuen
lähinnä arkiliikennevuoroihin. Viikonloppuliikennettä on käytännössä vain Helsinki - Hyrylä - Järvenpää - Kellokoski -akselilla sekä Hyrylän ja Keravan välillä.
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Taulukko 5.8.Tuusulan pääyhteysvälien palvelutaso ja vuorotarjonta talvikaudella 2016 – 2017.
Yhteysväli

Helsinki - Hyrylä
Hyrylästä Hyvinkään suuntaan
Hyrylästä Järvenpään suuntaan
Hyrylä - Kerava
Hyrylä - Nurmijärvi
Hyrylä - Korso

Arkisin
vuoroväli (min)
päivä
ilta
~20 - 40
~30 - 60
~2 vuoroparia ~1 vuoropari
~40 - 80
~60
~60
~60

ruuhka
10 - 20
~40 - 60
~30 - 60
~30
~70
~60
~60

Lauantai
Liikennöintiaika
5.30 - 23.00(- 1.30)
5.30 - 21.00
5.00 - 22.30(- 1.30)
6.00 - 21.30
7-9 ja 13.30-17
6-9.30 ja 12-17

vuoroväli (min)
~40 - 80
~3 vuoroparia
~10 vuoroparia
~60

Liikennöintiaika
8 - 22 ja 1.30
8.30 - 19.00
8 - 22 ja 1.30
7.00 - 20.30

Sunnuntai
vuoroväli (min)
~10 vuoroparia
~1 vuoropari
~7 vuoroparia
~9 vuoroparia

Liikennöintiaika
10 - 21.30
10 - 21.30
8 - 17.30

Bussimatkojen hintaesimerkkejä Tuusulasta tärkeimmille paikkakunnille on koottu taulukkoon 5.9. Bussiliikenteessä kelpaavan lipputuotteen lisäksi kuntalainen voi hankkia erillisen junalipun tai HSL-lipun lippuyhteistyön mukaisesti, jolloin asiakas voi yhdistää matkaketjuunsa junamatkan Järvenpäästä tai jatkoyhteyden HSL-alueen sisällä. (Uudenmaan
joukkoliikenneinfo 2016.)
Taulukko 5.9 Bussimatkojen hintaesimerkkejä Tuusulassa.
KAUSILIPUT
Ai kui s en 30 pä i vä n ka us i l i pun
hi nna t s yks yl l ä 2016
Pohjoi s -Tuus ul a
juna
bus s i
Etel ä -Tuus ul a
bus s i
ARVO- JA SARJALIPUT
Ai kui s en s a rja -/a rvol i pun hi nta
ma tka a kohden s yks yl l ä 2016
Pohjoi s -Tuus ul a
juna
bus s i
Etel ä -Tuus ul a
bus s i

Tuus ul a Jä rvenpä ä Kera va Va nta a
52,00
95,60 134,80
35,00
45,00
110,00
35,00
45,00
35,00 84,00

Tuus ul a Jä rvenpä ä Kera va Va nta a
2,08
3,68
5,60
3,63
2,49
5,53
3,63
2,80
2,49
3,11

yhdi s tetty HSL-l i ppu
Hel s i nki
runkoyhteys muu Hel s i nki Es poo
158,70
211,10
261,10
110,00
162,40
212,40
110,00
162,40
212,40
yhdi s tetty HSL-l i ppu
Hel s i nki
runkoyhteys muu Hel s i nki Es poo
6,88
8,94
10,92
7,19
9,25
11,23
4,89
6,95
8,93

Kausilipputuotteita myydään talvikausikuukaudessa 1 000 - 1 200 kappaletta ja matkoja noin
32 000 kappaletta. Pääkaupunkiseudun, Tuusulan ja Järvenpään välisillä matkoilla käyttäjäkunta koostuu pääasiassa työmatkalaisista ja opiskelijoista. Kunnan sisällä bussiliikennettä
käyttävät suhteessa enemmän eläkeläiset ja kouluikäiset. (Laakso 2016.)
Aiemmin tässä luvussa kerrottiin Tuusulan bussiliikenteen koostuvan linjaliikenneluvista
sekä bruttomallin ja nettomallin sopimuksista. Mallit vaikuttavat eri tavoin rahavirtojen jakautumiseen liikennöitsijän ja julkisen viranomaisen välillä matkustusmäärän kasvaessa.
Kuva 5.12 selventää näitä eroja.

Liikennöitsijän tulot
Rahavirrat

Sininen =
Linjaliikennelupamalli
(seutulipputuki)
Punainen = bruttomalli

Julkinen subventio

Vihreä = nettomalli

Matkustus
Kuva 5.12 Linjaliikennelupamallin ansaintalogiikka
Kuva 5.13. ja subventio suhteessa brutto- ja nettomalliin.
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Linjaliikennelupamallissa liikennöitsijä saa lipputukea kiinteänä korvauksena jokaisesta
seutulipulla tehdystä matkasta, mikä kasvattaa subventiotarvetta. Bruttomallissa liikennöitsijän tulo on vakio, mutta julkisen subvention tarve vähenee, kun matkustusmäärät lisääntyvät. Nettomallissa julkinen subventio säilyy vakiona, ja matkustusmäärien kasvusta hyötyy
vain liikennöitsijä. Todellisuudessa liikennöitsijän hinnoittelumekanismi ja julkisen subvention kohdentuminen voi määräytyä kuvasta poikkeavalla tavalla, jos esimerkiksi kalustoa
joudutaan lisäämään kysynnän kasvaessa. Kuitenkin, bruttomalli kannustaa linjaliikennelupamallia paremmin viranomaista kasvattamaan matkustusmääriä.
Tuusulan kunta subventoi Tuusula-lippua noin 25 prosenttia tai 45 prosenttia riippuen vyöhykkeestä ja kunnan sisäisiä matkoja noin 50 prosentilla. Kunnan kokonaislippusubventio
asettuu noin 30 prosenttiin. Vuonna 2015 Tuusulan joukkoliikennemenot, sisältäen ostoliikennevuorot ja lipputuet, oli noin 1,6 miljoonaa euroa. (Laakso 2016.)
Tulevaisuudessa Tuusulassa asumisen maankäyttö painottuu Hyrylän alueelle. Kuntakeskuksen itäpuolelle Hyökkälään valmistuu vaiheittain asuntoja 10 000 hengelle. Lisäksi tavoitellaan asuinrakentamisen lisäämistä nauhana Keravaan kiinni sekä lisärakentamista Lahelaan ja Jokelaan. Työpaikkoja lisätään pääasiassa Vantaan rajan tuntumaan sekä Hyrylän
kaakkoispuolelle. Uudet asumiseen liittyvät alueet esitetään kuvassa 5.10 keltaisella ja työpaikkoihin liittyvät punaisella. (Laakso 2016.)
Kunnan hyväksymä osuus Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksen ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn vuosille 2017 - 2020
Tuusulan osalta nähdään kuvassa 5.13. Palvelutaso säilyisi pääpiirteissään nykyisenkaltaisena. (Tuusulan kunta 2016.)

Kuva 5.13 Palvelutasomäärittely Tuusulaan. (Uudenmaan ELY-keskus 2016b.)
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Joukkoliikenteen osalta kustannukset todennäköisesti kasvavat joka tapauksessa riippumatta
Tuusulan HSL-jäsenyydestä. Tavoitteena on, ettei subventio ylittäisi 50 prosenttia. Kunta on
käynnistänyt joukkoliikennestrategian yhdessä maankäytöllisten tavoitteiden kanssa. Jatkossa kunta haluaisi edelleen tarjota suoria bussiyhteyksiä Helsinkiin ainakin työmatkaliikenteessä. Hiljaisena aikana olisi mahdollista tukeutua junasyöttöliikenteeseen. Myös uudenlaisia yhteyksiä Vantaan suunnalle esimerkiksi Tikkurilaan ja Myyrmäkeen tavoitellaan.
(Laakso 2016.)

5.3 HSL:n hinnoittelun ja uusien liikkumispalveluiden vaikutus
matkustamiseen
HSL:n uusi taksajärjestelmä
HSL-alueen taksajärjestelmä muuttuu vuonna 2017 meneillään olevan lippu- ja informaatiouudistuksen jälkeen nykyisestä kuntarajoihin perustuvasta järjestelmästä kaarimalliin perustuvaan järjestelmään. Kaarimalli sisältää vyöhykkeitä, joiden rajat perustuvat etäisyyteen
Helsingin keskustasta ja ne on nimetty kirjaintunnuksilla A, B, C ja D. Nykyiset HSL-alueen
kehyskunnat Kirkkonummi, Kerava ja Sipoo sekä uudet kehyskunnat kuten Nurmijärvi ja
Tuusula sijoittuvat vyöhykkeelle D kuvan 5.14 mukaisesti. (HSL 2015c.)

Kuva 5.14 Joukkoliikenteen hinnoittelun kaarimalli. (HSL 2015c.)

Kehyskunnan liittyessä HSL:n jäsenkunnaksi, se liittyy yhtenäiseen joukkoliikenteen taksajärjestelmään ja tällöin koko taksajärjestelmän kattava alue on saavutettavissa yhdellä matkalipulla tai matkakortilla, kun se muuten vaatisi useamman taksajärjestelmän maksukortteja. HSL-alueella on käytössä uusi taksajärjestelmä, kun uudet kehyskunnat mahdollisesti
liittyvät HSL:ään. Kaarimallin hinnoittelun vaikutuksia nykytilanteeseen nähden on esitetty
Nurmijärven osalta taulukossa 5.10 ja Tuusulan osalta taulukossa 5.11. Yhteistä on se, että
rajoittamaton matkustusoikeus koko HSL-alueella yhdellä matkakortilla laskee asiakkaan
kustannuksia matkasta riippuen noin 20 - 40 prosenttia.
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Taulukko 5.10 Nurmijärven bussiliikenteen lippujen hinnat HSL:n jäsenenä.
KAUSILIPUT
Ai kui s en 30 pä i vä n ka us i l i pun
hi nna t s yks yl l ä 2016
Nurmi jä rvi
Arvi o a i kui s en 30 pä i vä n HSLka us i l i pun hi nnoi s ta
Nurmi jä rvi
HSL-l i i kenne
ARVO- JA SARJALIPUT
Ai kui s en s a rja -/a rvol i pun hi nta
ma tka a kohden s yks yl l ä 2016
Pohjoi s -Nurmi jä rvi
Etel ä -Nurmi jä rvi
Arvi o a i kui s en HSL-a rvol i pun
hi nnoi s ta ka a ri ma l l i s s a /ma tka
Nurmi jä rvi
HSL-l i i kenne

Nurmi jä rvi Hyvi nkä ä
63,00

63,00

Nurmi jä rvi Hyvi nkä ä
60,00

ELY

Etel ä Hyvi nkä ä
Nurmi jä rvi
4,21
3,11
2,49
6,11
Nurmi jä rvi Hyvi nkä ä
2,60

ELY

Va nta a
70,00
Va nta a
90,00
Va nta a
5,53
3,11
Va nta a
4,00

yhdi s tetty HSL-l i ppu
muu
Es poo
Hel s i nki
152,40
202,40
muu
Es poo
Hel s i nki
120,00 90/120,00
yhdi s tetty HSL-l i ppu
Hel s i nki
muu
Es poo
runkoyhteys
Hel s i nki
7,19
9,25
11,23
4,89
6,95
8,93
Hel s i ngi n
muu
Es poo
ka nta ka upunki Hel s i nki
6,20
5,30
4,00/5,30
Hel s i nki
runkoyhteys
100,00
Hel s i ngi n
ka nta ka upunki
140,00

Nurmijärvellä kunnan sisäisten matkojen hinnat pysyisivät suurin piirtein samana, mutta
matkat Helsingin keskustan alueelle kallistuisivat selvästi. Kuitenkin on huomattava, että
Helsingin keskustaan suuntautuva lippu on voimassa koko HSL-alueella, joten yksittäinen
asiakas voi tehdä korkeammalla kuukausihinnalla muitakin matkoja kuin pelkästään Helsingin keskustaan ulottuvia matkoja. Muualle Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle matkojen hinnat tippuvat selvästi, joten HSL-jäsenyys lisäisi erityisesti sellaista Nurmijärven ja pääkaupunkiseudun välistä matkustusta, joka suuntautuu runkoreitin ulkopuolelle. ELY-keskus
päättää Nurmijärven ja ympäryskuntien, kuten Hyvinkään, välisten matkojen hinnoista.
Taulukko 5.11 Tuusulan bussiliikenteen lippujen hinnat HSL:n jäsenenä.
KAUSILIPUT
Ai kui s en 30 pä i vä n
ka us i l i pun hi nna t
Pohjoi s -Tuus ul a

Tuus ul a Jä rvenpä ä Kera va Va ntaa
juna
bus s i
bus s i

Etel ä -Tuus ul a
Arvi o a i kui s en 30
pä i vä n HSLTuus ul a
HSL-l i i kenne
ARVO- JA SARJALIPUT
Ai kui s en s a rja -/a rvol i pun hi nta
ma tka a kohden s yks yl l ä 2016
Pohjoi s -Tuus ul a
juna
bus s i
Etel ä -Tuus ul a
bus s i
Arvi o a i kui s en HSLa rvol i pun hi nnoi s ta
Tuus ul a
HSL-l i i kenne

35,00
35,00

52,00
45,00
45,00

95,60
35,00

134,80
110,00
84,00

Tuus ul a Jä rvenpä ä Kera va Va ntaa
60,00

ELY

60,00

90,00

Tuus ul a Jä rvenpä ä Kera va Va ntaa
3,63
3,63

2,08
2,49
2,80

3,68
2,49

5,60
5,53
3,11

Tuus ul a Jä rvenpä ä Kera va Va ntaa
2,60

ELY

2,60

4,00

yhdi s tetty HSL-l i ppu
muu
Es poo
Hel s i nki
211,10
261,10
162,40
212,40
162,40
212,40
muu
Es poo
Hel s i nki
120,00 120/140,00
yhdi s tetty HSL-l i ppu
Hel s i nki
muu
Es poo
runkoyhteys
Hel s i nki
6,88
8,94
10,92
7,19
9,25
11,23
4,89
6,95
8,93
Hel s i ngi n
muu
Es poo
ka ntaka upunki Hel s i nki
6,20
5,30
5,30/6,20
Hel s i nki
runkoyhteys
158,70
110,00
110,00
Hel s i ngi n
ka ntaka upunki
140,00

Tuusulassa HSL-jäsenyys merkitsisi bussimatkojen kallistumista kunnan sisällä sekä matkoilla lähikuntiin. Toisaalta, junaliityntä muuttuisi halvemmaksi, koska muutoksessa siirrytään VR:n lipputuotteiden ja liityntälipun yhdistelmästä yhteen HSL-lipputuotteeseen, joka
kattaa myös junaliikenteen. Nurmijärven tavoin matkat (runkoyhteys) Helsingin keskustaan
kallistuisivat selvästi, mutta kaikki muiden matkojen hinnat runkoyhteyden ulkopuolella laskisivat. Hinnoittelu ohjaa asiakasta lipputuotteeseen, joka kattaa suurta osaa koko seudusta,
koska se on suhteessa halvempi kuin lipputuote, joka kattaa vain kunnan sisäistä liikennettä.
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Vuonna 2010 laaditun kehyskuntien liittymisselvityksen mukaan HSL:n lippujärjestelmä,
hinnoittelu ja palvelutason lisäykset nostavat joukkoliikenteen kulkutapaosuutta kehyskunnissa merkittävästi, noin 20 prosentilla. Lippujen hintojen muutoksella on suurin merkitys
varsinkin vaihdollisilla matkoilla, koska se vaikuttaa kaikkiin matkoihin, kun taas palvelutason lisäys vaikuttaa vain yksittäisillä linjoilla tehtävien matkojen vaikutusalueilla. Selvityksen liikenne-ennusteissa oletuksena on, että lippujen hinnat laskisivat kaikilla matkoilla,
jolloin joukkoliikenteen matkustajavirrat kasvaisivat eniten runkoreiteillä siten, että suurinta
kasvu olisi radanvarsilla ja pääkaupunkiseudun sisääntuloväylillä. Kasvua tapahtuisi merkittävästi myös kantakaupungin ulkopuolelle, muualle pääkaupunkiseudulle. Kuntien sisäiseen
liikenteeseen liittymisen vaikutus olisi pieni. Henkilöautoliikenteen osalta liikennemäärät
vastaavasti laskisivat. (HSL 2010a.)
Kuitenkin, nykytilanteessa vuonna 2017 runkoreittien lipun hintojen lähtötaso on jo valmiiksi matala ja lipun hinnan on todettu tältä osin nousevan HSL:ään liittymisen vaikutuksesta. Pelkästään lippujen hinnoittelua tarkastelemalla, kehyskuntaliikenteen matkustuskysyntä laskisi bussien runkoreiteillä hintajoustoteoriaan perustuen, jolloin selvityksen (HSL
2010a.) ennusteet eivät kaikilta osin pitäisivätkään paikkansa. Toisaalta HSL tarjoaa opiskelijoille ja koululaisille isompia alennuksia kuin kehyskuntien nykymallissa, joten se vaikuttaa todennäköisesti joukkoliikenteen käytön kasvuun näissä asiakasryhmissä. HSL:n hinnoittelu mahdollistaa matkojen rajattoman yhdistämisen matkaketjuiksi. Siksi runkoreiteillä
hinnoittelulogiikka voisi nostaa esiin sellaista piilevää kysyntää, jolle runkoreitin jatkeeksi
olisi luontevinta suorittaa vielä kantakaupungin alueella lyhyt joukkoliikennematka, mutta
joka nykymallissa muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai kävely, joka nykymallissa olisi
kohtuuttoman pitkä.
Liikkuminen palveluna (Mobility as A Service, MaaS)
Luvussa 2.2.2 on kuvattu vireillä olevien lakimuutosten vaikutusta mahdollistamaan uusia
liikkumispalveluja. MaaS-palvelun eräs sovellus on esimerkiksi kuukausihintainen palvelu,
joka tuo asiakkaan käytettäväksi tietyn määrän erilaisia joukkoliikenne-, taksiliikenne- ja
vuokra-autopalveluja. Palvelukonseptien tavoitteena on vähentää yksityisautojen omistamista ja käyttöä. Alla olevassa kuvassa 5.15 on esimerkki Helsingin seudulla toteutettavan
MaaS-pilottihankkeen, nimeltä Whim, palveluista.

Kuva 5.15 Whim-kuukausipaketit. (Whim 2016.)
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Luvun 5.1 perusteella yksityisautoilu hallitsee kulkutapaosuusjakaumaa kehyskunnissa.
MaaS-palvelulla olisi suuri merkitys auton käyttöön kehyskunnissa, etenkin sellaisissa kotitalouksissa, joilla on useampi kuin yksi auto tai jotka harkitsevat toisen auton hankkimista.
Maas-asiakas voi optimoida auton käyttöään suhteessa joukkoliikenteeseen ja toisaalta pienentää autoiluun sisältyviä pääomakustannuksia. Joukkoliikenteen talouden kannalta jokainen uusi asiakas, joka saadaan esimerkiksi MaaS-palvelun kautta, on erittäin merkityksellinen. MaaS-palvelu tuo kuukausittaisia lipputuloja joukkoliikenteen tilaajalle, mutta ei kasvata joukkoliikenteen kustannuksia merkittävästi, koska palvelun käyttäjä ei välttämättä
käytä joukkoliikennettä joka päivä ja siksi kapasiteettia ei tarvitse kasvattaa merkittävästi.
MaaS-palveluun liittyvä toinen sovellus on lipun ostoon liittyvien rajapintojen avaaminen
matkaketjuja tarjoaville yritykselle, jotka voivat tarjota yhdellä lipulla yhdistettyjä kulkumuotoja joukkoliikennepalveluntarjoajasta riippumatta. Kehyskunnissa tämän voi nähdä
erittäin merkityksellisenä Helsingin seudun ulkopuolelle, muualle Suomeen suuntautuvilla
matkoilla. Matkaketjujen onnistumisen kannalta kehyskunnissa on oltava olemassa toimivat
yhteydet lähimpinä oleviin runkoväylien solmupisteisiin. Palvelu parantaa joukkoliikenteen
kilpailukykyä selvästi, kun asiakkaan ei välttämättä tarvitse kiertää isomman solmupisteen
kautta tai hankkia matkaketjun osille erikseen lippuja ja tuo samalla liikenteen tilaajalle lisätuloja, koska asiakas ei välttämättä tekisi matkaa ilman MaaS-palvelua.
MaaS:n kuukausihintaiseen liikkumiseen ja matkojen yhdistämiseen liittyvät palvelut voivat
kasvattaa kehyskuntien joukkoliikennematkustamisen kulkumuoto-osuutta selvästi sekä parantaa kuntien subventioastetta, koska uusi asiakas parantaa ensinnäkin joukkoliikennevälineen täyttöastetta. HSL on suuri ja vaikutusvaltainen toimija Helsingin seudulla sekä omaa
resursseja MaaS-palvelujen kehittämiseen, joten taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset liikkumiseen tulevat olemaan merkittävämpiä, mikäli kehyskunta liittyy HSL:ään.

5.4 Bussiliikenteen markkinat Helsingin seudulla
HSL:n sopimusbussiliikennettä, jonka arvo on noin 310 miljoonaa euroa vuodessa, liikennöi
runsaasti erikokoisia linja-autoyrityksiä (kuva 5.16). Karkealla jaolla HSL-liikennettä operoivat yritykset voidaan jakaa suuriin ja pieniin liikennöitsijöihin. Suuria ovat yli sadan, noin
150 - 400 bussilla liikennöivät ja pieniä alle sadan, noin 1 - 60 bussilla liikennöivät yritykset.

HSL-bussiliikenteen markkinaosuudet, syksy 2016
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Tammelundin Liikenne Oy
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Kuva 5.16 HSL:n bussiliikenteessä toimivat yritykset talvikaudella 2016 - 2017.
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Suurista liikennöitsijöistä kaksi ovat kansainvälisiä operaattoreita: Nobina Finland Oy ja
Transdev Finland Oy. Loput kaksi ovat suuria kotimaisia operaattoreita: Oy Pohjolan Liikenne Ab (tytäryhtiö: Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab) sekä Koiviston Auto -konserniin
kuuluva Helsingin Bussiliikenne Oy. Linja-autoliikenteen suuret yritykset toimivat pääasiassa HSL-alueella ja niillä on ammattijohto, selkeä organisaatiorakenne ja sisäinen työnjako.
Omistaja ei osallistu operatiiviseen toimintaan, ellei kyseessä ole perheyritys, joka on kasvanut valtakunnallisesti suureksi toimijaksi. Liikevaihto on yli 25 M€. (Liikennevirasto
2015a, s.78.)
Pienet liikennöitsijät EU:n luokittelulla nämä lukeutuvat keskisuuriin ja pieniin yrityksiin
sekä mikroyrityksiin. Tällaisia HSL-liikenteessä toimivia yrityksiä ovat Tammelundin Liikenne Oy, Korsisaari Oy (Nurmijärven Linja Oy), Åbergin Linja Oy, Taksikuljetus Oy,
Koillisen Liikennepalvelut Oy, VS-Bussipalvelut Oy ja Tilausliikenne Nikkanen Helsinki
Oy. Neljä viimeksi mainittua hoitavat syksyn 2016 tilanteessa vain pienkalustoliikennettä.
Mikroyrityksessä liikevaihto on alle 1 M€, yritys on nuori, omistajavetoinen ja alle 10 henkilö työllistävä. Se toimii paikallisilla liikennemarkkinoilla ja liiketoiminta muodostuu usein
kahdesta liikennepalvelutyypistä, esimerkiksi reitti- ja tilaus- tai taksiliikenteestä. Yrityksen
sisällä ei ole selkeitä työnjakoja, vaan omistaja hoitaa kuljettajantyön ohella tarjousten laadinnan ja hallinnon työn. (Liikennevirasto 2015a, s. 78.)
Pienen yrityksen liikevaihto on 1 - 5 M€, yritys on omistajavetoinen, yleensä alle 60 henkeä
työllistävä, perinteikäs perheyritys, joka on periytynyt sukupolvelta toiselle. Hallinnon,
työnjohdon ja kuljetustoiminnan tehtävien osalta on työnjako, mutta roolit ovat joustavia.
Yritys toimii yleensä paikallisesti ja reittiliikenteen lisäksi harjoittaa tilausliikennettä. (Liikennevirasto 2015a, s. 78.)
Keskisuurella yrityksellä liikevaihto on 5 - 25 M€ ja on pienen yrityksen tavoin usein vanha
ja perinteikäs, usean sukupolven omistuksessa oleva perheyritys tai kuuluu myynnin kautta
osana isompaa konsernia, myös tytäryhtiönä. Yrityksessä on selkeä organisaatiorakenne ja
roolit työtehtävissä. Yritys toimii alueellisesti ja harjoittaa reittiliikenteen lisäksi kauko- ja
tilausliikennettä. (Liikennevirasto 2015a, s. 78.)
Bussiliikenteen hankintoja varten on tärkeää analysoida vallitsevat toimivalta-alueen bussiliikenteen markkinat ja kuinka uusi toimija voi astua sisään näille markkinoille. Kehyskuntien liikennöintiympäristö sijaitsee selvästi etäämmällä HSL-liikenteen nykyisestä painopisteestä. Kehyskuntaa koskevien bussiliikenteen hankintojen sisältö on muodostettava siten,
että ainakin osa nykyisistä kehyskunnissa toimivista yhtiöistä, osa nykyisistä HSL-alueella
toimivista yhtiöistä sekä muualla toimivat yhtiöt näkevät järkeväksi tarjota kilpailutuskohteita. Tällöin voidaan varmistua, että kilpailu syntyy ja kustannustaso pysyy kohtuullisena.
Seuraavaksi analysoidaan Helsingin seudun bussiliikennemarkkinoita liikennöitsijöittäin.
Nobina Finland Oy (Nobina)
Nobina on viime vuosina ollut selvästi vahvin HSL-alueen liikennöitsijä. Viiden vuoden aikajänteellä markkinaosuus autopäivissä mitattuna on kasvanut 23 prosenttia ja yritys tekee
liikevoittoa. Nobina-konsernilla on bussiliikennettä kaikissa pohjoismaissa lukuun ottamatta
Islantia ja se on pörssiyhtiö Ruotsissa. Konserni voi hyödyntää ja jakaa suunnitteluosaamistaan ja kalustonhallintaa pohjoismaiden laajuisesti. Konsernilla on kokemusta eri tyyppisistä
bussiliikenteen hankintamalleista.
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Nobinalla on Suomessa toimintoja vain pääkaupunkiseudulla HSL-alueella. Sillä on isot varikot Espoossa ja Vantaalla, joten sen vahvimpia liikennöintialueita ovat koko Espoo ja Vantaa. Isoja varikkoja tukevat pienemmät, niin sanotut kylmävarikot (yleensä pelkkä bussien
säilytys) eri puolilla pääkaupunkiseutua. Viime vuosina yhtiö on laajentanut erityisesti ItäHelsingin liikenteeseen uusilla varikkoratkaisuilla.
Yhtiön nykyiset varikot ovat etäällä tässä tutkimuksessa olevien kehyskuntien liikenteen
painopisteestä, joten mahdollinen laajentuminen kehyskuntiin todennäköisesti vaatisi uusien
varikkojen perustamista. Toisaalta yhtiöllä on runsaasti olemassa olevaa bussiliikennettä
Helsingin keskustaan suuntautuvassa seutuliikenteessä sekä nykyisen HSL-alueen reunoilla,
mikä mitä luultavimmin parantaa synergiahyötyjä yhdessä kehyskuntaliikenteen kanssa.
Oy Pohjolan Liikenne Ab (Pohjolan Liikenne)
Pohjolan Liikenne on osa valtio-omisteista VR-konsernia ja on kasvattanut HSL-alueella
markkinaosuuttaan suhteessa eniten, autopäivissä mitattuna 240 prosenttia viiden viime vuoden aikana ja tekee liikevoittoa. Pohjolan Liikenne harjoittaa bussiliikennettä HSL-alueella
pääsääntöisesti tytäryhtiöllä Pohjolan Kaupunkiliikenne. Pohjolan Liikenne liikennöi muualla Suomessa kaupunkiliikennettä Kotkassa, Kuopiossa ja Imatralla ja on merkittävä toimija
seutu-, ja kaukoliikenteessä pääasiassa Etelä-Suomen alueella. Yhtiöllä on kokemusta Suomessa erilaisista sopimusmalleista sekä markkinaehtoisesta liikenteestä.
HSL-alueella Pohjolan Liikenteellä on päävarikko Pasilan läheisyydessä, mikä on logistisesti kilpailukykyisellä paikalla Helsinkiin suuntautuvaa bussiliikennettä ajatellen. Yhtiöllä
on varikkoja myös Etelä-Espoossa, joten Helsingin alueiden lisäksi vahvaa aluetta ovat myös
tietyt alueet Espoossa. Lisäksi yhtiöllä on pienempiä varikoita Kirkkonummella ja Sipoossa,
joista se hoitaa kyseisten kuntien kysyntäkannustemallien mukaista HSL-liikennettä. Uusien
kehyskuntien bussiliikenteen näkökulmasta yhtiön etäämmällä Helsingistä olevat varikot
yhdessä Pasilan päävarikon kanssa voisivat muodostaa logistisesti toimivan kokonaisuuden
tällaista liikennettä varten. Todennäköisesti yhtiö joutuisi kuitenkin hankkimaan vähintään
säilytystiloja busseille mahdollisen laajentumisen tapahtuessa. Pitkä kokemus Länsi-Uudenmaan seutuliikenteen harjoittamisesta herättänee kiinnostusta, tuonee osaamista ja todennäköisesti synergiahyötyjä mahdollisissa kilpailutuksissa.
Helsingin Bussiliikenne Oy (HelB)
HelB oli Helsingin kaupungin omistama yhtiö vuoden 2015 lopulle saakka, jolloin se siirtyi
Koiviston Auto –konsernin omistukseen. HelB on hävinnyt HSL-alueella markkinaosuuttaan viime vuosien aikana kolmanneksen autopäivillä mitattuna ja on tehnyt kaupungin
omistamana muutaman prosentin liiketappiota. Koiviston Auto –konserni on Suomen suurin
linja-autoyhtiö, jolla on liiketoimintaa koko Suomessa kaupunkiliikenteessä ja kaukoliikenteessä. Koiviston Auton eri alayhtiöillä on kaupunkiliikennettä keskisuurissa kaupungeissa
sekä HSL-alueella Helsingin Bussiliikenteenä. HSL-alueella vahvaa liikennöintialuetta on
Helsingin sisäinen liikenne ja osa Vantaan suunnan seutuliikenteestä Ruskeasuon ja Vartioharjun varikkojen ansiosta. Koiviston Auto liikennöi maaseutuliikennettä muun muassa Helsingistä Hyrylän ja Järvenpään kautta Mäntsälään. Konsernilla on kokemusta bruttomallin
lisäksi kaupunkiliikenteen käyttöoikeussopimuksista.
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Kehyskuntien, erityisesti Tuusulan, liikennettä ajatellen yhtiö varmasti voisi hyödyntää nykyistä Järvenpään suunnan liikenteen varikkotoimintoja sekä jakaa liikennekokonaisuutta
myös Helsingin pään varikoille. Muualle laajennettaessa yhtiö todennäköisesti tarvitsisi uusia varikkotiloja. Konsernilla on erittäin vahva asema Porvoon suunnan liikenteessä, joten
se mahdollisesti tuottaisi synergiaetuja muussa kehyskuntaliikenteessä. HelB:n menestymisestä HSL-liikenteessä Koiviston Auton alaisuudessa ei ole vielä näyttöä.
Transdev Finland Oy (Transdev)
Transdev on osa ranskalaista suurkonsernia ja toimii pohjoismaiden lisäksi myös muualla
Euroopassa. Suomessa se harjoittaa bussiliikennettä enää HSL-alueella, jossa se parin viime
vuoden aikana on hävinnyt autopäivillä mitattuna puolet liikenteestään ja tekee lievää tappiota. Runsaat tappiot lyhyessä ajassa ja siitä seurannut liikevaihdon kutistuminen sekä synergiaetujen heikkeneminen, mitkä johtavat heikompaan kannattavuuteen, herättävät kysymyksiä yhtiön tulevaisuudelle HSL-alueella. Yhtiön kilpailukyky ja halukkuus osallistua
kilpailutuksiin ovat suuria kysymysmerkkejä lähitulevaisuudessa.
HSL-alueella Transdevin toimintaympäristö on hyvin hajanainen eivätkä olemassa olevat
varikot toimi täydellä kapasiteetilla. Yhtiöllä on varikoita Etelä-Espoossa, Länsi-Vantaalla
ja Pohjois-Helsingissä, mutta se on menettänyt vahvan liiketoimintaympäristön pääkaupunkiseudulta. Transdevin nykyinen varikko Vantaalla saattaisi osittain palvella kehyskunnista
Helsinkiin päin suuntautuvaa liikennettä. Yhtiö liikennöi tällä hetkellä Keravan liikennettä,
joten sillä on kokemusta kehyskuntaliikenteestä, kysyntäkannustesopimuksesta ja se voisi
saada siitä mahdollisia synergiahyötyjä muihin kehyskuntien liikenteisiin.
Tammelundin Liikenne Oy
Tammelundin Liikenne on pelkästään HSL-alueen sopimusliikenteessä pitkään toiminut
perheyritys, joka on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Automäärä on kasvanut kolminkertaiseksi viimeisen viiden vuoden aikana ja yritys tekee yli viiden prosentin liikevoittoa.
Tammelundin Liikenteen varikko sijaitsee Koillis-Helsingissä, joka on myös yrityksen liikenteellinen painopiste. Kehyskuntien liikennettä ajatellen yhtiön varikko on logistisesti
kaukana. Toisaalta, yhtiö on kuitenkin varteenotettava ehdokas, sillä se osallistui Keravan
suunnan liikenteen tarjouskilpailuun.
Yritys on kuitenkin onnistunut voittamaan liikennettä myös kauempaa varikostaan nähden.
Riippumatta merkittävistä kalustoinvestoinneista yritys on laatinut kannattavia tarjouksia ja
kasvanut rohkeasti muutamassa vuodessa noin kymmenen auton kokoluokasta 50 auton kokoluokkaan. Yritys on esimerkki siitä, kuinka myös pieni yritys voi kasvaa keskisuureksi.
Åbergin Linja Oy
Åbergin Linja on perinteikäs eteläespoolainen perheyritys, joka on tilausajojen ohella harjoittanut pitkään HSL-alueen sopimusliikennettä noin 10 autolla ja se tekee yli viiden prosentin liikevoittoa erinomaisella omavaraisuusasteella. Yhtiön sopimusliikenne kattaa joitakin Espooseen suuntautuvia linjoja, joiden liikennetuotannon pystyy järjestelemään hyvin
yhteen tilausajoliikenteen kanssa. Laajentumisen kannalta nykyinen varikko on melko
etäällä, joten siirtymistä tulisi pitkiä. Yrityksellä on laaja yhteistyöverkosto, joka on näkynyt
tilausliiketoiminnassa tarjousyhteenliittyminä.
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Nurmijärven Linja Oy (Korsisaari)
Nurmijärven Linja Oy on pitkään toiminut nurmijärveläinen perheyritys, joka harjoittaa
seutu-, lähi-, taksi- ja tilausliikennettä Uudenmaan alueella eri aputoiminimillä. Nurmijärven
Linja Oy kuuluu Korsisaari-yhtiöihin ja se tekee noin viiden prosentin liikevoittoa. HSLliikenteessä yrityksellä on ollut muutamia pienkalustolinjoja, mutta elokuusta 2016 yritys
aloitti liikennöimään Espoon suunnalla noin 15 täysikokoisella bussilla Etelä-Espoosta käsin. Yhtiön ydinliiketoimintaa on koko Nurmijärven kunnan linja-autoliikenne käyttöoikeussopimuksella. Lisäksi yritys liikennöi joitakin reittejä Tuusulan ja Keravan alueella. Yhtiö
saa tehokkuutta kytkemällä tilausajo- ja linjaliikennetoiminnan kalustokiertojen ja työvuorojen osalta mahdollisuuksien mukaan toisiinsa.
Kehyskuntien bussiliikenteen kilpailuttaminen tulevaisuudessa tulee olemaan merkittävä
seikka Korsisaaren liiketoiminnan kannalta, sillä suuri osa nykyisestä liikevaihdosta perustuu erityisesti Nurmijärven liikenteeseen. Yrityksellä on iso varikko Nurmijärvellä ja pienempiä muissa kunnissa sekä pääkaupunkiseudulla, joten logistisesti se saattaa olla etulyöntiasemassa kilpailua silmällä pitäen. Yhtiön kaluston keski-ikä on varsin korkea, joten sen
kelpaaminen tulevaisuuden kilpailutuksiin on epävarmaa.
Muita liikennöitsijöitä
Hyvinkääläinen Ventoniemi Oy on keskisuuri yritys ja liikennöi säännöllistä vakiovuoroliikennettä tarkastelualueella Helsingistä Hyrylän kautta Hyvinkään suuntaan ja Järvenpään
kautta Mäntsälään. Se on iso osa Ventoniemen liiketoimintaa, joten toiminta supistuisi merkittävästi, mikäli kehyskuntien bussiliikenne kilpailutettaisiin eikä yhtiö saisi linjoja jatkossa
hoidettavakseen. Ventoniemi harjoittaa muuta vakiovuoroliikennettä ja tilausajoja, joten
tuotannollisesti sille voi sopia myös kilpailutettu kehyskuntaliikenne. Nurmijärven Linjan
tavoin kalusto on iäkästä, joten sen kelpaaminen isoissa kilpailutuksissa on epävarmaa.
Savonlinja-konserni on Suomen suurimpia linja-autoyhtiöitä ja sillä on Savon seudun lisäksi
toimintaa muun muassa eteläisen Suomen alueella. Se on aiemmin liikennöinyt pääkaupunkiseudulla sekä Helsingin ja Tuusulan välillä sekä tällä hetkellä liikennöi Järvenpään kaupungin sisäistä liikennettä, joten synergiaetuja sekä aiempaa kokemusta Helsingin seudun
kehyskuntien liikenteestä on olemassa. Konserni palaa HSL-liikenteeseen elokuussa 2017
voitettuaan Helsingin sisäistä bussiliikennettä.
Turkulaisten linja-autoliikennöitsijöiden omistama V-S Bussipalvelut Oy astui elokuussa
HSL-liikenteen markkinoille aloittamalla elokuussa 2016 10 pikkubussin liikenteen Espoossa. Tämä on näyttö siitä, että HSL-liikenne kiinnostaa myös alueen ulkopuolisia liikennöitsijöitä. V-S Bussipalveluiden jalansija pääkaupunkiseudulla voi siivittää tulevilla kilpailukierroksilla uusiin voittaviin tarjouksiin. Uudet markkinat avaavat pienille paikallisille toimijoille uusia mahdollisuuksia. Elokuussa 2015 Tilausliikenne Nikkanen Helsinki Oy uutena HSL-liikennöitsijänä aloitti liikennöimään yhden pikkubussin käsittävää linjaa. Pienkalustoliikennöitsijä Taksikuljetus Oy puolestaan on voittanut lukuisia liikennöintisopimuksia
eri puolilta pääkaupunkiseutua.
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6 Hankintamallien soveltaminen ja vaikutukset tarkasteltavissa kehyskunnissa
Tutkimukset osoittavat kilpailuttamisen laskevan bussiliikenteen järjestämisen kustannuksia. Tässä luvussa esitetään tuloksia hankintamallien soveltamisesta tarkastelukuntiin luoduissa liikennöintiympäristöissä sekä käyttökelpoisimmista hankinnan keinoista, joilla voidaan vaikuttaa laadukkaaseen liikennepalveluun ja yhtenäiseen liikennejärjestelmään. Erilaisilla liikennöintiympäristöillä etsitään vastauksia erityisesti niihin tutkimuskysymyksiin,
joihin liittyvät palvelutason, liikennejärjestelmän, kulkutottumuksien ja kustannuksien vaikutukset. Sen jälkeen hankintamallien soveltamisella eri liikennöintiympäristöissä haetaan
vastausta kokonaisvaltaisesti tämän tutkimuksen pääkysymykseen.

6.1 Kehyskuntien liikennöintimallien luomisen periaatteet
Koska HSL ei luonnollisesti ole suunnitellut tarkastelun alla oleviin kehyskuntiin linjastoja,
tässä tutkimuksessa luodaan Nurmijärvelle ja Tuusulaan erilaisia skenaarioita, jotta hankintamalleja voidaan soveltaa liikennejärjestelmän, palvelutason ja linjaston näkökulmasta.
Skenaariot sisältävät kaksi pääliikennöintimallia, joista toinen käsittelee junaliityntään perustuvaa bussiliikennejärjestelmää ja toinen pääkaupunkiseudulle suuntautuvien suorien
bussilinjojen järjestelmää. Lisäksi molempien kuntien osalta sovelletaan kolmansia liikennöintimalleja, joissa käsitellään esimerkiksi pääliikennöintimallien välimuotoja ja markkinaehtoisen liikenteen hyödyntämistä. Jotta hankintamallien soveltaminen pääliikennöintimalleissa ei menisi tarkasteltavien kuntien osalta pelkäksi toistamiseksi, Nurmijärven skenaarioissa painotetaan kustannusherkkyyttä ja Tuusulan skenaarioissa innovaatioiden ja uuden teknologian mahdollistavia ratkaisuja.
Liikennöintimallien linjastojen luomisen lähtökohtina ovat ELY-keskuksen julkaisemat palvelutasotavoitteet, kuntien nykyinen palvelutaso, kuntien tulevaisuuden näkymät sekä nykyisten HSL:n linjojen huomioiminen nykyisen HSL-alueen reunoilla. Lisäksi on huomioitava kuntaa ympäröivien naapurikuntien joukkoliikenneyhteydet, jotta ainakin nykyisten
seudullisten yhteyksien jatkuvuus turvataan. Muodostuneista linjastoista erotetaan reittien
yhdistettävyyksien perusteella yksi iso kokonaisuus, josta muodostuu varsinainen kehyskunnan bussiliikennettä koskeva hankinta. Jäljelle jäävät reitit sisältyisivät HSL:n nykyisiin liikennöintisopimuksiin.
Linjastot pyritään rakentamaan huomioimalla erityisesti ajoajat, palvelun selkeys, vuorovälit
ja hallittavuus. Tämä tarkoittaa, että linjastorakenne on selkeä sekä reittivariantteja ja –poikkeamia on mahdollisimman vähän. Tavoitteena on lähtökohtaisesti tuottaa tasavälistä ja vakiominuuttista palvelua, joka edesauttaa samalla reittiosuudella kulkevien linjojen yhteensovittamista joko porrastamisen tai vaihtoyhteyksien luomiseksi.
On kuitenkin huomattava, että kehyskuntien haja-asutusalueilla heikomman palvelutason ja
harvempien yhteyksien takia jokaisen yksittäisen vuoron merkitys ja arvo korostuvat, jolloin
tasavälisestä ja vakiominuuttisesta vuorovälistä voidaan tarvittaessa poiketa, jotta asiakaspalvelu ja autokiertojen kustannustehokkuus paranevat. Palvelun ja laadun asettaminen on
oltava sellaisella tasolla, että ainakin tiiveimmän maankäytön alueilla joukkoliikenteestä pyritään luomaan aidosti kilpailukykyinen vaihtoehto yksityisautoilulle.
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Palvelutasovaatimusten pohjalta syntyneet reitit, vuorovälit ja aikataulut muodostavat kalustotarpeet, joiden pohjalta voidaan laskea liikennöintikustannukset sekä verrata eri linjastoratkaisujen kustannuksia. Koska tarkoista hinnoista ei ole tietoa, käytetään skenaariotarkastelun yksikköhintoina suurpiirteisiä keskiarvoja: kilometrihinta 0,55 €/km, tuntihinta 35,00
€/h ja autopäivähinta 170 €/ap.
Skenaarioiden karttaesityksissä eri reitit erotetaan toisistaan eri väreillä linjojen luonteeseen
perustuen:
 Sininen: säännöllinen, päivittäinen pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan
 Vihreä: pääasiassa kunnan sisäisiä ja seudullisia yhteyksiä palveleva reitti, jolla päivittäisiä yhteyksiä
 Punainen: pääasiassa koulumatkaliikenteeseen suunnattu palvelu, jolla tarjontaa vain
arkisin
 Keltainen: olemassa olevaa HSL-liikennettä, jota on jatkettu tarkastelukunnan alueelle
Markkinaehtoinen liikenne ja oma tuotanto ovat poissuljettu tarkasteluista, joten skenaarioissa sovelletaan pääasiassa bruttomallia ja käyttöoikeussopimuksia. Palvelun jatkuvuus ja
lippujärjestelmän yhteensopivuus ovat epävarmoja markkinaehtoisessa liikenteessä eikä se
siten sovi järjestämistavaksi joukkoliikenteessä, jossa toimivaltainen viranomainen haluaa
olla hallitseva toimija alueellisen ja yhtenäisen joukkoliikennejärjestelmän luomisessa.
Markkinaehtoinen liikenne voi kuitenkin olla kehyskunnissa täydentävää palvelua. HSL:n
tehtävä ei ole toimia tuotantoyksikkönä, joten varsinkin kehyskunnissa uusien tuotantoyksiköiden perustaminen olisi hallinnollisesti ja perustamiskustannuksiltaan raskasta sekä tuotantokustannuksiltaan tehotonta.
Käyttöoikeussopimusten soveltamiseen liittyen HSL perii kaikesta liikenteestä lipputulot,
joten tätä tapaa ei ole järkevää muuttaa ja varsinkin kausilippujen osalta lipputuloja olisi
vaikea jakaa, mikäli hankintamalli ohjaisi lipputulot liikennöitsijälle. Näistä syistä käyttöoikeussopimuksiin kuuluva tuottajan riski tulisi sisällyttää lipputulojen sijasta kannusteisiin.
Skenaarioiden liikennemallien tutkimusmenetelmään sisältyvät kustannusarvioiden ja asiakkaiden kulkutapojen vaikutuksien tarkastelu. Hankintamallien soveltuvuutta skenaarioiden liikennemalleihin arvioidaan prosessilla, jonka yksi tavoite on löytää keinoja, joilla käytettävissä olevat resurssit hyödynnettäisiin mahdollisimman tehokkaasti ja toisaalta tuotettaisiin mahdollisimman hyvää ja kustannustehokasta liikennepalvelua. Arviointikriteerejä
ovat raja- ja yksikkökustannustarkastelut liikennöintirakenteisiin liittyen, bussiliikennemarkkinoiden muodostuminen sekä eri hankintamallien muodostaman tilaajan ja tuottajan
välisen vastuunjaon analysointi suhteessa tuotettavaan liikenne- ja asiakaspalveluun. Lisäksi
selvitetään, muodostuuko liikennöintiympäristössä potentiaalia kannustemenetelmien soveltamiselle. Toisin sanoen, skenaarioissa arvioidaan myös Lean-ajattelun näkökulmasta (luku
2.5.4) liikennöitsijän ohjaamista varsinaisen asiakaspalvelun suuntaan tuotantologistiikkaan
panostamisen lisäksi.

6.2 Nurmijärvi VE1
Nurmijärven skenaariotarkastelun vaihtoehdossa 1 Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle suuntautuva päälinjasto muodostuu liityntälinjoista, jotka päättyvät Kivistön asemalle (kuva 6.1),
josta on Kehäradan junayhteydet (I- ja P-junat) Helsinkiin ja eri puolille Vantaata.
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Kuva 6.1 Nurmijärven linjastoluonnos HSL:n jäsenkuntana. (Rajamäki ja Hyvinkää eivät ole mittakaavassa.)

Junien ajoaika Helsingistä Kivistöön on noin 25 minuuttia. 5-10 minuutin vaihtoaika ja noin
15 minuutin liityntäbussimatka Kivistöstä Klaukkalaan huomioiden matka-aika Helsingistä
Klaukkalaan olisi vuorokaudenajasta riippumatta noin 50 minuuttia. Vastaavasti Kirkonkylälle matka-aika olisi noin 60 minuuttia ja Rajamäelle noin 75 minuuttia. Riippuen ruuhkaaikojen ruuhkatilanteesta liityntäyhteys todennäköisesti olisi yhtä nopea tai hiukan nopeampi kuin suora bussiyhteys, mutta hiukan hitaampi päiväsaikaan ja hiljaisina aikoina. Liityntäjärjestelmässä sisältyy aina vaihto, joka yleistetyn matkavastuksen teoriassa (luku 2.4)
saa rasittavuuskertoimen matkaketjun eri osavaiheiden kestojen lisäksi. Kokonaisuutena lii-

89

tyntävaihtoehdossa matkavastus saisi rasittavuuskertoimen takia todennäköisesti suuremman arvon kuin suorien bussilinjojen kokonaisuus, vaikka ruuhka-aikoina junaliityntä olisikin nopeampi.
Liityntälinjastoskenaariossa matkavastus on kriittinen, sillä raideliikenteen häiriötilanteissa
matka-ajat ja vaihtoajat todennäköisesti pitenevät, mikä aiheuttaa enemmän rasitusta ja pidempää kokonaismatka-aikaa. Liityntäjärjestelmän suurimpia haasteita kehyskuntien kaltaisessa liikennöintiympäristössä on vaihtoyhteyksien varmistaminen etenkin pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin matkustettaessa. Junan ollessa aikataulustaan selvästi jäljessä vaihtoyhteys pettää ja seuraavaan bussiyhteyteen saattaa olla pitkä aika harvemmista vuoroväleistä
johtuen.
Kivistöstä linjat 455 - 458 muodostaisivat tahdistetun kokonaisuuden Klaukkalan suuntaan
ja haarautuisivat Klaukkalan jälkeen kukin omille reiteilleen kuvan 6.1 mukaisesti. Linja
465 (Z-vuorot moottoritietä) palvelee Kirkonkylän ja Rajamäen yhteyksiä Kivistöstä. Kartasta puuttuu nykyisen linjan 485 reitti, jonka oletetaan syntyvän etenkin työmatkaliikenteen
osalta markkinaehtoisesti. Tämä toisi lisäpalvelua kantatie 130:n ympäristöön.
Nykyisistä HSL-linjoista osa 345:n vuoroista voisi jatkaa Rinnekodilta Lepsämään, osa
582:n vuoroista Serenasta Klaukkalaan hoitamaan Pohjois-Espoon ja Klaukkalan välisiä yhteyksiä sekä osa 445:n vuoroista Reunasta Palojoelle. Muut linjat esitetään kuvassa 6.1 ja
koko linjasto palvelutasoineen taulukossa 6.1 sekä kustannukset taulukossa 6.2.
Taulukko 6.1 Nurmijärven reitti- ja palvelutasoluonnos HSL:n jäsenkuntana VE1:ssä.
Linja

345A
445A
455 - 458
455
456, 456N
457
458
465, 465Z
582A
939
945
949
951
955
955B
956
957

Reitti

Helsinki - Kalajärvi - Rinnekoti - Lepsämä
Kivistö - Reuna - Palojoki
Kivistö - Klaukkala
Kivistö - Klaukkala - Mäntysalo
(Hki -) Kivistö - Klaukkala - Kirkonkylä - Rajamäki
Kivistö - Klaukkala - Röykkä - Rajamäki
Kivistö - Klaukkala - Röykkä - Loppi
Kivistö - Kirkonkylä - Rajamäki
Espoon keskus - Kalajärvi - Klaukkala
Klaukkala - Selki - Vihti
Klaukkala - Kirkonkylä - Rajamäki - Hyvinkää
Klaukkala - Valkjärvi - Röykkä - Korpi - Rajamäki
Nummenpää - Kirkonkylä - Suomies - Jokela
Lepsämä - Klaukkala - Palojoki - Kirkonkylä
Lepsämä - Klaukkala
Rinnekoti - Kuonomäki - Klaukkala - Palojoki - Hyrylä
Kirkonkylä - Rannikonmäki - Hyrylä

ruuhkat
60
60
10-15
10/20

vuoroväli
Arkisin
päivä
ilta
20
20/40

lähtöjä
yö
-

viikonloppu arki viikonloppu

20 30-60
20/30
20/40
30
60-90 60-90 yö
~60
~60
~60
5 edestak.
~60-80 1-2 edestak.
2 edestak.
20-25
30
30
~60
45-60
60
60
90
60
60
60-70
60-80
4 edestak.
~60-80
~60-70
~60
60
3 edestak.
~60
~120
~60
~60

12
12
79
6
29
14
66
32
7
32
9
11
26
3
15
13

64
6
10
4
31
16
8

6
8

nykyisen
jatkuu
linjan Nurmijärveä
jatke pidemmälle
5,7 km (jatkeen pituus) kyllä
4,4 km (jatkeen pituus) kyllä
linjapituus

13,2 km
38,9 km
32,7 km
56,9 km
30,1 km
9,9 km (jatkeen pituus)
44,1 km
42,6 km
41,4 km
44,0 km
33,5 km
10,7 km
35,8 km
20,7 km

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä

Liityntälinjastoskenaarion liikennöintikustannukset perustuvat aikataulukaavioon, josta on
ote liitteessä 2. Liikennöintikustannukset olisivat taulukon 6.2 perusteella noin 5,2 miljoonaa euroa vuodessa. Linjaston osuuden HSL-alueella on arvioitu olevan noin 88 prosenttia,
joten liikennöintikustannukset jakautuisivat tässä suhteessa toimivaltaisten viranomaisten,
HSL:n ja ELY:n kesken. Lisäksi nykyisten HSL-linjojen jatkaminen Nurmijärven kunnan
alueelle nostaisi HSL:n liikennöintikustannukset noin 4,9 miljoonaan euroon.
Bussiliikenteen kilpailutus kannattaisi järjestää HSL:n ja ELY:n yhteishankintana, jotta
turha päällekkäinen liikenne saadaan karsittua ja molempien viranomaisten kulut pienenisivät. Viranomaisten osuus määräytyisi joko linjakilometrien suhteessa ja matkustajamäärien
suhteessa. Tässä osuudet on määritelty kilometrien suhteessa, jolloin ELY saisi bussiliikennettä Nurmijärveltä Vihdin, Lopen, Hyvinkään ja Tuusulan suuntiin varsin maltillisella
noin 0,6 miljoonan vuosikustannuksella.
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Taulukko 6.2 Nurmijärven VE1-luonnoksen arvioidut liikennöintikustannukset.
Liityntälinjastomallin arvioidut kustannukset
Nurmijärven uusien HSL-linjojen kokonaisuus:
Linjat 455, 456, 457, 458, 465, 939, 945, 949, 951, 955, 956 ja 957
kilokmlinjalinjatunti- autoautopäivämetrit á km € kustannus tunnit á h €
kustannus päivät á ap € kustannus
arki
9245,4 0,55 € 5 084,97 € 264,3 35,00 € 9 251,90 €
23 170 €
3 910 €
viikonloppu
3193,3 0,55 € 1 756,32 € 110,4 35,00 € 3 864,70 €
7 170 €
1 190 €
viikko
vuosi
HSL-osuus 88 %
ELY-osuus 12 %

Kokonaiskustannus
18 246,87 €
6 811,02 €
104 856,38 €
5 158 933,90 €
4 539 861,83 €
619 072,07 €

Nykyisten HSL-linjojen jatkeiden osuudet
Linjat 345A, 445A ja 582A
kilokmlinjalinjatunti- autoautopäivä- Kokonaismetrit á km € kustannus tunnit á h €
kustannus päivät á ap € kustannus kustannus
arki
438 0,55 € 240,90 € 14,6 35,00 € 511,00 €
3 170 €
510 €
1 261,90 €
viikonloppu
158,4 0,55 €
87,12 €
4,8 35,00 € 168,00 €
1 170 €
170 €
425,12 €
viikko
7 159,74 €
vuosi
352 259,21 €
Kaikki linjat yhteensä:

HSL:n liikennöintikustannus yhteensä 4 892 121,04 €

VE1:n liityntälinjastomallissa HSL:n bussiliikennemarkkina kasvaisi noin 4,9 miljoonalla
eurolla vuodessa, mikä vastaa noin 1,6 prosentin kasvua. Nurmijärvelle kohdistuisi lisäksi
merkittävä kustannus junaliikenteestä, koska liityntäliikennejärjestelmän takia suuri osa
matkustajista käyttäisi lähijunia. Lähijunaliikenteen kustannusrakenteita ei ole tähän työhön
saatavilla ja tutkimus oli rajattu käsittelemään vain bussiliikennettä, joten Nurmijärvelle
kohdistuvia junaliikenteen kuluja ei arvioida tässä yhteydessä.
Linjaston ja sen liikennöinnin suunnittelu päätyi lopputulokseen, jossa paras kustannustehokkuus syntyi eri linjojen autokiertoja yhdistelemällä (liite 2). Tämä puoltaisi Nurmijärven
bussiliikenteen kilpailuttamista yhtenä kokonaisuutena, sillä se myös mahdollistaisi joustavammat muutokset sopimuskauden aikana. Toisaalta, osa koululaislinjoista ovat päätteidensä osalta erillään muusta linjastosta, joten kokonaisuuden pilkkominen pienempiin kilpailutuskohteisiin olisi myös mahdollista. Nykyisten HSL-linjojen jatkeet voisivat mahdollisesti kuulua jatkossakin muihin liikennöintisopimuksiin.
Kuva 6.2 esittää Nurmijärven linjaston arjen autokiertoja, joiden pohjalta kustannukset on
laskettu. Kokopäivävuorojen ja ruuhkavuorojen osuudet menevät suurin piirtein tasan, joten
ratkaisu ei siltä osin välttämättä ole kaikkein kustannustehokkain (vrt. luku 4.1). Toisin sanoen, päiväliikennettä voitaisiin lisätä kustannustehokkaasti tai saada merkittäviä säästöjä
ruuhkaliikennettä vähentämällä. Liitteen 4 perusteella VE1:n liikennöinnin rajakustannus on
56,30 €/h. Lisäämällä kolmelle ajoneuvolle viisi tuntia suoritetta kullekin ruuhka-aikojen
väliin rajakustannus pienenisi arvoon 52,60 €/h (- 6,6 %).
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Kuva 6.2 Nurmijärven VE1-luonnoksen autokiertokaaviorakenne.
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Linjastoon on sisällytetty Lopen suunnan liikenne kokonaan viranomaisvastuulla järjestettäväksi. On kuitenkin mahdollista, että etenkin työmatkaliikenne Lopen suuntaan järjestyisi
markkinaehtoisesti, kuten tällä hetkellä osa vuoroista. Tällöin, jos Lopen työmatkaliikenne
irrotettaisiin kokonaisuudesta, se vähentäisi ruuhkaliikenteessä tarvittavia resursseja ja siten
parantaisi liikennöintirakennetta kustannustehokkaammaksi.
HSL:n näkökulmasta markkinaehtoisen liikenteen liikennöitsijälle tarvitsisi maksaa vain
nousukorvausta HSL-alueella tehtävistä matkoista (luku 3.2). Kuitenkin, Lopen suunta todennäköisesti tulisi viranomaisen järjestettäväksi ainakin hiljaisen ajan osalta, jolloin markkinaehtoisen ja palvelusopimusasetuksen mukainen liikenne muodostaisi sekavan kokonaisuuden.
Hankintamallin valinnan kannalta linjastorakenteella on suuri vaikutus. Liityntälinjastoon
perustuvassa skenaariossa suuri osa tarkastelualueella alkavista ja päättyvistä matkaketjuista
sisältää junalla suoritettavan matkan. Junien liikennöinti ja sen täsmällisyys ei etenkään ole
linja-autoliikennöitsijän vaikutusvallassa, joten lähtökohtaisesti taktisen tason (luku 3.1)
asettaminen liikennöitsijän vastuulle ja esimerkiksi ansaintalogiikan perustaminen kysyntään voisi olla riskialtista, mikäli junaliikenteen toiminnallisuudessa ja vaihtoyhteyksissä on
ongelmia. Liikennöitsijät eivät ole haastatteluissa tähän vedoten kannattaneet liityntämallia
(Liikennöitsijäkysely 2016) – kanta on muutenkin luonnollinen, sillä suorat bussilinjat kasvattaisivat liikennöintisuoritetta ja siten tarjoaisivat enemmän liikevaihtoa yrityksille.
Bruttomallia puoltaisi liityntäliikennejärjestelmän lisäksi uusi liikennöintiympäristö ja rajallisesti käytettävissä oleva ennakkoaineisto. Liikennöintiympäristö olisi vain nykyiselle liikennöitsijälle ennestään tuttu, mikä tuottaisi sille selvää etua tarjouskilpailussa, mikäli tarjouksen laatiminen edellyttäisi taustatiedon hankkimista. Tausta-aineiston näkökulmasta
luotettavia matkustajamäärätilastoja tai ajoaikadataa ei ole tilaajan hallussa, koska HSL ei
toistaiseksi ole vastuussa Nurmijärven bussiliikenteestä.
Bruttomallissa asiakasnäkökulman kannalta oleellista on kuitenkin sopimusehtojen laatiminen siten, ettei bussiliikenteen laatu kärsi. Kehyskuntaan suuntautuvassa liityntäliikenteessä
suurimpia painoarvon saavia tekijöitä ovat bussiliikenteen laatu itsessään sekä liikenteen
täsmällisyys, jotta vaihtoyhteydet juniin toimisivat mahdollisimman saumattomasti.
Matkustuskysyntäkannusteen sijasta bruttomalliin voisi liittää esimerkiksi Lontoossa käytettävän luotettavuuteen perustuvan kannusteen, jolla tähdättäisiin siihen, ettei vaihtoyhteyksien pettäminen ainakaan johtuisi bussiliikenteestä. Tässä tilaaja suunnittelisi reitit, mutta
liikennöitsijä olisi vastuussa ajoaika- ja aikataulusuunnittelusta. Mitä paremmin liikennöitsijän suunnittelu on onnistunut, sitä täsmällisemmin bussit kulkisivat ja liikennöitsijä ansaitsisi liikennöintibonusta kannusteena.
Pelkästään hyvään luotettavuuteen kannustavassa sopimusmallissa liikennöitsijä ei saisi lisähyötyä yksittäisestä asiakkaasta. Siksi luotettavuuskannusteen lisäksi sopimusmallissa tulisi olla esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen perustuva kannuste. Tällä kannustetaan erityisesti kaluston hyvään laatuun ja siisteyteen sekä kuljettajien ajotapaan ja palvelualttiuteen.
Kehittyvä asiakastyytyväisyys kasvattaisi myös kokonaiskysyntää.
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Edellä kuvattujen hyvän luotettavuuden ja asiakastyytyväisyyden saavuttaminen perustuu
vain liikennöitsijän sisäisten toimintamallien kehittämiseen, mikä olisi yksi kunkin liikennöitsijän kilpailuvalteista tarjouskilpailussa. Kehyskunnat eivät kärsi mittavista liikenneruuhkista, joten luotettavuus ei kärsisi juurikaan liikennöitsijästä riippumattomista tekijöistä.
Aikataulusuunnittelu on ainoa elementti, joka vaatii hiukan liikennöintialueen tuntemista,
mutta kuitenkin vähemmän mitä kysyntäkannustemallissa. Mikään ei estä liikennöitsijöitä
suorittamasta tarkkoja ajoaikamittauksia liikennöintiympäristössä tarjouskilpailun aikana.

6.3 Nurmijärvi VE2
Nurmijärven bussiliikenteen järjestämisen skenaario VE2 perustuu suurelta osin suoriin Helsingin keskustaan päättyviin bussiyhteyksiin. Linjasto on rakenteeltaan sama (Kuva 6.1)
Vantaan Kivistön pohjoispuolisilla alueilla kuin VE1:ssä, mutta linjat 455 - 458 ja 465 on
jatkettu Hämeenlinnanväylän moottoritietä Helsinkiin (taulukko 6.3). Suoritelaskennassa
(taulukko 6.4) on käytetty lähtökohtaisesti VE1:n aikataulu- ja autokiertorakenteita, joihin
on lisätty Kivistöön päättyvien linjojen jatkeet Helsinkiin.
Taulukko 6.3 Nurmijärven reitti- ja palvelutasoluonnos HSL:n jäsenkuntana VE2:ssa.
Linja

345A
445A
455 - 458
455
456, 456N
457
458
465, 465Z
582A
939
945
949
951
955
955B
956
957

Reitti

Helsinki - Kalajärvi - Rinnekoti - Lepsämä
Kivistö - Reuna - Palojoki
Helsinki - Klaukkala
Helsinki - Klaukkala - Mäntysalo
Helsinki - Kivistö - Klaukkala - Kirkonkylä - Rajamäki
Helsinki - Klaukkala - Röykkä - Rajamäki
Helsinki - Klaukkala - Röykkä - Loppi
Helsinki - Kirkonkylä - Rajamäki
Espoon keskus - Kalajärvi - Klaukkala
Klaukkala - Selki - Vihti
Klaukkala - Kirkonkylä - Rajamäki - Hyvinkää
Klaukkala - Valkjärvi - Röykkä - Korpi - Rajamäki
Nummenpää - Kirkonkylä - Suomies - Jokela
Lepsämä - Klaukkala - Palojoki - Kirkonkylä
Lepsämä - Klaukkala
Rinnekoti - Kuonomäki - Klaukkala - Palojoki - Hyrylä
Kirkonkylä - Rannikonmäki - Hyrylä

ruuhkat
60
60
10-15
10/20
~60
~60-80
20-25
45-60
60
60
~60-80
~60-70
~60
~60
~60

vuoroväli
lähtöjä
Arkisin
viikonloppu arki viikonloppu
päivä
ilta
yö
12
12
20
20 30-60 20/30
20/40
20/40
30
80
64
60-90 60-90 yö
6
6
~60
~60
5 edestak. 29
10
1-2 edestak.
2 edestak. 14
4
30
30
~60
66
31
60
60
90
32
16
7
60-70
60-80
4 edestak. 32
8
9
11
60
3 edestak. 26
6
~60
~120
3
8
15
13

nykyisen
jatkuu
linjan Nurmijärveä
jatke pidemmälle
5,7 km (jatkeen pituus) kyllä
4,4 km (jatkeen pituus) kyllä
linjapituus

30,9 km
56,6 km
50,4 km
74,6 km
47,8 km
9,9 km (jatkeen pituus)
44,1 km
42,6 km
41,4 km
44,0 km
33,5 km
10,7 km
35,8 km
20,7 km

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä

VE2:ssa suorat bussilinjat tarjoavat vähintään nykytilan mukaisen tarjonnan pohjalta parempaa saavutettavuutta etenkin Pohjois-Helsingin ja kantakaupungin alueille sekä parempaa
asiakaspalvelua, koska liikennevälinettä tarvitsee vaihtaa vähemmän. Lisäksi matkustajilla
on kehäradan palvelut vaihtoyhteyksineen helposti käytettävissä, sillä Kivistön asema on
noin 300 metrin kävelyetäisyyden päässä Hämeenlinnanväylän bussipysäkeiltä.
Yleistetty matkavastus säilyisi nykyisenkaltaisena nykyiseen bussilinjastoon perustuen. Todellisuudessa, kokonaisuus huomioon ottaen matkavastus saisi selvästi parempia arvoja,
sillä matkaketjuissa HSL-brändi ja –lippujärjestelmä ulottuisi nykyistä selkeämmin sekä kehäradan että Nurmijärven bussien yhteyksiin. Vaihtamiseen liittyvä rasitus pienenee, koska
matkustaja pääsisi suorittamaan sen yhdellä lipulla ja vastaavasti suurempi osa pääkaupunkiseudusta on yhdellä lipulla saavutettavissa.
VE2:n liikennöintimalli kasvattaisi HSL:n bussiliikenteen markkinaa noin 7,1 miljoonalla
eurolla (taulukko 6.4), mikä vastaisi noin 2,3 prosentin kasvua. Vastaavasti Nurmijärvelle
kohdistuva junaliikenteen operointikustannus olisi VE1:een verrattuna pienempi, koska suorat bussilinjat kattavat suuremman osan ihmisten matkustustarpeista.
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Taulukko 6.4 Nurmijärven VE2-luonnoksen arvioidut liikennöintikustannukset.
Helsinkiin kulkevien linjojen mallin arvioidut kustannukset
Nurmijärven uusien HSL-linjojen kokonaisuus:
Linjat 455, 456, 457, 458, 465, 939, 945, 949, 951, 955, 956 ja 957
kilokmlinjalinjatunti- autoautopäivämetrit á km € kustannus tunnit á h €
kustannus päivät á ap € kustannus
arki
12710,1 0,55 € 6 990,56 € 368,92 35,00 € 12 912,20 €
33 170 €
5 610 €
viikonloppu
5228,8 0,55 € 2 875,84 € 168,3 35,00 € 5 890,50 €
11 170 €
1 870 €
viikko
vuosi
HSL-osuus 92 %
ELY-osuus 8 %

Kokonaiskustannus
25 512,76 €
10 636,34 €
148 836,46 €
7 322 753,59 €
6 736 933,30 €
585 820,29 €

Nykyisten HSL-linjojen jatkeiden osuudet
Linjat 345A, 445A ja 582A
kilokmlinjalinjatunti- autoautopäivä- Kokonaismetrit á km € kustannus tunnit á h €
kustannus päivät á ap € kustannus kustannus
arki
438 0,55 € 240,90 €
14,6 35,00 €
511,00 €
3 170 €
510 €
1 261,90 €
viikonloppu
158,4 0,55 €
87,12 €
4,8 35,00 €
168,00 €
1 170 €
170 €
425,12 €
viikko
7 159,74 €
vuosi
352 259,21 €
Kaikki linjat yhteensä:

HSL:n liikennöintikustannus yhteensä 7 089 192,51 €

Taulukko 6.5 Nurmijärven VE1:n ja VE2:n kustannusvertailuarvio
Kustannusvertailuarvio
Bussiliikenne
(ilman subventioiden huomioimista)
HSL:n liikennöintikustannus

VE1
VE2

suhde
4 892 100 € 1,00
7 089 200 € 1,45

Liikennöintikustannusten kohdistaminen:
VE1
Nurmijärvi 4 892 100 € 1,00
VE2
VE2

Nurmijärvi 5 813 144 € 1,19
Helsinki ja Vantaa 1 276 056 €

Taulukon 6.5 perusteella suoriin linjoihin perustuva bussiliikenteen kokonaisuus kustantaisi
HSL:lle yhteensä noin 7,1 miljoonaa euroa, joka on 45 prosenttia enemmän kuin liityntälinjastoon perustuva järjestelmä. Lisäkustannus on selkeä, sillä esimerkiksi autopäiviä on 23:n
sijasta 33. Linjojen pitenemisen johdosta HSL:n ja ELY:n suhteelliset osuudet hiukan muuttuisivat, mutta kuitenkin siten, että ELY:n osuus säilyisi noin 0,6 miljoonassa eurossa. Koska
VE2:ssa osa linjoista kulkee Helsinkiin saakka (taulukko 6.3), liikennöintikustannukset jakautuvat jäsenkunnille matkustajamäärien perusteella. Kustannuslaskelmassa on arvioitu,
että Helsinkiin kulkevien linjojen matkustajista 75 prosenttia on Nurmijärvelle kulkevia ja
loput Vantaalle ja Helsinkiin kulkevia. Tällöin Nurmijärven kunnalle kohdistuva osuus liikennöintikustannuksista olisi noin 5,8 miljoonaa euroa, joka on enää 19 prosenttia enemmän
kuin VE1:ssä.
Suorat Nurmijärveltä tulevat linjat aiheuttaisivat lisäkustannusta Vantaan ja Helsingin kaupungeille, mutta toisaalta tarjoavat myös lisäpalvelua. On mahdollista, että kuntien alueelta
voidaan karsia päällekkäistä liikennetarjontaa, millä voidaan torjua kustannusten nousua.
Esimerkiksi nykyisille Hämeenlinnanväylää pitkin Vantaalle ulottuville seutulinjoille 411 ja
421 voitaisiin suunnitella muutoksia.
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Teoriassa olisi mahdollista liikennöidä suoria bussilinjoja Helsinkiin siten, että niiltä kiellettäisiin kyytiin nouseminen Vantaan ja Helsingin alueella ja vastaavasti Nurmijärven suuntaan siten, että poistuminen kiellettäisiin ennen Nurmijärveä. Tällöin asiakaskunta koostuisi
vain Nurmijärvelle kulkevista matkustajista ja kustannukset kohdistuisivat kokonaan Nurmijärven kunnalle. Tällaisten bussilinjojen keskinopeus voisi kohentua.
Kuvassa 6.3 esitetään tietyllä ajanhetkellä hetkellisesti tarvittavien ajoneuvojen määrä punaisella VE1:ssä ja sinisellä VE2:ssa tarvittava lisäkalusto. Kokopäivä- ja ruuhka-autojen
suhde on molemmissa vaihtoehdoissa likimain sama, mutta VE2:ssa ruuhka-aikojen piikki
on hiukan terävämpi, mikä todennäköisesti nostaa tuntihintaa VE1:een verrattuna.
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Kuva 6.3 Vertailu Nurmijärven VE1:ssä ja VE2:ssa hetkellisesti tarvittavista kalustomääristä.

VE2:ssa pätevät samat lainalaisuudet eli optimaalista kustannustehokkuutta voidaan parantaa päiväliikennettä hiukan lisäämällä tai ruuhkahuippuja tasoittamalla eli karsimalla. Lopen
liikenne on tässäkin laskettu mukaan eli sen muuttuminen markkinaehtoiseksi laskisi
ruuhka-ajan kalustotarvetta ja kustannuksia. VE2:n liikennöinnin rajakustannus on 56,23
€/h. Esimerkiksi kahden ruuhka-auton, jotka liikennöisivät vain 7 tuntia arkipäivässä, muutos tarkoittaisi rajakustannuksen muuttumista (liite 4) ruuhka-ajan osalta arvoon 58,32 €/h
(3,7 %) eli kaluston mitoittamisella on merkitystä.
VE2:ssa normaali bruttomalli toimisi teoriassa siinä missä se on toiminut tähän saakka muissakin HSL:n liikennöintisopimuksissa. VE1:ssä tarkastellun luotettavuuskannusteen soveltaminen tässä tapauksessa olisi haasteellista tai mahdotonta, sillä Helsinkiin ulottuva bussiliikenne kärsii liikenneruuhkista, mikä on liikennöitsijästä riippumaton tekijä. Lisäksi luotettavuus ei ole tässä niin kriittinen tekijä kuin liityntäliikennejärjestelmässä, koska vain pieneen osaan matkaketjuista sisältyy vaihto junan välillä.
Toisaalta, linjasto jakautuu selkeämpiin kokonaisuuksiin – Helsinkiin ulottuviin ja kehyskuntien sisäisiin linjoihin, jolloin hankinta bruttomallilla voisi olla mielekästä jakaa eri kohteisiin. Tällöin voitaisiin houkutella eri kokoisia yrityksiä tekemään tarjouksia ja toisaalta
hyödyntää tehokkaammin eri yritysten varikkojen maantieteellisiä sijainteja.
VE2:n linjasto kuitenkin muodostaa selkeän alueellisen kokonaisuuden, jossa Helsinkiin
pääsee suurimmasta osasta vaihtamatta, jolloin useista matkaketjuista häviää lenkkejä eli
asiakas pääsee perille saakka samalla palvelulla. Nämä seikat ovat hyvin tunnuspiirteisiä ja
välttämättömiä hankintamalleissa, joissa liikenteen suunnittelun vastuu on liikennöitsijällä.
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Käyttöoikeussopimusmallia voitaisiin hyödyntää suorien bussilinjojen VE2:ssa paremmin
kuin liityntälinjoihin perustuvassa VE1:ssä. Suunnittelun vapausasteiden lisääminen liikennöitsijälle vaatisi liikennöitsijää perehtymään uuden liikennöintialueen muodostamaan kokonaisuuteen perusteellisemmin ja erityisesti asiakaslähtöisemmin. Vastaavasti tilaajan
suunnitteluresursseja voitaisiin kohdentaa tuntemattomamman kehyskunnan suunnittelun sijasta kaupunkimaisen liikennealueen suunnitteluun.
Osa kehyskuntien nykyisistä liikennöitsijöistä on arvioinut, ettei HSL:llä olisi riittävää suunnitteluosaamista kehyskunta-alueilla, ja siksi alueellinen käyttöoikeussopimus olisi toimivin
hankintamalli (Liikennöitsijäkysely 2016). Tällöin matkustusmäärän ja asiakastyytyväisyyden kehitys olisi liikennöitsijän suunnitteluosaamisen ja palvelunkehityksen varassa, joten
suuri osa ansaintalogiikasta tulisi perustua asiakastyytyväisyyden ja matkustajamäärien kehitykseen.
Liikennöitsijöiden kritiikki Kirkkonummen, Keravan ja Sipoon kysyntäkannustesopimuksia
kohtaan kohdistui liikennöitsijälle jääviin suunnittelun vapausasteisiin, jotka jäivät vähäisiksi. Reittipohjainen käyttöoikeussopimus ja siihen liitetyt tilaajan reunaehdot käytännössä
rajoittivat liikennöitsijän vaikutusmahdollisuuksia kehittää palveluitaan. Edellä kuvatun
pohjalta seuraavassa tarkastellaan reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen sijaan alueellista
käyttöoikeussopimusta, jossa liikennöitsijä pääsee vaikuttamaan bussireitteihin.
Alueellisen käyttöoikeussopimuksen lopputulokselta odotetaan kokonaisuutta, jossa liikennöitsijä on optimoinut palvelutasokriteerien pohjalta reitit ja aikataulut siten, että se mukautuu parhaiten liikennöitsijän muuhun liiketoimintaan ja maksimoi asiakastyytyväisyyden ja
matkustajamäärän kasvun. Kehyskunnissa kasvuun on olemassa aitoa potentiaalia, sillä
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on alhaisella tasolla ja pienikin kasvu on suhteellisesti
mitattuna suuri.
Käytännössä liikennöitsijä laatisi tarjouksen siten, että se optimoi käyttöoikeussopimuskohteen liikennöintirakenteen. Kalustokoon valinnalla se voi vaikuttaa ruuhkahuipuissa tarvittaviin resursseihin ja päiväliikenteen mitoituksessa se voi huomioida esimerkiksi muun liikenteensä työvuorot tai tilausajoliikenteen yhteensovittamisen. Teoriassa päiväliikenteen lisääminen voi olla tuotantokustannuksiltaan halpaa ja kannattavaa, mikäli vastaavasti matkustajamäärät nousevat suhteessa enemmän kuin tuotantokustannukset.
Koska alueellisen käyttöoikeussopimusmallin tavoitteena on vaikuttaa matkustusmäärien
kasvuun liikennöitsijälähtöisesti, on lipputulojen sijasta ainoa varteenotettava kannustin kysyntäkannuste. Oikein määriteltynä se ohjaisi liikennöitsijän toimintaa kokonaisvaltaisesti
siten, ettei muunlaisia kannusteita tarvita, paitsi mahdollisia kaluston ympäristöystävällisyyteen liittyviä kannusteita tai vaatimuksia.
Käyttöoikeussopimuksessa tarjouksien lähtöhintojen hintataso tulisi saada matalammaksi
kuin bruttomallissa, mikä on suuri haaste tilaajaorganisaation kannalta, varsinkin kun kyse
on uudesta liikennöintiympäristöstä. Liikennöitsijälle maksettavan kannusteosan suuruus tulisi olla suhteessa pienempi kuin lipputulojen kasvu, jotta malli olisi tilaajalle kannattava.
Kuvassa 6.4 on kaksi erilaista tilannetta, jossa molemmissa liikennöitsijä tarjoaa lähtöhintaa
5 prosenttia halvemmalla kuin bruttomallin mukaista hintaa, mutta toisessa kysyntäkannusteen osuus on 50 prosenttia ja toisessa 40 prosenttia. Liikennöitsijälle alkaa syntyä liikevoittoa kannusteen vaikutuksesta vasta myöhemmin.
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Kuva 6.4 Kysyntäkannustesopimusten optimaaliset tavoitteet.

Jos alueellisessa käyttöoikeussopimuksessa halutaan soveltaa esimerkiksi luvussa 4.7 esitettyä superkannustetta, jossa ansaintalogiikka perustuisi tietyiltä osin kokonaan matkustuskysyntään, tulee tilaajan huomioida seuraavia asioita. Luvun 4.4 perusteella kehyskuntien matkustusmäärät ovat toistaiseksi vielä niin alhaisella tasolla ja uusi liikennöintiympäristö nostaisi riskiä niin, että liikennöitsijän tarjoama nousukorvaus asettuisi melko korkealle verrattuna esimerkiksi Tukholman vastaaviin sopimuksiin. Tällöin tilaaja joutuu maksamaan kovaa hintaa jokaisesta uudesta asiakkaasta. Lisäksi ansaintalogiikan takia tarjouspyynnössä
olisi selostettava erittäin tarkasti ehdot palvelutasomuutosten suhteen, mikäli mahdollinen
matkustusmäärien kasvu edellyttäisi sitä.

6.4 Nurmijärvi VE3
Luvuissa 6.2 ja 6.3 Nurmijärven bussiliikennettä varten muodostettiin junaliityntäbusseihin
perustuva skenaario VE1 ja suoriin Helsinkiin kulkeviin busseihin perustuva VE2. Koska
VE1:ssä kaikki pääkaupunkiseudulle suuntautuvat bussilinjat liikennöisivät vain Kivistön
asemalle, saatiin tässä muodostetuksi bussiliikenteen minimikustannustason. Vastaavasti
bussiliikenteen maksimikustannustaso muodostui VE2:ssa, jossa kaikki pääkaupunkiseudulle ulottuvat reitit kulkisivat Helsingin keskustaan saakka. Junaliikenteestä syntyvät kustannukset kasvattavat operointikustannuksia edelleen omalta osaltaan.
Bussiliikennettä olisi mahdollista järjestellä myös siten, että osa liikenteestä liikennöitäisiin
Helsinkiin saakka ja osa Kivistön asemalle. Tällöin bussiliikenteen kustannuksiksi HSL:lle
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muodostuisi jotain 4,9 miljoonan euron ja 7,1 miljoonan euron väliltä, riippuen miten liikennöinti jakautuisi Helsinkiin ja Kivistöön päättyvien vuorojen osalta. Linjastoratkaisut ovat
HSL:n strategisia linjauksia. Seuraavassa esitetään muutamia huomioita, mikäli liikennöintiratkaisu poikkeaisi huomattavasti VE1:n ja VE2:n skenaarioista.
VE3A ”Pääkaupunkiseudulle suuntautuva työmatkaliikenne suorilla bussiyhteyksillä”
VE3A tarkoittaisi sitä, että vain ruuhka-aikoina liikennöitäisiin suoria bussilinjoja Nurmijärveltä aina Helsinkiin saakka ja muina liikennöintiaikoina yhteydet järjestettäisiin liityntäyhteyksinä Kivistöön. Tällöin kattavampaa palvelutasoa tarjottaisiin vain suuren kysynnän
hetkinä ja heikompaa palvelutasoa niinä aikoina, kun matkustusmäärät ovat pienemmät.
Liikennöinti sitoisi yhtä paljon kalustoa kuin VE2, koska ruuhka-ajan huipputunnit eivät
poikkea VE2:n liikennöintirakenteesta. Toisin sanoen, kalustoon sitoutuu käytännössä yhtä
paljon pääomaa, vaikka linjakilometrisuorite ruuhka-aikojen ulkopuolella vähenee merkittävästi. Liikennöintirakenteesta muodostuu siten erittäin ruuhkapainotteista, sillä ruuhka-aikoina tarvitaan 33 bussia ja ruuhka-aikojen ulkopuolella maksimissaan noin kolmasosa siitä.
Se todennäköisesti tarkoittaisi haastavampaa kuljettajien työvuorojen suunnittelua ja tehottomampia työvuoroja eli palkkakulut eivät juuri vähentyisi ruuhka-aikojen välissä olevalta
ajalta. VE1:een (rajakustannus 56,30 €/h) verrattuna VE3A:n tarjonnan lisäys kohdistuu
ruuhka-aikoihin, jolloin rajakustannukseksi (liite 4) muodostuu 57,81 €/h (+ 2,7 %). Luvun
4.1 perusteella ruuhkavuoropainotteisen sekä kokopäivä- ja ruuhkavuoropainotteisen liikennöintirakenteiden linjatuntiero voi olla jopa 25 prosenttia. VE3A:ssa ruuhkavuoropainotteisuus (11 kokopäivävuoroa, 22 ruuhkavuoroa) ei ole niin iso kuin luvun 4.1 esimerkissä, joten
VE3A:n linjatuntihinta olisi arviolta noin 10 prosenttia enemmän kuin VE1:ssä. Tämä tarkoittaisi noin 320 000 euron lisäystä vuosikustannuksiin (+ 4,4 %).
Yhteenvetona edellä mainituista syistä bussiliikenteen kokonaiskustannus laskisi VE2:n lukemasta, muttei samassa suhteessa kuin linjakilometrisuoritteen vähenemä. Käytännössä jokaisen matkustajia palvelevan kilometrin hinta olisi kalliimpi kuin VE1:ssä ja VE2:ssa. Toisaalta tässä tapauksessa voisi olla kustannustehokasta lisätä ruuhka-aikojen välisen ajan palvelutasoa eli käytännössä tihentää vuorovälejä, jolloin liityntäyhteyksiin pakotettavat asiakkaat saisivat vastapainoksi palvelutasomäärittelyä parempaa palvelua.
Vastaavasti junaliikennettä käytettäisiin ruuhka-aikojen ulkopuolella enemmän kuin
VE2:ssa, mikä nostaisi junaliikenteen kuluja, sillä kustannusjako tapahtuu kuntalaisten nousujen perusteella. Siksi joukkoliikenteen operointikulut kokonaisuudessaan olisivat suuremmat kuin VE2:ssa VE3A:n skenaariossa todennäköisesti järkevintä olisi kilpailuttaa Nurmijärven bussiliikenne yhtenä isona kohteena, koska vuorokaudenajasta riippuen useilla linjoilla on sama lähtö- ja päätepysäkki ja tällöin kalustokierto saadaan tehokkaaksi.
VE3B ”joka toinen bussi Helsinkiin, joka toinen Kivistöön”
VE3B on eräänlainen kompromissi, jossa karkeasti puolet pääkaupunkiseudulle suuntautuvasta liikenteestä ajettaisiin Helsinkiin saakka ja toinen puolisko Kivistön asemalle ainakin
ruuhkaliikenteessä. Tällöin palvelutaso säilyisi hyvänä Helsingin kantakaupungin ja sisääntuloväylän ympäristön ja Nurmijärven välillä, mutta samalla Kivistön asemalle tarjottaisiin
mutkattomampia yhteyksiä.
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Kustannuksien osalta bussiliikenteen kulut asettuisivat kutakuinkin VE1:n ja VE2:n kustannusten puoliväliin eli noin 6,0 miljoonaan euroon. Liikennöintirakenteessa ei tapahtuisi merkittäviä muutoksia eli yksikköhinnat ja rajakustannus säilyisivät muuttumattomina. Junaliikenteeseen puolestaan siirtyisi enemmän väkeä kaikkina vuorokauden aikoina VE2:een verrattuna, joten junaliikenteen kustannustenkin voidaan ajatella asettuvan VE1:ssä ja VE2:ssa
ilmoitettujen kustannusarvioiden puoleenväliin.
Vaikka VE3B liikennöintimallina saattaisi olla melko kustannustehokas, koska palvelutaso
säilyy kohtuullisena eri puolille pääkaupunkiseutua ainakin halvemmalla bussiliikenteen
hinnalla, se ei mahdollista selkeää linjastoa. Tällöin jouduttaisiin ehkä valitsemaan, mitkä
linjat ajavat Helsinkiin saakka ja loppujen lopuksi reittivariaatioiden määrä kasvaa.
Koska osa linjoista liikennöisi vain Kivistön asemalle ja osa Helsinkiin, hankinnan jako eri
kohteisiin olisi yksinkertaisempaa. Linjasto muodostaa selkeän liityntälinjastokokonaisuuden ja selkeän suorien Helsingin linjojen kokonaisuuden, joilla on eri painopisteet. Juuri eri
painopisteiden takia voisi olla jopa kustannustehokkaampaa jakaa hankinta kuvatun kaltaisiin kohteisiin, sillä mahdollisesti eri liikennöitsijät kykenevät liikennöimään halvemmalla
erilaisia kokonaisuuksia. Menettelyllä voitaisiin myös ehkäistä monopolin muodostumista.

6.5 Tuusula VE1
Tuusulan skenaariotarkastelun VE1 on liityntälinjastomalli (kuva 6.5), jossa linjat 641 – 643
ja 645 muodostavat runkoyhteyden Hyrylän suunnasta pääkaupunkiseudulle junille. Junaliityntä tapahtuu Leinelässä, josta on nopein junayhteys Helsinkiin. Tuusulan palvelutasomäärittelyssä todetaan yhteystarve myös Aviapolikseen, joten Riihikalliosta ja Lahelasta linjat
962 – 964 kulkisivat Aviapoliksen asemalle saakka.
Lähijunien I ja P matka-aika Helsingistä Leinelään on 23 minuuttia. Vaihtoaika ja liityntäbussin matka-aika huomioiden, kokonaismatka-aika Helsingistä Hyrylään olisi noin 50 minuuttia. Aviapolikseen junien matka-aika on 30 minuuttia ja sieltä liityntäbussiyhteys kestäisi vaihtoineen noin 25 minuuttia, joten järjestämällä runkoyhteyksien liityntä Leinelään,
kokonaismatka-aika lyhenee.
Koska Kehäradan asemat eivät sijaitse aivan otollisimmissa paikoissa suhteessa Tuusulaan
johtaviin sisääntuloväyliin, liityntäjärjestelmän kokonaismatka-aika on kilpailukykyinen
suoriin bussilinjoihin verrattuna vain pahimpina ruuhka-aikoina. Helsingin keskustaan suuntautuvilla matkoilla liityntään perustuva joukkoliikennejärjestelmä saisi matkavastuksessa
selvästi heikompia arvoja kuin suorien bussilinjojen malli. Toisaalta, säännöllisiä bussiyhteyksiä tarjottaisiin Leinelän ja Aviapoliksen asemien lisäksi Keravan asemalle, mikä parantaisi poikittaisia yhteyksiä nykytilanteeseen verrattuna. Liityntäyhteydet paranisivat huomattavasti, mikäli Ruskeasannan asema toteutuisi. Tuusulaan johtavan kantatie 65:n ja kehäradan risteämään on olemassa Ruskeasannan asemavaraus, joka sijoittuisi Leinelän ja Lentoaseman väliin. Ruskeasannan asema toteutunee aikaisintaan 2020-luvulla (Sinisalo 2016).
Tuusulan liityntälinjastomalli sisältää samoja kriittisiä haasteita vaihtoyhteyksien turvaamisen suhteen kuin Nurmijärven VE1, jota on kuvattu luvussa 6.2.
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Kuva 6.5 Tuusulan linjastoluonnos VE1 HSL:n jäsenkuntana. (Jokela ja Kellokoski eivät ole mittakaavassa.)

VE1:n reiteissä (taulukko 6.6) on pyritty hyödyntämään naapurikuntien Keravan ja Vantaan
olemassa olevaa linjastoa sekä maankäyttöä. Esimerkiksi Hyrylän ja Korson välin tarjonta
muodostuisi jatkamalla osaa linjan 587 vuoroista (587A) Korsosta Hyrylään, jolloin Hyrylästä tarjoutuisi suoria yhteyksiä Vantaalle muun muassa Peijaksen sairaalaan ja Hakunilaan.
Välillä Aviapolis - Hyrylä - Kerava linjat tuovat synergiaetuja sekä Vantaan ja Tuusulan että
Tuusulan ja Keravan välillä. Vantaalla osa vuoroista voidaan liikennöidä Ilolan kautta, jolloin sieltä muodostuisi uusi yhteys Aviapoliksen alueelle. Tällöin Vantaa osallistuisi liikennöintikustannuksiin Vantaan sisällä tehtyjen matkojen suhteessa. Linjat mahdollistavat
myös nykyisten Keravaa palvelevien Tuusulan rajalle päättävien linjojen karsimisen, mikä
säästää etenkin Keravan joukkoliikennekustannuksia.
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Taulukko 6.6 Tuusulan reitti- ja palvelutasoluonnos HSL:n jäsenkuntana VE1:ssä.
Linja

Reitti

vuoroväli
lähtöjä
nykyisen
jatkuu
linjapituus
Arkisin
viikonviikonlinjan
Tuusulaa
arki
ruuhkatpäivä ilta
yö
loppu
loppu
jatke pidemmälle
587A
Mellunmäki - Hakunila - Korso - Hyrylä
60
20
7,1 km (jatkeen pituus) kyllä
633
Helsinki - Maantiekylä - Korso - Kerava
~30 ~60-70 ~60-70
~65 49
37 3,1 km (Tuusulassa)
641 - 645 Leinelä - Hyrylä
10-15
20
30 30-60 30
641
Leinelä - Hyrylä - Nummenharju
30-60
7
14,1 km
642
Leinelä - Hyrylä - Jokela
60
60
60
32
24 33,7 km
643
Leinelä - Hyrylä - Hyvinkää
60
12
45,5 km
kyllä
645
Leinelä - Hyrylä - Järvenpää - Kellokoski 30
20/40 30
60
78
44 30,0 km
kyllä
951
Jokela - Nurmijärvi - Nummenpää
~60-70
11
44,0 km
kyllä
956
Hyrylä - Klaukkala - Rinnekoti
~60
15
35,8 km
kyllä
957
Hyrylä - Rannikonmäki - Nurmijärvi
~60
13
20,7 km
kyllä
962
Aviapolis - Riihikallio - Hyrylä - Kerava
30
60
60
60
44
32 24,3 km
963
Aviapolis - Lahela - Hyrylä
30*
16
18,5 km
963A
Aviapolis - Lahela - Hyrylä - Kerava
60
60
60
22
32 24,5 km
964
Aviapolis - Myllykylä - Lahela - Hyrylä
30*
12
19,7 km
967
Hyrylä - Paijala - Järvenpää
60
18
13,3 km
kyllä
968
Jokela - Terrisuo - Vanhakylä - Jokela
60
6
34,7 km
969
Kellokoski - Nuppulinna - Jokela
60
14
16,0 km
* = vain toiseen suuntaan

Tuusulan VE1:n liikennöintikustannukset (taulukko 6.7) perustuvat liitteessä 3 kuvattuun
liikennöintimalliin. Uusien bussilinjojen kokonaisuus, joka muodostaisi kilpailutettavan
hankinnan, kustantaisi noin 4,8 miljoonaa euroa, josta HSL:n osuus olisi noin 88 prosenttia.
HSL:n osuus jakautuu vielä siten, että Tuusulan kunnalle muodostuisi 87 prosentin osuus
sekä Vantaalle ja Keravalle loput. ELY-keskus tai muu toimivaltainen viranomainen maksaisi loput noin 12 prosenttia liikennöintikuluista, joka muodostuu Järvenpään läpi liikennöitävästä sekä muihin ympäryskuntiin suuntautuvasta liikenteestä.
Taulukko 6.7 Tuusulan VE1-luonnoksen arvioidut liikennöintikustannukset.
Liityntälinjastomallin arvioidut kustannukset
Tuusulan uusien HSL-linjojen hankintakokonaisuus:
Linjat 641, 642, 643, 645, 962, 963, 964, 967, 968 ja 969
kilokmlinjalinjatunti- autoautopäivä- Kokonaismetrit á km € kustannus tunnit á h € kustannus päivät á ap € kustannus kustannus
arki
6875,3 0,55 €
3 781,42 €
252,9 35,00 €
8 851,50 €
22 170 €
3 740 €
16 372,92 €
viikonloppu 3690,4 0,55 € 2 029,72 €
135 35,00 €
4 725,00 €
9 170 €
1 530 €
8 284,72 €
viikko
98 434,02 €
vuosi
4 842 953,54 €
HSL-osuus 88 %

4 261 799,11 €

,josta Tuusula 87 %

3 707 765,23 €

Kerava 5 %

170 471,96 €

Vantaa 8 %

340 943,93 €

ELY-osuus 12 %

581 154,42 €

Nykyisten HSL-linjojen jatkeiden ja ympäryskunnista tulevien linjojen osuudet
Linjat 587A, 633, 951, 956 ja 957
kilokmlinjalinjatunti- autoautopäivä- Kokonaismetrit á km € kustannus tunnit á h € kustannus päivät á ap € kustannus kustannus
arki
627,4 0,55 €
345,07 €
24,5 35,00 €
857,50 €
2 170 €
340 €
1 542,57 €
viikonloppu 114,7 0,55 €
63,09 €
3,08 35,00 €
107,80 €
0 170 €
0€
170,89 €
viikko
8 054,62 €
vuosi
396 287,30 €
Kaikki linjat yhteensä:

HSL:n liikennöintikustannus yhteensä

4 658 086,42 €

,josta Tuusulalle kohdistuvat kustannukset

4 104 052,53 €
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Myös Tuusulan tapauksessa bussiliikenne kannattaisi hankkia ELY:n kanssa yhteishankintana, jotta vältytään mahdollisilta päällekkäisyyksiltä etenkin Järvenpään alueella. Tässä
skenaariossa bussiliikennettä Tuusulasta Järvenpäähän, Hyvinkäälle ja Nurmijärvelle järjestyisi maltilliseen noin 0,6 miljoonan euron hintaan. Kokonaisuuden kannalta olisi toki yksinkertaisinta, että Järvenpääkin liittyisi HSL:ään. Hyrylästä Kellokoskelle kulkeva bussiliikenne kulkee joka tapauksessa Järvenpään läpi ja olisi tehokkainta, että HSL voisi suunnitella liikenteen yhtenä kokonaisuutena. Tällöin yhtenäisen lippujärjestelmän ulottuvuus ei
katkeaisi kesken reitin.
Tuusulan bussilinjaston arvo VE1:ssä on noin 4,7 miljoonaa euroa, mikä kasvattaisi HSL:n
bussiliikennemarkkinaa 1,5 prosentilla. Tuusulan kunnalle kohdistuisi merkittävä kustannuserä junaliikenteestä, sillä liityntäyhteyksiä loppujen lopuksi olisi Keravalle, Korsoon,
Leinelään ja Aviapolikseen, mikä kasvattaa junamatkustajien määrää. Nurmijärven kustannusten tavoin junaliikenteen kustannuksia Tuusulan osalta on hankala arvioida, koska kaikkia tarvittavia lähtötietoja ei ole saatavilla.
Kilpailutettavan hankintakokonaisuuden 22 bussin autokierto- ja liikennöintirakenne on kuvattu kuvassa 6.6. Koska liikenne painottuu useampiin päätepisteisiin eli Leinelään, Aviapolikseen ja Pohjois-Tuusulan koululaislinjoihin, kaikkia linjoja ei voida autokiertojen osalta
yhdistää keskenään. Leinelään päättyvien linjojen 641-645 kokonaisuus on sinisellä,
Aviapolikseen päättyvien 962-964 kokonaisuus vihreällä ja Pohjois-Tuusulan koululaislinjojen kokonaisuus punaisella.

Kuva 6.6 Tuusulan VE1:n liikennöintirakennekaavio.

Linjaston jakautuessa selkeisiin kokonaisuuksiin, voitaisiin bruttomallia käytettäessä jakaa
myös 22 autopäivää käsittävän bussiliikenteen hankinta useampiin kohteisiin. Tällöin todennäköisesti saataisiin enemmän tarjouksia myös pieniltä ja mikroyrityksiltä ja ehkäistäisiin
alueellisen monopolin syntymistä. Periaatteessa hankinta olisi mahdollista jakaa kolmeen
kohteeseen, jolloin jako olisi kuvan 6.6 värierottelun mukainen. Tällöin tosin liikennöintirakenteeltaan sininen ja punainen kokonaisuus eivät olisi optimaaliset, vaan liian ruuhkaliikennepainotteisia. Yhdistämällä nämä kokonaisuudet samaan hankintaan, saadaan keskipäivän osalta liikennöintirakennetta tasoitettua, koska koululaislinjoilla iltapäiväliikenteen periodi alkaa jo puolenpäivän jälkeen.
Liityntälinjastomalli Tuusulan bussiliikenteeseen olisi hyvin radikaali muutos nykyisiin suoriin bussilinjoihin verrattuna. Se ei ole kaikkein optimaalisin ennen kuin Ruskeasannan
asema valmistuu paremmin saavutettavalle sijainnille. Liityntälinjastossa asiakkaat joutuvat
matkustamaan ikään kuin väärään suuntaan päästäkseen Leinelän, Aviapoliksen tai Keravan
asemille. Tällöin vaihtoyhteyksien toimivuus on ensiarvoisen tärkeää, jotta kohtuutonta matkan rasittavuutta voidaan vähentää.
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VE1:ssä bruttomallia on parasta soveltaa etenkin, jos kohdekoot ovat pieniä. Liityntäliikennejärjestelmässä myös Tuusulan osalta bruttomallin käytölle on olemassa samat perusteet,
joita luvussa 6.2 on esitetty Nurmijärven osalta. Lisäksi kyseisessä luvussa bruttomalliin sisältyviä kannusteita esitetään käytettäväksi myös Tuusulan hankinnassa.

6.6 Tuusula VE2

Kuva 6.7 Tuusulan linjastoluonnos VE2 HSL:n jäsenkuntana (Jokela ja Kellokoski eivät ole mittakaavassa).
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Tuusulan skenaariossa VE2 (kuva 6.7) liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Helsinkiin
perustuvat nykyisenkaltaisiin suoriin bussilinjoihin ja tämän tarkastelu hankintamalliin,
jossa liikennöitsijälle voidaan asettaa enemmän suunnitteluvapauksia, koska valtaosa matkaketjuista voisi tapahtua saman liikennöintisopimuksen ja saman liikennevälineen piirissä.
Hankinnan kohteeseen on sisällytetty myös joitakin Pohjois-Vantaan ja Helsingin välisiä
bussilinjoja, joiden synkronoimisella ja yhdistämisellä Tuusulan suunnan liikenteen kanssa,
voidaan saavuttaa synergia- ja kustannushyötyjä. Pohjois-Tuusulan haja-asutusalueiden liikennepalveluiden toteuttaminen mallilla, jossa liikennöitsijällä on vapaa suunnittelu ja järjestäminen oma liiketoiminta sekä digitalisaation tuomat mahdollisuudet huomioiden, voi
saavuttaa merkittäviä parannuksia tuotannon tehokkuudessa.
VE2:n linjastossa (taulukko 6.8) VE1:een nähden linjat 641 - 645 jatkuvat Helsinkiin suorina
yhteyksinä Leinelän junaliitynnän sijasta. Lisäksi nykyisiä Tuusulanväylän varressa
kulkevia HSL-linjoja, jotka päättyvät Vantaan ja Tuusulan kunnanrajan tuntumaan,
jatkettaisiin Lahelan kautta Hyrylään, jolloin Lahelan suora Helsingin yhteys muodostuisi
Vantaan linjojen (621, 622 ja 632) kanssa synergiaetuna. Radanvarteen yhteyksiä
tarjottaisiin VE1:een nähden vähemmän, pääasiassa Keravalle ja Aviapolikseen.
Taulukko 6.8 Tuusulan reitti- ja palvelutasoluonnos HSL:n jäsenkuntana VE2:ssa.
Linja

Reitti

vuoroväli
lähtöjä
nykyisen
jatkuu
linjapituus
Arkisin
linjan
Tuusulaa
viikonloppu arki viikonloppu
ruuhkat päivä ilta
yö
jatke
pidemmälle
587A
Mellunmäki - Hakunila - Korso - Hyrylä 60
20
7,1 km (jatkeen pituus) kyllä
621
Helsinki - Kylmäoja - Lahela - Hyrylä
60*
10
36,2 km
622
Helsinki - Kylmäoja - Lahela - Hyrylä
30*
15
34,1 km
632
Helsinki - Aviapolis - Myllykylä - Hyrylä 60*
9
36,6 km
633
Helsinki - Maantiekylä - Korso - Kerava ~30
~60-70 ~60-70
~65
49
37 3,1 km (Tuusulassa)
641 - 645 Helsinki - Hyrylä
10-15 20
30
30-60
30
126
28,6 km
641
Helsinki - Hyrylä - Nummenharju
30-60
6
31,2 km
642
Helsinki - Hyrylä - Jokela
60
60
60
32
24 51,2 km
643
Helsinki - Hyrylä - Hyvinkää
60
12
63,3 km
kyllä
645
Helsinki - Hyrylä - Järvenpää - Kellokoski 30
20/40 30
60
76
44 46,7 km
kyllä
951
Jokela - Nurmijärvi - Nummenpää
~60-70
11
44,0 km
kyllä
956
Hyrylä - Klaukkala - Rinnekoti
~60
15
35,8 km
kyllä
957
Hyrylä - Rannikonmäki - Nurmijärvi
~60
13
20,7 km
kyllä
962
Aviapolis - Riihikallio - Hyrylä - Kerava 30
60
60
60
50
32 24,3 km
963
Aviapolis - Lahela - Hyrylä - Kerava
60
60
16
24,5 km
Älyliikenne
kutsuohjattu

Asiakkaiden kokema matkavastus Tuusulan ja Helsingin välisillä matkoilla pysyisi
nykyiseen nähden vähintään samana, koska suoria yhteyksiä ei karsita. Palvelutaso
runkoreiteillä ja radanvarsille parantuisi nykyisestä, joten erityisesti poikittaisyhteyksillä
matkavastus paranee ja synnyttäisi uutta kysyntää.
Pohjois-Tuusulan osalta luonnos on tilanteessa, jossa liikennöitsijävetoinen
liikennesuunnittelu
on
innovoinut
haja-asutusalueille
kutsuliikenneperusteisen
älyliikennejärjestelmän. Käytännössä pääkaupunkiseudulle ja Helsinkiin suuntautuvat linjat
641 - 645 muodostaisivat runkoyhteydet, jotka liikennöisivät pääteitä pitkin Kellokosken,
Jokelan ja Hyvinkään suuntiin. Pääteiden varsilla olisi kuvan 6.7 mukaisesti tiettyjä
vaihtopysäkkejä, joilta lähtisi kysyntäohjautuva järjestetty vaihtoyhteys pääteiden
ulkopuolelle haja-asutusalueille, joita esimerkinomaisesti kuvaavat punaiset ympyrät.
Kysyntäohjautuva järjestelmä (luvussa 2.4) perustuisi asiakkaiden ennakkotilauksiin,
matkojen yhdistelyyn eikä sillä olisi ennalta laadittua aikataulua.
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Kysyntäohjautuvan älyliikenteen hyötynä olisi erityisesti käytettävissä olevan resurssin
mahdollisimman tehokas hyödyntäminen kysyntään nähden. Käytettävä kalusto olisi
pienkalustoa eli täysikokoista linja-autoa pienempää, jolloin operointikustannukset asiakasta
kohden pienenevät ja toisaalta pienemmällä kalustolla voidaan liikennöidä sellaisiin
kohteisiin, joihin isolla bussilla ei ole mahdollista liikennöidä. Operaattorin vapaus ja
liikennekaari mahdollistavat eri kuljetusmuotojen yhdistelyn (kuva 6.8), mikä parantaisi
koko järjestelmän tehokkuutta kapasiteetin käytön ja kustannusten osalta. Operaattori
ansaitsisi tuloa myös tavarankuljetuksesta, mikä muuttaisi liiketoiminnan luonnetta ja olisi
kilpailutekijä joukkoliikennepalvelujen tarjoamisessa. Operaattori voisi laajentaa toimivaa
kuljetuspalveluinnovaatiota myös muihin liikenneympäristöihin.
Kysyntäohjautuvan järjestelmän mahdollisuudet operaattorin näkökulmasta
Aamu
Työmatkaliikenne

Aamupäivä
Koulumatkaliikenne

Keskipäivä
Liikuntarajoitteisten
palveluliikenne

Alkuilta

Iltapäivä
Koulumatkaliikenne

Työmatkaliikenne

Ilta
Vapaa-ajan
liikenne

Henkilöliikenne

YHDISTÄMINEN
Tavaraliikenne

Postipalvelut, rahtipalvelut, ruuankuljetuspalvelut ym.
Kuva 6.8 Kuljetuspalvelujen yhdistäminen kysyntäohjautuvassa järjestelmässä.

Tulevaisuudessa pienkalustolla operoitava älykkäisiin liikennejärjestelmiin perustuva
kysyntäohjautuva liikenne haja-asutusalueilla luo ympäristön automaatioteknologian
kehittämiselle ja esimerkiksi robottiavusteisten bussien liikennöimiselle. Haja-asutusalue on
otollinen ympäristö tämänkaltaisille pilottihankkeille, sillä muuta liikennettä on vähemmän
ja kokonaiskysyntä on pienempi, jolloin uuden teknologian käyttöönotosta mahdollisesti
aiheutuvien toimitusvarmuutta koettelevien riskien vaikutus on pienempi.
VE2:n liikennöintiluonnoksen kustannukset on laskettu muokkaamalla VE1:een laadittua
liikennöintisuunnitelmaa (liite 3) suorien linjojen variaatioihin sopivaksi. Uusi
hankintakokonaisuus kustantaisi noin 6,3 miljoonaa euroa, joka jakautuisi HSL:lle ja
edelleen jäsenkunnille taulukon 6.9 mukaisesti. Laskelmassa on oletettu, että linjat ovat
vapaasti käytettävissä myös Helsingin sisäisillä matkoilla. Kutsuliikenteen osalta on käytetty
samoja kustannuksia kuin VE1:n Pohjois-Tuusulan reiteillä. VE2:ssa junaliikenteen
kustannus Tuusulan osalta olisi pienempi kuin VE1:ssä.
Taulukkoon 6.10 on koottu kustannusvertailutietoa liityntävaihtoehdon VE1:n ja suorien
bussilinjojen vaihtoehdon VE2 väliltä. Bussiliikenne VE2:ssa on luonnollisesti kalliimpaa,
koska tarvittava kalustomäärä ja liikennesuoritteiden määrä on noin kolmasosan korkeampi.
VE2:ssa hyödynnetty synergia Vantaan, Tuusulan ja Keravan linjaston yhdistämisellä näkyy
siinä, että Vantaan ja Keravan kustannukset laskisivat noin 40 prosenttia. Vastaavasti
Tuusulan kustannukset nousisivat 27 prosenttia, mikä on vähemmän kuin VE2:n ja VE1:n
erotus 32 prosenttia.
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Taulukko 6.9 Tuusulan VE2-luonnoksen arvioidut liikennöintikustannukset.
Suorien linjojen arvioidut kustannukset
Tuusulan uusien HSL-linjojen hankintakokonaisuus:
Linjat 621, 622, 632, 641, 642, 643, 645, 962, 963 + älykutsuliikenne
kilokmlinjalinjatunti- autoautopäivä- Kokonaismetrit á km € kustannus tunnit á h € kustannus päivät á ap € kustannus kustannus
arki
9615,9
0,55 €
5 288,75 €
334,4 35,00 €
11 704,00 €
29
170 €
4 930 €
21 922,75 €
viikonloppu
4061,2
0,55 €
2 233,66 €
157 35,00 €
5 495,00 €
10
170 €
1 700 €
9 428,66 €
viikko
128 471,05 €
vuosi
6 320 775,41 €
HSL-osuus 91 %

5 751 905,63 €

,josta Tuusula 84 %

4 831 600,73 €

Vantaa 10 %

575 190,56 €

Helsinki 4 %

230 076,23 €

Kerava 2 %

115 038,11 €

ELY-osuus 9 %

568 869,79 €

Nykyisten HSL-linjojen jatkeiden ja ympäryskunnista tulevien linjojen osuudet
Linjat 587A, 633, 951, 956 ja 957
kilokmlinjalinjatunti- autoautopäivä- Kokonaismetrit á km € kustannus tunnit á h € kustannus päivät á ap € kustannus kustannus
arki
627,4
0,55 €
345,07 €
24,5 35,00 €
857,50 €
2
170 €
340 €
1 542,57 €
viikonloppu
114,7
0,55 €
63,09 €
3,08 35,00 €
107,80 €
0
170 €
0€
170,89 €
viikko

8 054,62 €

vuosi

396 287,30 €

Kaikki linjat yhteensä:

HSL:n liikennöintikustannus yhteensä

6 148 192,93 €

,josta Tuusulalle kohdistuvat kustannukset

5 227 888,03 €

Taulukko 6.10 Tuusulan VE2-luonnoksen arvioidut operointikustannukset kokonaisuudessaan.
Kustannusvertailuarvio
(ilman subvention huomioimista)
Bussiliikenne
HSL:n liikennöintikustannus

VE1 4 658 000 €
VE2 6 148 000 €

Liikennöintikustannusten kohdistaminen:
VE1

Tuusula 4 104 000 €

Vantaa ja Kerava (+ Vantaan osuus linjoista 621 ja 622) 1 113 000 €

VE2

Tuusula 5 228 000 €
Vantaa ja Kerava 690 000 €

suhde
1,00
1,32

1,00
1,00
1,27
0,62

Innovaatioiden, kuten älyliikenteen ja kuljetuspalveluiden yhdistämisen kytkeminen
runkoliikenteeseen vaatii laajan toimintaympäristön, joten VE2:n skenaarion mukainen
kokonaisuus tulisi hankkia yhtenä koko liikenteen käsittävänä kohteena. Tällöin kohteeseen
olisi järkevää kytkeä myös koko Keravan bussiliikenne, koska Tuusulan ja Keravan välinen
liikenne olisi mahdollista järjestää kustannustehokkaasti yhdistelemällä esimerkiksi
nykyisiä Tuusulan ja Keravan kunnanrajalle päättyviä linjoja. Samalla linjojen yhdistäminen
erityisesti Vantaan ja Tuusulan raja-alueilla luo haasteen, sillä hankintaan sisällytettävät
reitit tulisi rajata siten, että ne olisivat mahdollisimman vähän riippuvaisia reittejä
ympäröivästä, hankinnan ulkopuolelle jätettävästä liikenteestä. Tietyn alueen reittejä ja
aikatauluja on vaikea suunnitella yhteensopiviksi koko joukkoliikennejärjestelmän kannalta,
jos osa suunnittelusta tapahtuu keskitetysti HSL:ssä ja osa liikennöitsijällä.
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VE2:n mukainen hankinta olisi iso noin 30 bussia käsittävä kohde ja vielä Kerava mukaan
lukien noin 45 bussia käsittävä. VE1:een nähden liikenteen painopiste on kuitenkin
lähempänä pääkaupunkiseutua ja kun osa liikenteestä ulottuu Helsingin kantakaupunkiin
saakka, hankinta todennäköisesti houkuttelisi useita HSL-liikenteen nykyisiä tarjoajia
kilpailemaan liikenteestä kunhan sopimusehdot ovat selkeät eivätkä suunnittelun
vapausasteet ole liian rajoittavia. Pienet yritykset ovat todenneet tarjousyhteenliittymien
muodostamisen olevan mahdollisia, jolloin yritykset voisivat jakaa alueellista kokonaisuutta
parhaakseen katsomillaan tavoilla ottaen huomioon logistiset edut ja kalustoinvestoinnit.

6.7 Tuusula VE3
Sellaisissa vaihtoehtoisissa skenaarioissa, joissa joko liikennöitäisiin vuorokauden ympäri
osin liityntälinjoja ja osin suoria linjoja tai liikennöitäisiin vain työmatkaliikenteen aikaan
suoria bussilinjoja Helsinkiin, vaikutukset olisivat hyvin samankaltaisia kuin Nurmijärven
skenaarioissa VE3A ja VE3B. Tuusulan liikennöintisuoritteet liityntälinjaskenaariossa ja
suorien linjojen skenaariossa ovat melko yhtenevät verrattuna Nurmijärven luonnoksiin.
Tällöin suorien linjojen liikennöinti Tuusulasta vain työmatkaliikenteen aikaan muuttaisi liikennöintirakennetta erittäin ruuhkapainotteiseksi, minkä kustannus ei merkittävästi eroaisi
siitä, että suoria yhteyksiä tarjottaisiin myös ruuhka-aikojen välissä.
HSL:n taksajärjestelmä ja uusi hinnoittelu kasvattaisi kehyskunnista suuntautuvaa matkustuskysyntää eri puolille pääkaupunkiseutua, mikä perustelisi yhteyksien parantamista raideliikenteen ja muiden poikittaisyhteyksien varteen. Kuitenkin kysyntä olisi edelleen suurta
Helsingin keskustaan ja kantakaupunkiin, jolloin nykyisten suorien bussiyhteyksien muuttamisella kertaheitolla täysin vaihdollisiksi liityntäyhteyksiksi juna-asemille olisi todella
suuri vaikutus asiakkaiden matkustustottumuksiin. Liikennöintimalli, jossa tarjottaisiin
säännöllisiä yhteyksiä sekä juna-asemille että suoria yhteyksiä Helsingin kantakaupungin
joukkoliikenneverkkoon, olisi myös kustannustehokas, sillä liikennöintirakenne ei juurikaan
muuttuisi VE1:ssä tai VE2:ssa esitetyistä.
VE3 ”Osa Tuusulan bussiliikenteestä järjestyy markkinaehtoisesti”
On oletettavaa, että Tuusulan alueelle syntyisi jonkin verran markkinaehtoista bussiliikennettä, jos palvelusopimusasetusta ei sovellettaisi, koska jo tällä hetkellä osa Tuusulaa palvelevasta bussiliikennetarjonnasta on reittiliikenneluvilla. Markkinaehtoista liikennettä muodostuisi kannattavimpina liikennöintiaikoina ja enimmäkseen isoimpien asutuskeskittymien
varrelle, mikä ei täyttäisi alueille asetettua palvelutasomäärittelyä. Lisäksi markkinaehtoinen
liikenne ei mahdollistaisi yhtenäistä joukkoliikenne- ja taksajärjestelmää sekä brändiä.
Lähtökohtaisesti koko kehyskunnan bussiliikenne tulisi liittää HSL:n hallinnoimaksi. Kuitenkin markkinaehtoista liikennettä voitaisiin vähäisessä määrin hyödyntää täydentävänä
palveluna esimerkiksi kunnan reuna-alueilla, jonne PSA-liikenteen järjestäminen muodostuisi tilaajalle suhteettoman kalliiksi. On todennäköistä, että ainakin työmatkaliikenteen aikoihin nykyisenkaltaista seutuliikennettä Mäntsälän ja Hyvinkään suunnista Tuusulaan ja
edelleen pääkaupunkiseudulle voisi syntyä markkinaehtoisesti, jolloin HSL:n tulisi neuvotella markkinaehtoista liikennettä harjoittavien kanssa HSL:n lippujen kelpoisuudesta markkinaehtoisen liikenteen vuoroilla. Käytännössä HSL maksaisi liikenteenharjoittajalle asiakastuloon perustuvaa nousukorvausta jokaisesta asiakkaasta (kuva 3.5). Menettely vaatii
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HSL:ltä markkinakartoitusta ja vuoropuhelua eri liikenteenharjoittajien kanssa siitä, voisiko
markkinaehtoista liikennettä ylipäätään syntyä näille alueille ja missä laajuudessa. Tämä vaikuttaa hankintojen rajaamiseen, sillä esimerkiksi käyttöoikeussopimukset voitaisiin rajata
vain tiettyä kehyskuntaa koskevaksi ja olettaa, että tarjouskilpailun voittava liikennöitsijä
jatkaisi käyttöoikeussopimuksen reittejä markkinaehtoisesti kehyskunnan ulkopuolelle.
Täydentävän markkinaehtoisen liikenteen merkittävin hyöty on kehyskuntaa koskevan kilpailutetun bussiliikenteen kustannusten pieneneminen ruuhka-ajan liikenteen osalta, koska
kalustoa tarvitaan vähemmän ja pelkästään ruuhka-aikoina liikennöitävä suorite on suhteessa kalliimpaa muuhun liikenteeseen verrattuna (luku 4.1). Markkinaehtoisesta liikenteestä maksetaan vain lipputuloihin perustuvaa nousukorvausta, joten teoriassa menettely
olisi siltä osin ainakin subventioasteen verran edullisempi. Tätä hyötyä havainnollistetaan
kuvassa 6.9. Toinen merkittävä hyöty on toimivalta-alueen rajan ylittävän liikenteen järjestyminen ainakin osittain markkinaehtoisesti.
Markkinaehtoisen liikenteen hyödyntäminen
Aika

Automäärä
kustannus

/

aamuruuhka-aika
työmatkaliikenne

iltapäiväruuhka-aika
työmatkaliikenne

Markkinaehtoinen liikenne /
nousukorvaus

Kilpailutetun PSA-liikenteen kustannuslisäys ilman markkinaehtoista liikennettä

Kuva 6.9 PSA-liikennettä täydentävän markkinaehtoisen liikenteen kustannushyöty.

Haaste PSA-liikenteen ja markkinaehtoisen liikenteen yhteensovittamisessa muodostuu liikennekaariesityksessä olevan PSA-liikennettä suojaavan yksinoikeuden määrittämisessä.
Turvatakseen lipputulokertymän erityisesti kannattavimmasta liikenteestä, HSL:n tulisi laatia yksinoikeussuoja suurimalle osalle kehyskuntaa käsittävästä liikennetarjonnasta, jottei
markkinaehtoinen liikenne pääsisi aiheuttamaan sille jatkuvaa ja vakavaa haittaa. Yksinoikeuden laatiminen vaatii asiantuntemusta ja käytännössä sen sisältämät rajoitteet täytyisi
laatia siten, että HSL:n toimivalta-alueella markkinaehtoinen liikenne voitaisiin sallia vain
tietyillä alueilla tai reiteillä tiettyinä aikoina. Riski on, että yksinoikeus laaditaan virheellisesti, aiheuttaa epäselvyyksiä tai tulkintaerimielisyyksiä eikä se siten vastaisi tarkoitustaan.
Täydentävän markkinaehtoisen liikenteen eräs haitta on markkinoiden ehdoilla toimivan tarjonnan mahdollinen vaihtelu ja ennalta-arvaamattomuus, mikä voi muodostua suureksi ongelmaksi. Markkinaehtoisia vuoroja liikennöivä yritys voi mielivaltaisesti karsia tai lakkauttaa tarjontaansa, jolloin HSL joutuisi paikkaamaan palvelutasoaukkoa lisähankinnoilla, jotka
todennäköisesti muodostuisivat kalliimmiksi alkuperäiseen hankintaan nähden. Toiseksi,
markkinaehtoinen liikenne ei esimerkiksi kaluston ominaisuuksiltaan välttämättä vastaa
muun kilpailutetun liikenteen vaatimuksia. Lisäksi täydentävän markkinaehtoisen liikenteen
hyödyntämisen mahdollisuus on pienempi tai olematon, mikäli kilpailutetussa liikenteessä
liikennöitsijän ansainta riippuu kysynnästä.
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7 Päätelmät
7.1 Johtopäätökset
Pääkaupunkiseudun ja ulkomaiden havaintojen perusteella kilpailuttaminen alentaa bussiliikenteen kustannuksia etenkin verrattuna siirtymäajan liikenteeseen, johon liikennöitsijöillä
on vielä yksinoikeudet. Kokemukset osoittavat, että kilpailutushistoriassa perinteinen bruttomalli on sisältänyt eri vaiheita, joissa liikennöitsijät ovat löytäneet erilaisia kustannussäästöjä. Tänä päivänä varmistaakseen vähimmäislaatutason tilaajan on käytettävä resursseja ja
jatkuvaa kontrollia sopimussuhteessa. Bruttomallilla hankittavassa kilpailutuksessa liikennöitsijän menestyminen perustuu tehokkaaseen tuotantosuunnitteluun ja kykyyn hyödyntää
lean-ajattelua. Se on jatkossakin tärkeää, mutta sopimusmalleja tulisi kehittää sellaiseen
suuntaan, että liikennöitsijän kannattaisi huomioida lean-ajattelua enemmän myös asiakaspalvelussa ja että asiakas näkyisi selkeämmin olevan tilaajan ja tuottajan yhteinen.
Hankintaan ja liikennöintisopimuksiin liitettäviä kannuste-elementtejä tulisi suhteuttaa sellaiselle tasolle, että siitä saatava taloudellinen hyöty olisi suurempi kuin sen saavuttamiseen
uhrattava panos. Kannuste pitäisi myös olla suurempi kuin esimerkiksi nykyisissä HSL:n
tarjouskilpailuissa parhaan ja toiseksi parhaan tarjouksen välinen suhteellinen ero, jottei tarjouskilpailun voittamiseen vaikuttaisi pelkästään liikennetuotannollinen tehokkuus.
Tämän työn tutkimuksen eräs tulos on, ettei isoa kysyntään perustuvaa kannustetta eli käytännössä alueellista käyttöoikeussopimusta kannata käyttää ainakaan ensimmäisellä kerralla
kilpailutettaessa uuden liikennöintialueen (uuden kehyskunnan) bussiliikennettä. Tutkimus
osoittaa, että nykyisissä HSL:n kehyskunnissa Kirkkonummella, Keravalla ja Sipoossa matkustusmäärien kasvu on jatkunut vuosia HSL:ään (tai edeltäjään) liittymisen jälkeen. Siksi
kysyntäkannuste todennäköisesti kasvattaisi liikennöitsijän tuloja ilman, että liikennöitsijän
tarvitsisi juurikaan kehittää liikenteentuottamista. Lisäksi taktisen tason suunnittelun siirtäminen liikennöitsijän vastuulle asettaisi nykyiset liikennöitsijät parempaan asemaan tarjouskilpailua ajatellen, mikä todennäköisesti vähentäisi muiden yritysten tarjousaktiivisuutta.
Vielä ei tiedetä miten Suomessa meneillään oleva liikennesektorin ja sen sääntelyyn liittyvä
murros tulee vaikuttamaan joukkoliikenteen kysyntään. Kysyntäkannustesopimuksen näkökulmasta murrokseen liittyvät tekijät ovat liikennöitsijästä riippumattomia, mikä kasvattaa
ennalta-arvaamattomia ja hallitsemattomia riskejä, joita on tunnistettu seuraavasti:
 Autoilun verotuksen, polttoaineen hinnan ja työmatkakorvausten muuttuminen
 Taksien kilpailun vapauttaminen sekä uudet taksi- ja MaaS-palvelut
 Taloudelliset suhdanteet työllisyyden ja säästäväisyyden näkökulmasta
 Kaavoituspolitiikka (toimintojen ja palvelujen siirtyminen) ja väestönkasvu
 Lippujen hinnoittelu ja kelpoisuusalueiden muutokset, jotka ovat täysin toimivaltaisen viranomaisen vaikutusvallassa
 Toimivaltaisen viranomaisen hallinnoima asiakaspalvelu, markkinointi, matkustusinformaatio ja häiriönhallinta
 Alueen ulkopuolisen reittiverkoston, liityntäliikenteen tai palvelutason muutos tai
luotettavuuden heikentyminen
 Isojen infrahankkeiden toimeenpano sekä liikenneinfran kehittäminen ja kunto
Erilaisten riskien kasvaminen ja sisältyminen liikennöintisopimukseen vaikeuttaa rahoituksen saamista kalustolle ja muille investoinneille, mikä vaikuttaa erityisesti pienten yritysten
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mahdollisuuksiin osallistua tarjouskilpailuihin. Tilaajan kannalta ongelmallisia ovat mahdolliset suoritemuutokset, niiden vaikutusten arviointi ja sopiminen liikennöitsijän kanssa.
Tukholman seudulla alueellisia käyttöoikeussopimuksia ja kysyntään perustuvia superkannusteita käytetään alueilla, joissa bussiliikennettä on kilpailutettu jo pitkään tilaaja-tuottajamallilla. Siellä joukkoliikenteen kysyntä on todennäköisesti vakiintunut stabiilille tasolle siten, että sitä on vaikeaa kasvattaa mutta toisaalta sen vähentymisen riski on pienempi, jolloin
operoivan liikennöitsijän riski pienenee. Tällöin mahdollinen kysynnän kasvu voi olla oikeasti suurimmaksi osaksi liikennöitsijän oman toiminnan tuloksina saavutettavaa. Mallin
käyttökelpoisuutta kannattaa HSL:ssä arvioida siinä vaiheessa, kun kehyskunnissa matkustusmäärät ovat vakiintuneet, tilaaja-tuottaja-malli on ehtinyt vaikuttaa bussiliikennemarkkinoihin ja kun kilpailuttaminen tulee uudelleen ajankohtaiseksi. Oleellista sillä hetkellä on
myös arvioida, kuinka paljon joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kehyskunnissa on muuttunut ja onko sen suhteelliselle kasvulle edelleen olemassa potentiaalia, mikä kannustaisi
liikennöitsijää laadukkaampiin suorituksiin.
HSL:n tulee tehdä strateginen valinta kehyskunta-alueen liikennöintimallista, eli missä suhteessa tarjotaan suoria yhteyksiä ja missä suhteessa liityntäyhteyksiä. Liityntäpainotteisessa
mallissa operointikustannukset olisivat optimaaliset, mikäli uuden kehyskunnan matkustajat
sopivat junien olemassa olevaan kapasiteettiin eli lisäyksiköitä tai -vuoroja ei tarvitsisi lisätä
junaliikenteeseen. Liityntään perustuva järjestelmä muuttaa nykyisiä matkustustottumuksia
ja synnyttää uutta kysyntää. Kysyntäkannusteen sisältävä käyttöoikeussopimus, jossa liikennöitsijä vastaisi taktisen tason reitti- ja aikataulusuunnittelussa ei olisi mielekäs, koska liikennöitsijä voisi vaikuttaa vain pieneen osaan järjestelmän kokonaisuutta.
Suoriin yhteyksiin painottuvassa liikennöintimallissa bussiliikenteen kustannukset kasvavat.
Nykyisten asiakkaiden matkustustottumukset eivät juuri muutu, mutta yhtenäisellä lippujärjestelmällä voidaan kuitenkin tarjota uusia yhteyksiä runkoreittien ulkopuolelle ja palvelu
monipuolistuu. Käyttöoikeussopimuksessa liikennöitsijä pääsisi vastaamaan kokonaisista
matkaketjuista sekä muotoilemaan palvelukokonaisuutta omien konseptiensa mukaisesti,
jolloin kannusteen osuutta on mielekkäämpi kasvattaa. Olemassa olevan linjaston osittainen
hyödyntäminen ja liittäminen kokonaisuuteen, liikennetuotannon optimointi ja kustannusten
jakautuminen useammille kunnille parantavat kustannustehokkuutta.
Kehyskunnissa, joissa joukkoliikenteen palvelutaso on keskuskaupungin palvelutasoa heikompi, yksittäisen bussivuoron merkitys korostuu. Vuoron, esimerkiksi kouluyhteyden, olemassaolo ylipäänsä on tärkeämpää kuin sen tasavälisyys, vakiominuuttisuus tai reitin kiertelevyys. Kehyskunnassa myös verkon tiheys on pienempi, jolloin yhdistyvyys muuhun linjastoon on pieni, varsinkin jos kyseeseen tulee liityntälinjastomalli, jolloin liikenteen painopiste on kauempana olemassa olevasta linjastosta. Kehyskunnan bussiliikenteen tuotannon
kustannustehokkuus on parasta vain, jos bussilinjojen aikataulut ja liikennetuotannon työvuorot voidaan suunnitella optimaalisesti yhteen.
HSL-alueen bussiliikennemarkkinoiden kannalta liityntäliikennemallissa liikenteen painopiste on kauempana nykyisistä varikoista, mikä saattaa vähentää tarjousaktiivisuutta. Suoriin
yhteyksiin perustuvassa mallissa painopiste on lähempänä Helsingin keskustaa, muuta bussiliikennettä ja nykyisiä varikoita, mikä voisi kasvattaa tarjousaktiivisuutta. Uuden varikon,
etävarikon tai bussien säilytysalueen perustaminen ei ole nähty ongelmana, mutta tässä koh-
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dekoolla on suuri merkitys. Kokonaisuutena uusien kehyskuntien liittyminen HSL:ään piristää Helsingin seudun bussiliikennemarkkinoita, sillä se paikkaa suurten raideliikenneinvestointien (Länsimetro, Raide-Jokeri, Laajasalon raitiotieyhteys) vähentämää bussiliikenteen
tarvetta. Jos uusia kehyskuntia liittyy HSL:ään ja kun raideliikenne valtaa yhä suuremman
osan kantakaupunkiin suuntautuvasta liikenteestä, on mahdollista, että pitkällä aikavälillä
bussien varikkotoiminnot siirtyvät etäämmälle Helsingin keskustasta.

7.2 Suositukset
Koska vain nykyisillä liikennöitsijöillä on olemassa olevat lähtötiedot suunnitteluun eikä
tarjouskilpailuissa ole ennestään kokemusta siitä, miten liikennöitsijät suunnittelevat reittejä,
on suositeltavaa, että HSL suunnittelee reitit. Tällöin seudullinen reittisuunnittelu pysyisi
kokonaan HSL:n hallinnassa. HSL voisi tarjouskilpailuprosessien ulkopuolella järjestää epävirallisia tilaisuuksia, harjoituksia tai projekteja, joissa liikennöitsijät suunnittelisivat jonkin
alueen linjaston vähimmäispalvelutaso ja omat intressit lähtökohtina. Näin HSL kykenisi
arvioimaan liikennöitsijöiden kyvykkyyttä ja toisaalta arvioimaan kustannustehokkuutta
myöhempiä kilpailukierroksia ajatellen. Kehyskuntien ensimmäisellä kilpailukierroksella
voitaisiin kuitenkin joitakin haja-asutusalueita vapauttaa liikennöitsijän vastuulle, mikä
mahdollistaisi esimerkiksi älyliikenteen ja kuljetusten yhdistämisten innovaatiot.
Koska HSL:lläkään ei toistaiseksi ole tietoa ajoajoista, olisi suositeltavaa antaa liikennöitsijälle vapaus laatia ajoajat ja aikataulut HSL:n suunnittelemille reiteille, jotta työvuorojen ja
aikataulujen suunnittelun yhdistämisestä muodostuva kustannustehokkuus saadaan hyödynnettyä. Sopimuskaudella liikennöitsijän tulee päästä tarkastelemaan toteutuvia ajoaikoja ja
aikataulujen toimivuutta informaatiojärjestelmästä ja tilaajan toimittamista raporteista. Tilaaja määrittelisi vähimmäispalvelutason, pyrkisi minimoimaan suunnittelun reunaehtoja ja
ohjaisi liikennöitsijän aikataulusuunnittelua kannusteilla. Kyseessä olisi malli, jossa on ominaisuuksia bruttomallista ja reittipohjaisesta käyttöoikeussopimuksesta.
Liityntäliikenteeseen painottuvassa mallissa kannattaisi soveltaa luotettavuuteen perustuvaa
kannustetta, jolloin aikataulussa liikennöitävien ja ylipäätään ajettujen vuorojen merkitys
korostuu, koska yhteydet raideliikenteeseen pitää olla toimivat. Toisaalta mallin pitäisi kannustaa myös käytäntöön, jossa bussi voi odottaa vielä hetken lähtöajan jälkeen myöhässä
olevaa junaa. Luotettavuuskannuste mittaa nimenomaan liikennöitsijän tuotantosuunnitteluosaamista, sillä luotettavuus ei häiriinny juurikaan ulkoisista tekijöistä, koska liikenneruuhkia on vähemmän liikenteellisen painopisteen ollessa kaukana Helsingin seudun ruuhkaantuvista alueista. Lisäksi tulisi soveltaa asiakastyytyväisyyskannustetta, jotta liikennöitsijän
kannattaisi suunnitella tuotantonsa myös mahdollisimman asiakaslähtöisesti.
Suoriin bussilinjoihin painottuvassa liikennemallissa luotettavuuskannusteen osuutta kannattaisi pienentää, koska liikennöitsijästä riippumattomia liikenneruuhkia esiintyy kantakaupunkiin ulottuvilla reiteillä ja vastaavasti kasvattaa asiakastyytyväisyyskannusteen osuutta,
sillä liikennöitsijä vastaa suuremmassa määrin kokonaisuuksista, palvelumuotoilusta etenkin kaluston osalta sekä innovaatioista. Luotettavuuskannustetta voitaisiin soveltaa osittain,
esimerkiksi mittaamalla ajallaan lähtöpysäkiltä lähtevien vuorojen toteumaa tai täsmällisyyttä tietyllä reitin osalla. Asiakastyytyväisyyskannuste mittaisi käytännön asiakaspalvelun
lisäksi myös onnistumista aikataulusuunnittelun ja vaihtoyhteyksien osalta.
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Sopimuskohteen koon kannattaa kattaa koko kehyskuntaan kilpailumenettelyllä hankittava
bussiliikenne, mikäli linjastossa on eri reittien välillä paljon liittymäkohtia ja siitä saadaan
synergiahyötyjä. Tällöin kohteiden koko liikennemallista riippuen automäärällä mitattuna
olisi noin 25 - 35 bussia. Kuitenkin mitä suurempi hankinta sitä pidempi sopimusajan tulisi
olla, jotta voidaan varmistua usean tarjoajan muodostaman kilpailutilanteen syntymisestä.
Mikäli kehyskunnan linjastorakenne jakautuu useampiin erillisiin kokonaisuuksiin, voidaan
hankinnan pilkkomista useampiin sopimuskohteisiin harkita, mikä todennäköisesti kasvattaisi tarjoajien määrää, etenkin pienten yritysten osalta. Tällöin tilaajan kuitenkin täytyisi
suunnitella reittien aikataulut itse, jotta kokonaisuudesta syntyy toiminnallisesti ehyt, jolloin
sopimusten kannusteita jouduttaisiin vastaavasti pienentämään.
Sopimuskausien pituus voi lähtökohtaisesti olla HSL:n vakiintuneeksi muodostunut seitsemän vuotta. Erityisen toivottavaa olisi, että kukin kunta saataisiin sitoutumaan bussiliikenteen subventoimiseen sopimuskauden pituiselle jaksolle kerrallaan, jotta liikenteen suoritteiden muutoksista ei aiheutuisi ongelmia tilaajalle tai liikennöitsijälle. Sopimuskauden pituutta voidaan hiukan lyhentää, jos lyhyissä ruuhkavuoroissa sallitaan käytetty tai nykyisin
käytössä olevaa kalustoa, joiden pääoma- ja poistokulut ovat alhaiset. Nykyisen bussikaluston salliminen edes osittain parantaa tarjousaktiivisuutta.
Kehyskuntien bussikalusto tulisi soveltua seutuliikenteeseen (Regional Bus) ja erottua kaupunkiliikenteeseen tarkoitetusta kalustosta, ja kalustossa tulisi painottaa enemmän turvallisuutta, matkustusmukavuutta ja viihtyisyyttä. HSL:n tulisi harkita matalalattiaisen seutukaluston käyttöönottoa myös Pohjois-Espoon ja Pohjois-Vantaan ympäristöissä, jotka muistuttavat kehyskuntien liikennöintiympäristöä. Se parantaisi kalustonkäytöstä muodostuvia synergiahyötyjä, sillä esitetyn kaluston tarve voisi nousta noin 200 kappaleeseen verrattuna
siihen, että kyseisiä busseja hankittaisiin vain tiettyihin kehyskuntiin muutamia kymmeniä.
Kannusteiden osuuksia määritettäessä tilaajan on arvioitava, paljonko matkustusmäärät ja
lipputulot voisivat kasvaa suhteessa liikennöitsijälle maksettavaan kannusteeseen. Nykyisten HSL:ään kuuluvien kehyskuntien matkustusta tarkasteltaessa lipputulot ovat nousseet
noin kuusi prosenttia 15 prosentin nousijamäärän kasvua kohden. Suositeltavaa olisi, ettei
liikennöitsijän kannuste nousisi ainakaan enempää suhteessa lipputulojen kasvuun, koska
tällöin tilaaja häviää taloudellisesti eli kannusteen muutosta kuvaavan kulmakertoimen tulisi
olla pienempi kuin lipputulojen muutosta kuvaavan kulmakertoimen.
Lipputulojen kasvu 6 prosentilla vastaa 3 prosenttia liikennöintikorvaukseen suhteutettuna,
kun subventio on keskimäärin noin 50 prosenttia. Jos luotettavuuskannusteen osuus asetetaan 15 prosenttiin ja asiakastyytyväisyyskannusteen osuus 10 prosenttiin, 10 prosentin parannus luotettavuusluvuissa ja asiakastyytyväisyystuloksissa johtaisi 2,5 prosentin liikennöintikorvauksen korotukseen, mikä vähentäisi suhteellista subvention tarvetta, koska lipputulokertymä on suurempi. Kannusteperusteisen hankintamallin idea on se, että tarjoushinnat olisivat matalammat kuin hankintamallissa, jossa liikennöintikorvaus olisi täysin kiinteä.
Olennaisen tärkeää on se, että tilaaja kuvaa hyvin tarkasti kannusteiden määräytymisperiaatteet ja laatii ne siten, että tiettyjen tasojen saavuttaminen on realistista. Tilaajan olisi järkevää
suorittaa nykyisessä liikenteessä asiakastyytyväisyysmittauksia ja suhteuttaa kannusteen
määräytyminen mittauksiin ja muuhun olemassa olevaan liikenteeseen. Tällöin liikennöitsijän olisi suhteellisen riskitöntä tarjota sopimushintaa yleisen hintatason alapuolelle ja kuroa
ero kiinni sopimuskannusteilla sopimuksen aikana.
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Yksityiskohtaiset sopimusehdot ja tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet vaativat vielä kokonaan erillisen tarkastelun. Tarjouskilpailuissa kannattaisi kuitenkin painottaa nykyistä enemmän laadullisia tekijöitä kuin hintaa, varsinkin, jos varsinainen sopimusmalli sisältää suuren
osuuden kannustemenettelyä tai liikennöitsijän vastuulla olevaa suunnittelua. Jotta aikataulu- ja työvuorosuunnittelun yhdistämisen kustannusoptimointi saadaan hyödynnettyä sopimusmallissa, jossa kannuste ei perustu matkustusmääriin, voidaan tarjousvertailussa yhtenä valintaperusteena pisteyttää esimerkiksi tarjotun kilometrisuoritteen ja hinnan suhdetta.
Mikäli tarjouspyyntöä ei voida laatia kovin tarkasti esimerkiksi käyttöoikeussopimuksen takia, HSL:n tulisi harkita kilpailutuksessa siirtymistä avoimesta tarjouskilpailumenettelystä
neuvottelumenettelyihin mahdollisten väärinkäsitysten ehkäisemiseksi ja hankinnan yksityiskohtien määrittämiseksi. Koska kehyskuntien liikennöintiympäristö on sekä tilaajalle
että suurimalle osalle liikennöitsijöistä uusi, HSL:n on suositeltavaa sopia liikennöitsijän
kanssa varsinaisen liikennöintisopimuksen lisäksi yhteistyö- ja kehittämissopimus.
HSL:n hankinta-aikataulu, etenkin kehyskuntien liikennettä kilpailutettaessa, on ollut kriittinen. Tarjouskilpailu olisi järkevää ratkaista noin vuosi ennen liikenteen aloittamista, jotta
mahdollisen uuden liikennöitsijän astuessa uuteen liikennöintiympäristöön on riittävästi aikaa hankkia tarvittava kalusto ja varikkotilat. Liikenteen laadukas aloitus kannattaa turvata
mahdollisimman hyvin. Lisäksi tarjousaikaa on pidennettävä, esimerkiksi kuukaudella, jotta
tarjoajilla on riittävästi aikaa omaksua kilpailuttamistapa, hankintamalli ja uusi liikennöintiympäristö. Tarjousaika olisi siis aloitettava noin 1,5 vuotta ennen suunnitellun liikennöinnin aloittamista. Esimerkiksi, Tuusulan liikennettä koskeva tarjouskilpailu olisi aloitettava
viimeistään 2018 alussa, jotta liikenne päästään aloittamaan kesällä 2019.

7.3 Yhteenveto
Siirtymäajan sopimusten päättyessä kehyskuntien on joka tapauksessa arvioitava bussiliikenteen uudelleenjärjestämistä ja siihen liittyviä kustannuksia. Kuvassa 7.1 on koostettu
seitsemän tasoa sisältävä kokonaisuus, joka kuvaa kehyskuntien hyvään joukkoliikennepalveluun kohtuullisin kustannuksin tähtääviä keinoja.

Kuva 7.1 Bussiliikenteen kustannustehokkuuteen vaikuttavat tekijät kehyskunnan liittyessä HSL:ään
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Kehyskunnan liittyessä HSL:ään se tulee osaksi suurta liikennejärjestelmää, mikä vaikuttaa
liikkumiseen ja kysyntään sekä muodostaa erilaisia synergiahyötyjä. Alimman tason vaikutukset ovat merkittävimpiä ja johdonmukaisesti ylimmän tason vaikutukset vähemmän merkittäviä. Tasojen 1 - 3 ja 6 osakokonaisuudet vaikuttavat ensisijaisesti kysyntään, mikä kasvattaa lipputuloja ja tasot 4 - 7 bussiliikenteen järjestämisen kustannuksiin. Valittu hankintamalli vaikuttaa erityisesti tasoissa 4 - 6.
Tässä työssä on tutkittu bussiliikenteen järjestämistä ja hankintaa kahdessa kehyskunnassa.
Vastaukset päätutkimuskysymykseen parhaiten soveltuvista hankinnan keinoista esitetään
seuraavasti:
 Kehyskuntien bussiliikenteen ensimmäisessä kilpailutuksessa reittipohjainen käyttöoikeussopimus soveltuu hyvin. Tällöin harvemman liikenneverkon alueella kustannustehokkuutta voidaan parantaa sallimalla tuottajan suunnitella samanaikaisesti aikataulut, ajoajat ja kuljettajien työvuorot. Tuottajaa tulisi kannustaa hyvään palveluun sellaisilla mittareilla, joihin ulkoiset tekijät eivät pääse vaikuttamaan.
 Liikenteen järjestäminen uudessa liikennöintiympäristössä sisältää epävarmuustekijöitä ja riskejä sekä tilaajalle että tuottajalle. Esimerkiksi kustannusriskin sisältämän
kysyntäkannusteen sijasta voidaan soveltaa luotettavuus- ja asiakastyytyväisyyskannusteita, joihin liikennöitsijä voi vaikuttaa toiminnallaan.
o Raideliityntäjärjestelmässä kysyntäkannusteesta voi muodostua epäreilu,
koska liikennöitsijä ei pääse vaikuttamaan kokonaisiin matkaketjuihin. Suorien bussilinjojen järjestelmässä luotettavuuskannuste puolestaan olisi riskialttiimpi ruuhkaisemman liikenneympäristön vuoksi.
 Kehyskuntien liikennöintimalli (raideliityntä tai suorat linjat) ja palvelutaso muodostavat liikenteen luonteen sekä koon ja siten lähtökohdat hankintamallien soveltamiselle. Tilaaja voi vaikuttaa liikennöintirakenteeseen, jolla on keskeinen rooli hallitsevien henkilöstökulujen ja kaluston pääomakulujen muodostumiseen.
 Kehyskuntaan hankittavan liikenteen laajuus vaikuttaa bussiliikennemarkkinoiden
toimintaan. Kokonaisuus muodostuu sitä houkuttelevammaksi mitä pidempi sopimuskausi on ja mitä lähemmäksi pääkaupunkiseutua liikenteen painopiste sijoittuu.
Markkinaehtoista liikennettä kannattaa harkitusti hyödyntää täydentävänä palveluna.
 Innovaatioiden, kuten älykkäiden kuljetuspalvelujen syntyyn voidaan vaikuttaa lisäämällä tuottajan vapausasteita esimerkiksi vain tiettyyn osaan hankinnasta.
Yleisesti, mitä suurempi hankinta ja mitä enempi tuottajalle syntyy mahdollisuutta vastata
liikennepalvelun kokonaisuudesta, sitä enemmän liikenteen suunnittelua voidaan harkita
siirrettäväksi tuottajan vastuulle ja käyttää kannusteita. Vastaavasti, mitä pienempi hankinta
ja mitä vähemmän liikennöitsijä vastaa kokonaisista matkaketjuista, sitä vähemmän liikenteen suunnittelua kannattaa siirtää pois tilaajalta.
Hankinta- ja sopimusmalleja tulee tarkastella kunkin kehyskunnan osalta uudelleen, kun
uusi kilpailuttaminen tulee ajankohtaiseksi, liikennöintiympäristö on tutumpi useille toimijoille ja matkustuskysyntä on tasaantunut. Tällöin kysyntäkannusteiden ja alueellisen käyttöoikeussopimuksen soveltaminen voi olla mielekkäämpää.

114

Lähdeluettelo
Ahokanto, T. 2012. Turun kaupunkiseudun linja-autoliikenteen järjestäminen 1.7.2014 alkaen. s. 3. Saatavilla (käyty 19.4.2016): http://ah.turku.fi/tksjlk/2012/0516004x/Images/1145540.pdf
AKT. 2013. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2014 – 31.1.2017. Saatavilla: kopio Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän tiloissa, Itä-Pasila, Helsinki.
Bruun, E. C. 2014. Better Public Transit Systems. Analyzing Investments and Performance.
Second Edition. s. 259 – 262. ISBN 978-0-415-70600-1.
Danielson, H., Andersson H., & Wretstrand A. 2016. Superincentive contracts – A study of
the VBP contract models in Stockholm. K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
Julkaisuja 5/2016. Saatavilla:
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/superincentive_contracts_2016_5.pdf
Euroopan Unioni. 2007. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007,
annettu 23. päivänä lokakuuta 2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta. 1, 4 ja 5 artikla. Saatavilla: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:FI:PDF
Euroopan Unioni. 2014a. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26. päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta.
(Hankintadirektiivi.) Saatavilla: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0243.01.FIN&toc=OJ:L:2014:094:TOC
Euroopan Unioni. 2014b. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26. päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä. 5 artikla. Saatavilla: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/dv/concessions_/concessions_fi.pdf
Erityisalojen hankintalaki. 2016. Finlex: 29.12.2016/1398 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Saatavilla: http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2016/?_offset=1
Helke, L. 2007. Diplomityö. TTY. Tampereen seudun joukkoliikenteen suunnittelu yhtenä
kokonaisuutena. Saatavilla: http://www.tampere.fi/ekstrat/ptdata/tutkimukset/helke_diplomityo.pdf
Helminen, V., Nurmio, K., Rehunen, A., Ristimäki, M., Oinonen, K., Tiitu, M., Kotavaara,
O., Antikainen, H., Rusanen, J. 2014. Kaupunki-maaseutu-alueluokitus. s. 10-12. Suomen
ympäristökeskuksen raportteja 25/2014. ISBN 978-952-11-4357-1.

115

Helsingin kaupunki. 2016. Selvitys bussiliikenteen kilpailutuksen vaikutuksista. Loppuraportti 4.10.2016. s. 21. Saatavilla (käyty 20.11.2016):
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2016/Kanslia_201610-17_Khs_36_El/8A57ED30-84A9-C411-87A5-579419000000/Liite.pdf
Holroyd, S. 2004. IB Economics Higher Level. IB Revision Guides. s. 28. ISBN 978-1904534-51-8.
HSL. 2010a. Selvitys kehyskuntien liittymisestä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymään
HSL:een. HSL:n julkaisuja 17/2010. s. 21 – 23, 37. ISBN 978-952-253-033-2. HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, 00077 HSL.
HSL. 2010b. HSL Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän Hankintaohje (12.3.2010).
HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, 00077 HSL.
HSL. 2011a. Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä. Perussopimus. Saatavilla:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2011291-5-39409.PDF
HSL. 2011b. Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja
23.08.2011. Bussiliikenteen hankintaperiaatteiden ja sopimusehtojen tarkistaminen. Dnro
1656/07/71/711/2010.
HSL. 2013a. HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012. HSL:n julkaisuja
27/2013. s. 31, 38 – 49, 68 – 76. ISBN 978-952-253-214-2. HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, 00077 HSL.
HSL. 2013b. Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän bussiliikenteen tarjouskilpailu
31/2013. Tarjouspyyntö, tarjouspyyntöasiakirjat ja –liitteet sekä hankintapäätös. HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, 00077 HSL.
HSL. 2013c. Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän bussiliikenteen tarjouskilpailu
31/2013. Hankintapäätös. HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, 00077 HSL.
HSL. 2014. Liikennöitsijöiden kustannusten muodostuminen. Helsingin seudun liikenne –
kuntayhtymän koulutuskalvosarja 12/2014. Saatavilla: HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston koulutusmateriaalit.
HSL. 2015a. Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän bussiliikenteen tarjouskilpailu
37/2015. Tarjouspyyntö, tarjouspyyntöasiakirjat ja –liitteet. HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, 00077 HSL.
HSL. 2015b. Joukkoliikenteen hintajoustotutkimus 2014. HSL:n julkaisuja 12/2015. s. 17.
ISBN 978-952-253-262-6. HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, 00077 HSL.
HSL. 2015c. Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa. Projektiryhmän selvitys. ISBN 978-952-253-248-0. HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100,
00077 HSL.

116

HSL. 2016. Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän ylläpitämät tilastot: kalustorekisteri
sopimusliikenteessä käytettävästä kalustosta, kilpailukohteet, liikennöintisopimukset, liikennöintikorvauslaskut, lipputulot.
Iloranta, K. & Pajunen-Muhonen, H. 2015. Hankintojen johtaminen. Tietosanoma 201501. s. 248. ISBN 9789518853889.
Joukkoliikennelaki. 2009. Finlex: 13.11.2009/869 Joukkoliikennelaki. Saatavilla:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090869?search[type]=pika&search[pika]=343%2F1991
Jääskeläinen T. 2012. Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2011. s. 36. Helsingin seudun
liikenne –kuntayhtymä. Julkaisu 16/2012. ISBN 978-952-253-155-1.
Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 2014. Tarjouskilpailu: Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2014/1, Hankintapäätös. KESELY/1307/06.10.02/2013
Korsisaari-yhtiöt. 2016. Linjaliikenteen aikataulut 10.8. – 31.12.2016. Saatavilla (käyty
13.12.2016): http://korsisaari.fi/linjaliikenne/linjaliikenteen-aikataulut/
Kuntaliitto. 2016. Kuntien pinta-alat ja asukastiheydet 1.1.2016. Excel-liite. Saatavilla
(käyty 15.11.2016): http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/aluejaot/kuntien-pintaalat-ja-asukastiheydet/Sivut/default.aspx
Lahdenranta, M. & Laine, P. 2016. Kilpailutettujen bussiliikennesopimusten kannustavuuden kehittäminen. Paikallisliikenneliiton julkaisu. s. 6, 19. Saatavilla (käyty 11.12.2016):
http://www.paikallisliikenneliitto.fi/liitteet/PLL_kannustavuus_loppuraportti_310516.pdf
Laakso, J-M. 2016. Tuusulan kunnan liikenneinsinöörin haastattelu 1.9.2016.
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä. 1991. Finlex: 15.2.1991/343 Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (kumottu). Saatavilla: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1991/19910343
Leishman, A. 2016. Lontoossa operoivan linja-autoyhtiö Tower Transitin johtajan Adam
Leishmanin online-haastattelu 29.11.2016.
LVM. Liikenne- ja viestintäministeriö. 2012a. Selvitys linja-autoliikenteen järjestämistavoista. s. 6-11, 12, 18, 20-32, 34. Linja-autotyöryhmän raportti. ISBN 978-952-243-297-1.
LVM. Liikenne- ja viestintäministeriö. 2012b. Linja-autoliikenteen reittiliikennelupien käsittelyä koskeva ohje. Saatavilla (käyty 22.5.2016): https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/45039/Reittiliikennelupien+k%C3%A4sittelyohje+2012/5334c818-0b484c81-be6f-e8f843998569
LVM. Liikenne- ja viestintäministeriö. 2016. Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi. LVM/2096/03/2015, 23.09.2016.

117

Liikennevirasto. 2015a. Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 1/2015. Työryhmän raportti. s. 14, 74, 78, 79,
92, 124. ISBN 978-952-317-047-6.
Liikennevirasto. 2015b. Joukkoliikenteen palvelutason määrittely. Työryhmän raportti. Liikenneviraston ohjeita 31/2015. s. 25, 26. ISBN 978-952-317-184-8. Liikennevirasto, PL
33, 00521 Helsinki.
Liikennevirasto. 2016. Liikenneviraston ylläpitämä linja-autoliikenteen koontitietokanta.
Saatavilla (käyty 29.11.2016): https://koontikartta.navici.com/tiedostot/vuoro.csv
Liikennöitsijäkysely. 2016. HSL:n sopimusliikennöitsijöille lähetetty kysely 6/2016 kehyskuntien bussiliikenteen järjestämisestä ja sopimusmalleista.
Liker, J. K. 2010. Toyotan tapaan. Käännös. s. 28, 29. Readme.fi Oy. ISBN
9789522202260.
Modig, N. & Åhlström, P. 2013. Tätä on Lean. s. 16, 77–79. Rheologica AB. ISBN
9789198039337.
Mohring, H. 1972. Optimization and Scale Economics in Urban Bus Transportation. The
American Economic Review. s. 591–604.
Nelson, J. D., Wright, S., Masson, B., Ambrosino, G., Naniopoulos, A. 2010. Recent developments in Flexible Transport Services. s. 243–248. Research in Transportation Economics.
Nobina Sverige Ab. 2017. Nobina lanserar tilläggsprodukter för alla bussar. Saatavilla
(käyty 19.1.2017): http://www.nobina.com/sv/sverige/nyheter/nobina-lanserar-tillaggsprodukter-for-alla-bussar/
Nordic Bus. 2017. Suburban and Regional Buses. Saatavilla (käyty 21.2.2017):
http://www.nordic-bus.com/
Nurmijärven kunta. 2016. Nurmijärven kunnan www-sivut: Tilastotietoa Nurmijärvestä,
Väestö- ja väestönmuutokset. Liikenne, HSL-lipputuotteet. Käyty 30.10.2016.
O’Donovan, M. 2015. UITP Training programme on contracting better public transport –
koulutusmateriaali. Kilpailuttaminen Lontoossa. Saatavilla: UITP:n koulutusseminaari,
Bryssel, 10/2015.
Ojala, J. & Pursula, M. 1994. Taajamien joukkoliikenteen suunnittelu ja hoito. Espoo,
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu.
Oksanen, J. 2016. Nurmijärven kunnan suunnittelupäällikön Juha Oksasen haastattelu
6.9.2016.
Pöllänen, M., Mäkelä, T., Nykänen, L., Liimatainen, H. & Mäntynen, J. 2015. Liikenteen
markkinat Suomessa. s. 29. Trafin tutkimuksia 16/2015. ISBN 978-952-311-111-0.

118

Reed, S. 2013. Transport for London – Using Tools, Analytics and Data to Inform Passengers. s. 99. Saatavilla (käyty 13.11.2016):
https://www.lta.gov.sg/ltaacademy/doc/13Sep096-Reed_TfL-InformPassengers.pdf
Ringqvist, S. 2015. Paikallisliikennepäivien 17.-18.9.2015 esitys aiheesta: Liikennöintisopimusten kannustepalkkio- ja sanktiojärjestelmien kehittäminen kohti parempaa ja luotettavampaa liikennettä. RTM Konsult.
Ringqvist, S. 2016. Public transport regulation and contract models – overview of situation in Sweden. Paikallisliikenneliiton julkaisuja 4/2016. s. 24. Saatavilla (käyty
4.12.2016): http://pllry.fi/liitteet/PLL_Swedish_PTorganisation_and_contract_models_2016.pdf
Rosenberg, M, Räsänen, J. 2005. Joukkoliikenne keskisuurissa kaupungeissa. Vertailu ja
yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia. s. 49. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja
2/2005. ISBN 952-201-303-X.
Ruter A/S. 2015. Nordic Bus – Focus Groups. Saatavilla (käyty 23.10.2016): http://nordicbus.com/
Sinisalo, K. 2016. Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän sopimuspäällikön haastattelu
16.11.2016.
SLL. 2016. Beslut om att förlånga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B).
s. 3, 8. Stockholms läns landsting. Trafikförvaltningen. Julkaistu 8/2016. Saatavilla (käyty
28.2.2016): http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2016/27%20september/p11-SL-2014-2348-Tjut-E19B.pdf
Stjernborg, V. & Mattisson, O. 2016. The Role of Public Transport in Society – A Case
Study of General Policy Documents in Sweden. s. 9-11. K2 – The Swedish Knowledge
Centre for Public Transport, Lund, Sweden. Julkaistu 1.11.2016. ISSN 2071-1050.
Tilastokeskus. 2014. Linja-autoliikenteen kustannuserät sopimusliikenteessä. Elokuu 2014.
Saatavilla: Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä, korvauslaskenta. Itä-Pasila, Helsinki.
Tinnilä, M. 2016. Dosentti Markku Tinnilän haastattelu 19.8.2016. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelutalouden laitos, logistiikka.
Transport for London. 2015. London’s Bus Contracting and Tendering Process. Saatavilla
(käyty 5.11.2016):
http://content.tfl.gov.uk/uploads/forms/lbsl-tendering-and-contracting.pdf
Turun kaupunki. 2011. Turun seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely. PARASjoukkoliikennetyöryhmän esitys. s. 3. Saatavilla (käyty 23.4.2016): http://www.foli.fi/sites/foli.prod-cms.tiera.fi/files/Turun%20seudun%20joukkoliikenteen%20palvelutasom%C3%A4%C3%A4rittely.pdf
Tuusulan kunta. 2016. Tuusulan kunnan www-sivut. Tietoa Tuusulasta. Käyty 15.11.2016.

119

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 2014. PSA-liikenteen tarjouskilpailu
UUDELY 2014/3 (Nurmijärvi). Tarjouspyynnön liitteet ja hankintapäätös. UUDELY
2290/2014.
Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 2016a. PSA-liikenteen tarjouskilpailu UUDELY 2016/3. Tarjouskilpailukohteet ja –asiakirjat. UUDELY 4637/2016.
Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 2016b. Keski-Uudenmaan kuntien ja
Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittely. Raportteja 78/2016. ISBN 978-952-314-497-2.
Uudenmaan joukkoliikenneinfo. 2016. Aikataulut ja reittikartat. Saatavilla (käyty
18.11.2016: http://www.uudenmaanjoukkoliikenne.fi/
Van de Velde, D., Veeneman, W., Schipholt, L. L. 2007. Competitive tendering in The
Netherlands: Central planning vs. functional specifications. Faculty of Technology, Policy
and Management, Delft University of Technology, Delft. Inno-V, Amsterdam, The Netherlands.
Van de Velde, D. 2015. UITP Training programme on contracting better public transport
–koulutusmateriaali. Saatavilla: UITP:n koulutusseminaari, Bryssel, 10/2015.
Veeneman, W., Van de Velde, D., Schipholt, L. L. 2007. Competitive tendering in The
Netherlands: 6 lessons from 6 years of tendering. Faculty of Technology, Policy and Management, Delft University of Technology, Delft. Inno-V, Amsterdam, The Netherlands.
Vigren, A. 2014. Costs for Swedish Public Transport Authorities in Tendered Bus Contracts. s. 19. Centre for Transport Studies. Julkaisu 2014:22. Tukholma. Saatavilla (käyty
8.3.2017): http://www.transportportal.se/swopec/CTS2014-22.pdf
Virsta. 2017. Virsta virtual statistics www-sivut. Helsingin talousalueen kartta. Tilastokeskus. Saatavilla (käyty 16.3.2017): https://www.stat.fi/virsta/taloust/05/
Västtrafik. 2015. Partnersamverkan Västtrafik och Keolis – var står vi idag? Göteborgin
joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen Västtrafikin esityskalvosarja 11/2015. Saatavilla (käyty 12.10.2016): http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/partnersamverkan/dokument/om-oss/dokumentation-konferenser/avtalskonferens-nov-2015/partnerskapvt-keolis-2015-11-26--kolla.pdf
Whim. 2016. MaaS-operaattori Whimin www-sivut. http://whimapp.com/fi-fi/
Käyty 2.2.2017.
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Liite 1. Liikennöintirakenteen vaikutus tuntihintaan
kokopäivä- +
ruuhkavuorot

suhde
likimain

kalusto
yhteensä

tuntihinta
€/h
(2/2016)

111

3+1

60/40

4

34,91

e11, 13
h64

3+2
4+2

60/40
60/40

5
6

34,34
40,46

h14, 18
21v, 62, 65, 66

11+7
23+15

60/40
60/40

18
38

35,88
41,50

h74
h75A, 76, 77A

4+2
11+5

60/40
60/40

6
16

41,96
35,17

e31
565

5+2
4+2

60/40
60/40

7
6

36,34
37,50

h20
h80-83

5+2
9+5

60/40
60/40

7
14

39,16
33,45

h24, 40-43
e20, 21, 24-27, 29, 51, 82

22+13
21+11

60/40
60/40

35
32

37,30
33,41

h63, 69
112

13+5
3+2

60/40
60/40

18
5

35,73
34,30

h72
h79, 84-89

7+4
19+12

60/40
60/40

11
31

36,78
33,99

560
571

14+5
5+3

60/40
60/40

19
8

36,47
37,05

506
h93

7+3
2+1

60/40
60/40

10
3

33,34
35,54

e12, 14, 42, 46
576, 619, 624, 631, 711, 712, 735, 736

15+5
24+6

60/40
60/40

20
30

34,04
33,51

Kohteen linjat

Otoskoko (n1)
23

Yhteensä

Keskiarvo

Kalustolla
painotettu
keskiarvo

349

36,18

36,03

kokopäivä- +
ruuhkavuorot

suhde
likimain

kalusto
yhteensä

tuntihinta
€/h
(2/2016)

e28, 70, 71, 85, 86, 88, 243

6+7

50/50

13

34,45

411, 421, 573
v87

6+6
2+2

50/50
50/50

12
4

40,62
39,33

h73
106, 110, 501

5+6
11+10

50/50
50/50

11
21

39,93
38,86

e65, 165
321, 345, 435, 436

5+6
10+8

50/50
50/50

11
18

34,64
36,01

h39, 45
h50, 58, 59

11+10
20+19

50/50
50/50

21
39

36,39
36,22

h68, 71
h92, 94-97, 98

14+11
13+11

50/50
50/50

25
24

37,27
35,17

2+2
5+4

50/50
50/50

4
9

41,75
35,47

10+9
12+13

50/50
50/50

19
25

34,67
35,47

311, 412, 572, 574
554, 561

7+7
7+6

50/50
50/50

14
13

33,00
35,17

h54, 90, 96

9+9

50/50

18

37,92

Kohteen linjat

105
109
h51, 56
722, 724, 731, 737, 739

Otoskoko (n2)
18

Yhteensä

Keskiarvo

Kalustolla
painotettu
keskiarvo

301

36,80

36,42

kalusto
yhteensä

tuntihinta
€/h
(2/2016)

Kohteen linjat

kokopäivä- +
ruuhkavuorot

suhde
likimain

e10, 15
e16

10+2
1+0

kokopv
kokopv

12
1

34,03
34,54

562
e18, 19

13+2
11+0

kokopv
kokopv

15
11

38,35
40,37

247, 248, 270
e22, 23

14+2
6+2

kokopv
kokopv

16
8

35,59
35,49

h16
h17, 18

3+0
6+0

kokopv
kokopv

3
6

40,16
38,21

h55
502

5+1
5+0

kokopv
kokopv

6
5

35,83
33,11

h23

6+1

kokopv

7

34,73

Otoskoko (n3)
11

Yhteensä

Keskiarvo

Kalustolla
painotettu
keskiarvo

90

36,40

36,54

kalusto
yhteensä

tuntihinta
€/h
(2/2016)

ruuhka

18

36,41

4+7
6+10

ruuhka
ruuhka

11
16

35,74
35,44

102, 103
h67, 67v

6+10
6+8

ruuhka
ruuhka

16
14

42,70
43,20

70, 611
143, 145

12+16
4+7

ruuhka
ruuhka

28
11

37,45
36,49

147, 150
194, 195, 551

9+14
7+10

ruuhka
ruuhka

23
17

36,78
38,71

415, 566, 575, 614, 615
h75, 77

9+16
9+11

ruuhka
ruuhka

25
20

38,03
38,25

158, 160
518, 717, 718

5+8
5+11

ruuhka
ruuhka

13
16

35,20
34,17

510
206, 212, 213

4+8
3+8

ruuhka
ruuhka

12
11

39,51
33,67

550
e3, 5, 533, 543

13+20
8+12

ruuhka
ruuhka

33
20

37,88
33,72

38, 322, 332, 335
h52, 57, 552

8+15
11+16

ruuhka
ruuhka

23
27

37,05
34,49

621-623
431, 433, 443, 445, 616

2+9
5+9

ruuhka
ruuhka

11
14

39,36
34,55

h78
588

0+3
0+1

ruuhka
ruuhka

3
1

36,01
38,44

Kohteen linjat

kokopäivä- +
ruuhkavuorot

suhde
likimain

120-122

7+11

132
154, 156

Otoskoko (n4)
23

Yhteensä

Keskiarvo

Kalustolla
painotettu
keskiarvo

383

37,10

36,96

Ri nnekoti
Sel ki th
Leps ä mä
Kuonomä ki
Kivistö
Klaukkala
Mä ntys a l o
Va l kjä rvi
Nummenpä ä
Perttul a
Hongi s oja
Röykkä
Vi hti jä rvi
Loppi
Vi hti
Mets ä kyl ä th
Pa l ojoki
Hyryl ä
Kirkonkylä
Ra ja mä ki
Hyvi nkä ä
Suomi es
Jokel a

Suunta 'B'
Autokierto
Linja

6:25

6:35

5:25
5:50
6:00

6:10

6:15 6:10
6:30

6:55

7:05

6:40
6:55

7:05

6:20
6:45
6:55

6:30
6:55
7:00

7:00
7:15

7:35

7:25

7:25
7:30

7:20 7:10
7:35
7:10

7:35
(7:25)
7:40

6:55

7:55
7:55 8:05
8:15

7:10
7:25
7:05
7:30
7:45 7:50

8:05

7:20
7:45
7:55

8:00
8:05
8:15
8:20 8:20 8:30

8:05

7:40
7:55

8:00
8:15

8:35

8:25

8:25
8:30

8:20 8:10
8:35
8:10

8:35
(8:25)
8:40

7:55

8:15 8:20
8:30
8:40
8:50
8:20 8:25
8:35
8:45 8:45 8:50 8:55
8:40 8:35 8:50 8:55 9:00
9:10
8:30
8:55
9:00
8:40

6:55
7:30 7:35
(7:10) 8:00
8:05

9:05

8:55
8:55 9:05
9:15

8:10
8:25
8:05
8:30
8:40 8:45 8:50
9:15
(8:55)

5:25
5:40
6:05

6:20
6:35
7:00

6:50 7:05
7:15 7:05

6:35 6:45
6:50
7:20
7:35 7:40
8:00

7:50

7:55
8:10

7:25
7:30 (8:20)
7:55 8:00
7:25 7:30
8:35
7:40

7:10

8:05

8:05

7:50
8:05 8:50

8:20

7:50

7:45
7:50

8:05

7:40

8:20
8:30
8:55

8:20
8:35
9:00

8:10 8:10

8:15
8:20
8:45

7:05 7:15
7:25 7:30
7:35 7:45
7:20 7:30 7:30 7:40
7:50 7:50 8:00 8:00 8:00
7:25
7:35 7:45
7:55
8:05
8:00

7:40

5:35
6:00 6:25 6:25
6:45
7:00
5:05 5:50 6:00 6:15 6:40
6:30 7:00 7:00 6:40 6:55
7:10
5:55
6:20
6:35 7:05
7:15
6:50 7:00
(7:20)
7:05
5:15
6:10
6:50
7:10 6:55 7:10
7:15
7:20
7:00
7:10

7:15
7:20
7:50

6:50
7:00

6:15
6:20

9:05
9:15

8:40

8:15
8:25
8:30

8:55

8:45
9:20
9:25

8:25
8:40

8:10

9:05

8:50

8:40

9:05

8:45
8:50
8:50
9:05

9:15
9:50 9:30
9:55

9:20

9:05 9:05

9:20
9:25
9:50

9:25 ###
9:40

9:10 9:50
9:55

7:55 8:00 8:05 8:15
8:25 8:30 8:40
9:00 9:00
8:10
8:20 8:30 8:30 8:40
8:55 8:50 8:55 9:05 9:15
9:35
8:15
8:25
8:35 8:45
9:00
9:10 9:20
9:40
9:00

8:15
8:20

1
2
6
3
2
4
9
5
3
21 23
8
18 13 13
7
12
1
16 10 17 11
5
15 14 19
7
2
4
16
9
11 21 22
4
23 20
7
8
1
945 455 945 455 457 465 955 455 945 949 939 465 951 956 957 455 457 955 455 465Z 949 455 458 945 956 951 455 465 455 457 955 455 465Z 455 949 945 956 455 465 955

6:25
6:50
7:00
7:10
7:20 7:30
7:40
7:50
6:20 6:30
6:45 6:55 7:05 7:05
7:15 7:15
7:25 7:35
7:45 7:45 7:50 7:55 8:05
6:20 6:35 6:45 6:50 7:00 7:10
7:20 7:20 7:30
7:35 7:40 7:50 7:55 8:00
8:10
7:25
7:55
8:00
7:35

6:05

5:40
5:55

6:05
6:30
6:45

2
3
2
4
5
3
8
7
12
1
16 10 11 14 17
5
7
2
4
9
15 16
6
19 11 21 22 20 20
6
8
7
12 10
1
23 11 13
3
18
455 456 455 465 458 455 465Z 457 455 945 455 465 458 956 465Z 455 455 465Z 457 955 939 455 945 951 455 465 458 957 956 455 465Z 455 465Z 457 955 939 455 957 945 951

Suunta 'A'
Autokierto
Linja

Jokel a
Suomi es
Hyvi nkä ä
Ra ja mä ki
5:00
Kirkonkylä
5:15
Hyryl ä
Pa l ojoki
Mets ä kyl ä th
5:25
Vi hti
Loppi
Vi hti jä rvi
Röykkä
Hongi s oja
Perttul a
Nummenpä ä
Va l kjä rvi
Mä ntys a l o
5:10 5:35 6:00
Klaukkala
5:15 5:40 6:05
Kivistö
5:30 5:55 6:20
Kuonomä ki
Leps ä mä
Sel ki th
Ri nnekoti

Ai ka ta ul uka a vi o: pa i kka kunta / kel l ona i ka

Arkisin

Liite 2. Ote aikataulukaaviosta Nurmijärven skenaariossa

Jokel a
Terri s uo
Kel l okos ki
Jä rvenpä ä
Pa i ja l a
Hyryl ä

Suunta 'B'
Autokierto
Linja

Hyryl ä
Pa i ja l a
Jä rvenpä ä
Kel l okos ki
Terri s uo
Jokel a

7:30
7:15
8:00 8:00

7:55
8:05
8:20

8:30
8:15
9:00 9:00

8:55
9:05
9:20

6:25 7:25
6:35 7:35
6:50 7:50

8:00 8:00
8:15
8:25

8:25
8:35
8:50

9:00 9:00
9:15
9:25

20 20 21 22 20 21 22
967 967 968 969 967 968 969

6:55
7:05
7:20

20 21 22 20 21 22 20
967 968 969 967 968 969 967

Suunta 'A'
Autokierto
Linja
22
969

9:25
9:35
9:50

20
967

22
969

13:10
13:20
13:35

20
967

9:00

13:10 13:10
13:55
13:40

21
968

9:30
9:15
10:00 10:00

21
968

8:10
8:25

8:25
8:45

21
968

13:40
13:50
14:05

20
967

22
969

14:10 14:10
14:55
14:40

21
968

14:40
14:50
15:05

20
967
15:10
15:55

21
968

14:55
15:05 15:10

22
969

9:45
10:00

14:40

14:10
14:20
14:35

20
967

9:25
9:45

13:55
14:05 14:10

21
968

8:55
9:15

13:40

22
969

8:45
9:10

9:05
9:25
9:30

8:45
9:05

8:30
8:50
8:55

8:15
8:35

8:05
8:25
8:30

7:55
8:15
8:20

8:10
8:20
8:40

7:45
8:05

8:10
8:30

7:30
7:50
7:55

7:50
8:00
8:20

5:25 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15
5:45 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35
7:25
6:55
6:25
7:55
7:25
6:55
6:05
8:15
7:45
7:15
6:25
7:10
7:25
8:10
7:10

7:50
8:10

Leinelä
Hyrylä
Nummenha rju
Järvenpää
Kel l okos ki
Jä ni ks enl i nna
Jokel a
Hyvi nkä ä

7:30
7:50
4
642

7:10
7:20
7:40
3
645

7:10
7:30
5
641

7:30

2
643

11
645

7:30
7:50

3
645

10
642

7:25
7:35

5
642

9
643

7:30
7:40
8:00

7:10
7:30

12
645

1
645

6:50
7:10

11
641

8
642

6:30
6:50

6:30

10
645

7
6
4
5
3
2
1
645 643 645 642 645 643 645

6:05
6:25

6:25
6:35

9
643

Suunta 'B'
Autokierto
Linja

5:30
5:50

5:40

1
645

6:50
6:20
5:40
4:55
5:00 5:30 5:50 6:10 6:30 6:45 7:00
5:20 5:50 6:10 6:30 6:50 7:05 7:20

4:50
5:10

5:15
5:25

8
7
6
4
3
2
1
641 645 642 645 643 645 642

Ai ka taul uka a vi o: pa i kka kunta / kel l ona i ka

Hyvi nkä ä
Jokel a
Jä ni ks enl i nna
Kel l okos ki
Järvenpää
Nummenha rju
Hyrylä
Leinelä

Suunta 'A'
Autokierto
Linja

Arkisin

Aviapolis
Myl l ykyl ä
Kyl mä oja
La hel a
Ri i hi ka l l i o
Hyrylä
Kera va

Suunta 'B'
Autokierto
Linja
6:00 6:30 6:45
7:00
6:15 6:45
7:10
6:25 6:55
6:35 7:05 7:25
6:55 7:25

7:00 7:15
7:30
7:15
7:40
7:25
7:35 7:55
7:55

7:30 7:45
8:00
7:45
8:10
7:55
8:05 8:25
8:25

8:00 8:15
8:30
8:15
8:40
8:25
8:35 8:55
8:55

8:30 8:45
9:00
8:45
9:10
8:55
9:05 9:25
9:25

14
17
962 963A

9:55 10:05

9:00 9:15 9:30 10:05
9:30
9:45
9:15
10:25
9:40
9:55
9:25
9:35 9:55 10:05 10:35
10:25 10:55
9:55

14 16 15 13 18 17 19 14 15 16 18 13 19
962 962 963 962 963 962 963 962 963 962 963 962 963

7:55 8:05 8:25 8:35 8:55 9:05 9:25 9:35

9:45

9:35

9:00
9:20
9:30

8:30
8:00
7:30
7:00
7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05
9:00
8:30
8:00
7:30
9:15
8:45
8:15
7:45
9:10
8:40
8:10
7:40

9:40

18
963
14
962

15 13 18 17 19 14 15 16 18 13 19 17 15
963 962 963 962 963 962 963 962 963 962 963 962 963

6:30
6:00
Kera va
6:05 6:20 6:35 6:50 7:05
Hyrylä
7:00
6:30
Ri i hi ka l l i o
7:15
6:45
6:15
La hel a
7:10
6:40
Kyl mä oja
Myl l ykyl ä
6:35 6:55 7:05 7:25 7:35
Aviapolis

Suunta 'A'
Autokierto
Linja

Liite 3. Ote aikataulukaaviosta Tuusulan skenaariossa

Liite 4. Rajakustannuksien muuttuminen
Bruunin (2014) rajakustannuskaavan (3) soveltaminen:
𝑅𝐾𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖 = 𝐻𝐾 + 𝐾𝑀𝐾 ∗

∆𝐴𝐾𝑀
∆𝐴𝑃
+ 𝐴𝑃𝐾 ∗
∆𝐴𝐻
∆𝐴𝐻

Nurmijärvi
VE1
Lähtötilanne:
𝑅𝐾𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖,1.1 = 35

€ 0,55€ 5 ∗ 9245,4𝑘𝑚 + 2 ∗ 3193,3𝑘𝑚 170€
23𝑎𝑝
+
∗
+
∗
= 56,30€/ℎ
ℎ
𝑘𝑚
5 ∗ 264,3ℎ + 2 ∗ 110,4ℎ
𝑎𝑝
5 ∗ 264,3ℎ + 2 ∗ 110,4ℎ

Kolmelle autolle lisätään ruuhka-aikojen väliin 5 h kullekin (noin 160 km / auto):
𝑅𝐾𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖,1.2 = 35

€ 0,55€ ∆5 ∗ 3 ∗ 160𝑘𝑚 170€
∆0𝑎𝑝
+
∗
+
∗
= 52,60€/ℎ
ℎ
𝑘𝑚
∆5 ∗ 3 ∗ 5ℎ
𝑎𝑝
∆5 ∗ 3 ∗ 5ℎ

VE2
Lähtötilanne:
𝑅𝐾𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖,2.1 = 35

€ 0,55€ 5 ∗ 12710,1𝑘𝑚 + 2 ∗ 5228,8𝑘𝑚 170€
33𝑎𝑝
+
∗
+
∗
= 56,23€/ℎ
ℎ
𝑘𝑚
5 ∗ 368,9ℎ + 2 ∗ 168,3ℎ
𝑎𝑝
5 ∗ 368,9ℎ + 2 ∗ 168,3ℎ

Suoritetaan muutos kahdelle ruuhka-autolle, jotka liikennöivät 7 h ja 235 km päivässä:
𝑅𝐾𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖,1.2 = 35

€ 0,55€ ∆5 ∗ 2 ∗ 235𝑘𝑚 170€
∆2𝑎𝑝
+
∗
+
∗
= 58,32€/ℎ
ℎ
𝑘𝑚
∆5 ∗ 2 ∗ 7ℎ
𝑎𝑝
∆5 ∗ 2 ∗ 7ℎ

VE3A
Lähtötilanne (VE1):
𝑅𝐾𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖,3.1 = 35

€ 0,55€ 5 ∗ 9245,4𝑘𝑚 + 2 ∗ 3193,3𝑘𝑚 170€
23𝑎𝑝
+
∗
+
∗
= 56,30€/ℎ
ℎ
𝑘𝑚
5 ∗ 264,3ℎ + 2 ∗ 110,4ℎ
𝑎𝑝
5 ∗ 264,3ℎ + 2 ∗ 110,4ℎ

VE3A:n tilanne, jossa VE1:een nähden ruuhkaliikennettä olisi 10 auton verran enemmän
(keskimäärin 8 h ja 270 km / auto):
𝑅𝐾𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖,1.2 = 35

€ 0,55€ ∆5 ∗ 10 ∗ 270𝑘𝑚 170€
∆10𝑎𝑝
+
∗
+
∗
= 57,81€/ℎ
ℎ
𝑘𝑚
∆5 ∗ 10 ∗ 8ℎ
𝑎𝑝
∆5 ∗ 10 ∗ 8ℎ

