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Kaupunki ei voi kasvaa ja kehittyä ilman 
joukkoliikennettä



GÖTEBORG
Kaupungissa herättiin 2000-vuosikymmenen lopulla siihen, 

että se ei pysty kasvamaan, jos autoliikenne lisääntyy samassa 
tahdissa. Sekä päätöksentekijät että virkamiehet havahtuivat 

samaan ongelmaan, ja Göteborgissa aloitettiin voimakas 
kestävän liikkumisen – erityisesti joukkoliikenteen –

edistäminen.

Kulkutapaosuus 20062015

Henkilöauto: 51%  41%

Joukkoliikenne: 26%  28%

Jalankulku: 15%  23%

Pyöräily: 8%  8%
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MÜNCHEN

Joukkoliikenteen on todettu olevan 
ainoa tapa, jolla kaupunki voi kasvaa ja 

kehittyä. Jopa paikalliset 
autovalmistajat, kuten BMW, sekä 

keskustan liikkeet kannustavat 
joukkoliikenteen käyttöön. 

Münchenin joukkoliikenne on niin 
kannattavaa, että kaupunki ei 

subventoi liikennöintiä ollenkaan. Vain 
infrastruktuuriin osoitetaan varoja. 

i
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Tunne asiakkaasi ja kommunikoi hänen 
kanssaan



READING
Reading Buses kutsuu aktiivisesti 

asukkaita mukaan reittisuunnitteluun, 
jolloin asukkaat pääsevät entistä 

paremmin sisään 
joukkoliikennejärjestelmään. Sen on 
todettu lisäävän kyseisten alueiden 

matkustajamääriä. Yhtiö on aktiivinen 
sosiaalisessa mediassa, minkä kautta 

se pitää yhteyttä kaupungin 
asukkaisiin.
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ZÜRICH & BERN
Sveitsin eri kaupungeissa asukkaat 

sitoutetaan oman alueensa 
aikataulusuunnitteluprosessiin. Prosessi 

kestää jopa puolitoista vuotta, jonka 
aikana aikataulua suunnitellaan 
yhteistyössä useassa vaiheessa.

Joukkoliikenteessä jokainen asiakas on erilainen. 
Tunnista tarpeet ja segmentoi asiakasryhmät.
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Monimutkaisuus tuhoaa 
käyttämisen ilon



Perusasiat kuntoon, jotta järjestelmä on asiakkaalle 
yksinkertainen ja helppo käyttää
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• Metromainen eli yksinkertainen 
linjasto

• Runkoverkostoon tukeutuminen
• Selkeä ja yksinkertainen 

informaatio visuaalisesti 
• Maksujärjestelmän monipuolisuus
• Lipun saannin helppous 
• Lippujärjestelmän tulkittavuus
• Hyvä infra
• Nopea häiriötilannetiedotus 
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Ihmiskasvoista palvelua tarvitaan myös 
automaation ja digitalisaation aikakaudella



At a glance
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”Kuka tahansa oppii ajamaan bussia, mutta kaikista ei 

ole asiakaspalvelijoiksi." -Reading Buses

READING
Reading Buses on oivaltanut 

kuljettajien roolin asiakaspalvelijoina. 
Yhtiön periaatteena uusien 

kuljettajien rekrytoinnissa on se, että 
ei palkata uusia kuljettajia vaan 

asiakaspalvelijoita.

KARLSTAD
Karlstadin kaupunki on aloittanut erityisen 

kuljettajakoulutusohjelman, joka pohjautuu 
Systembolagetin vastaavaan ohjelmaan. 

Tavoitteena on kouluttaa kuljettajista 
monipuolisia osaajia, jotka ajavat miellyttävästi, 

turvallisesti ja energiataloudellisesti sekä 
palvelevat asiakkaita hyvällä asenteella. Bussin 
ohjaamo on yhtiön tärkein asiakaspalvelupiste.

Tulevaisuudesta
- Roboteille robottien työt, kuten ajaminen
- Asiakaspalvelu keskiöön: vartija voi olla myös asiakaspalvelija
- Runkolinjoille asiakaspalvelijoita kuljettajien sijaan, sillä 

liikennetuotot ovat jo korkeita
- Syöttölinjoille kattavuutta kuljettajakulujen pienentyessä. 

Asiakaspalvelu näillä tapauskohtaisesti
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Todelliset asiakastarpeet ohjaamaan 
palvelutuotannon suunnittelua



— Joukkoliikenne on ennen kaikkea palvelu asiakkaille

— Tuotantoa ei saa unohtaa, mutta asiakas edellä on mentävä, jos halutaan 
kasvattaa asiakaskuntaa

— Hyvä palvelu helpottaa asiakkaiden sitouttamista

— Hyvä palvelu helpottaa uusien asiakkaiden saamista

— Toimiva järjestelmä, kuljettajien ystävällinen asiakaspalvelu, brändin 
muodostaminen, lisäarvopalvelut sekä asiakastarpeiden ymmärtäminen ja 
niihin vastaaminen muodostavat miellyttävän palvelun asiakkaan 
näkökulmasta
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Readingissä bussikuljettajat saavat palkintoja 
positiivisesta asiakaspalautteesta.

Joukkoliikenteen brändäys on olennaista 
palvelua kehitettäessä. 
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Toimijat laajasti yhteistyöhön 
joukkoliikenteen edistämiseksi
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München – Inzell Initiative
Ryhmittymässä on edustus muun 

muassa autoliitosta, kauppakamarista, 
yrityksistä, pyöräilyjärjestöistä ja 

autoteollisuudesta sekä politiikasta, 
tiedemaailmasta ja julkiselta 

sektorilta. Ryhmittymä tapaa kaksi 
kertaa vuodessa ja alaryhmät 

useammin. Inzell-Initiative tekee oman 
strategian sekä vetää myös 

liikenneprojekteja.
SVEITSI

Asiakas mukaan aikataulusuunnitteluun

KARLSTAD
Yksi Karlstadsbussen menestystekijä on 
luova joukkoliikennetiimi. Tiimin jäsenet 
ovat eritaustaisia. Suunnitteluinsinöörien 

lisäksi siinä on mm. psykologeja, 
sosiologeja sekä markkinoinnin ja 

asiakaspalvelun asiantuntijoita.

TANSKA, ODENSE
Suunnitteluprosessin uudistaminen 2000-

vuosikymmenen puolivälissä niin, että 
suunnitteluhankkeista tehtiin 

kokonaisvaltaisempia projekteja. Hankkeita 
ei enää toteuteta siiloissa, vaan 

projektiryhmään kutsutaan henkilöitä eri 
sektoreilta sen mukaan, mitä sektoreita 

hanke koskee. Odensessa sama 
projektipäällikkö vetää koko hankkeen 
kaavoituksesta rakentamiseen saakka.
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Uskalla ajatella koko linjasto uusiksi 
– runkolinjat kunniaan



STRASBOURG 
276 000 asukasta

Raitiotien avauduttua 1992 joukkoliikenteen 
käyttäjämäärät laskivat, mutta laadukkaan 

kokonaisuuden myötä joukkoliikenne on nyt 
kaupungissa hyvin suosittua. Reilun 
kahdenkymmenen vuoden aikana:

Joukkoliikenteen vuosittaiset käyttäjämäärät 
42,5 milj. (1992)  120,5 milj. (2015)

Autojen kulkutapaosuus 

tippunut 76% (1988)  46% (2009).
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KARLSTAD 
60 000 asukasta 

Karlstadissa tehtiin 2010-luvun
alkupuolella suuri muutos:

17 linjaa  8 runkolinjaksi

Matkustajamäärät 

+65% viimeisen 10 vuoden aikana

• Ihmiset arvostavat täsmällisyyttä, 
aikatauluriippumattomuutta ja nopeutta (runkolinjat)

• Runkolinjastot sopivat myös pieniin kaupunkeihin
• Runkolinjojen tukeminen muilla linjoilla ja liikennepalveluilla 
 kattavampi verkosto

• Runkolinjojen kapasiteettia voidaan nostaa BRT- tai 
raideratkaisuilla
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Asiakas on kiinnostunut koko matkaketjusta –
joukkoliikennetoimijoidenkin pitää olla!



— Joukkoliikennematkan suunnittelun tulee sisältää matka lähtöpisteestä 
päätepisteeseen

— Joukkoliikennettä parhaiten tukevia kulkumuotoja ovat
jalankulku ja pyöräily
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Park + RideBike + Ride
Nopeat

jalankulkuyhteydet

• Laadukas pyöräpysäköinti 
solmukohtiin

• Nopean joukkoliikenne 
lisää 
liityntäpyöräpysäköintiä ja 
houkuttelee ihmisiä 
pyöräilemään kauempaa 
pysäkille tai asemalle 
(Martens 2004) Freiburg

Freiburgissa houkutellaan ostoksille 
ja asiointimatkoille tulevia perheitä 

jättämään auto viikonloppuisin 
P+R:ään. Koko autollinen pääsee 

viikonloppuisin yhdellä 
joukkoliikennelipulla 

liityntäpysäköinnistä keskustaan, 
jolloin joukkoliikenteen hinta ei 
nouse liian korkeaksi. P+R tulee 

perheelle huomattavasti 
edullisemmaksi kuin auton 
pysäköiminen keskustaan.

• Nopea joukkoliikenne 
houkuttelee ihmisiä 
myös kävelemään 
kauempaa pysäkille tai 
asemalle (Martens 2004)

• Varmista suorat 
jalankulkuyhteydet 
joukkoliikenteen 
solmukohtiin 

• Ensisijainen tarkoitus 
vähentää keskustaan 
suuntautuvaa 
autoliikennettä

• Sujuva siirtyminen ja 
opastus autolta 
joukkoliikenteeseen 
varmistettava

Strasbourg
Strasbourgissa on useilla 

raitiovaunu- ja bussipysäkeillä 
lukittuja Velo Parc –

pyöräpysäköintitiloja, joihin sopii 
20−100 pyörää paikasta riippuen. 
Velo Parcit toimivat matkakortilla, 

ja niiden käyttö on ilmaista.



At a glance
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Hyvä julkinen liikenne koostuu monesta eri 
osasta – jokainen niistä vaatii huolellisen 

suunnittelun ja yhteensovittamisen
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BERN
Pitkän matkan ja 

paikallisjoukkoliikenteen 
sulautuminen

Bernissä kaukoliikenteen terminaalin etuovelta 
pääsee suoraan paikallisliikenteen hubiin, jonka 

kautta valtaosa paikallisliikenteestä ohjautuu.

MÜNCHEN
Kaikkien liikennemuotojen 

yhdistäminen

Münchener Freiheit –asemalla metrosta 
noustaan katetulle alueelle, josta lähtevät 
raitiovaunut ja kaupunkibussit. Aseman 

läheisyydestä löytyvät myös kaupunkipyörät, 
autovuokraus, B+R sekä informaatiototeemi. 



At a glance
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Tulevaisuuden joukkoliikenne rakentuu 
nykyisten peruspilarien varaan
– teknologian muuttuessakin



— Mikään muu ei vastaa joukkoliikennettä kapasiteetiltaan

— Kaupungistuminen korostaa perinteisen joukkoliikenteen roolia  yhä 
pienemmässä tilassa suurempi määrä liikkujia

— Muiden liikkumismuotojen parempaa kytkentää tarvitaan

— Automaatio tehostaa joukkoliikennettä: itse joukkoliikennevälineet voidaan 
automatisoida ja sitä syöttävät linjat myös 

— Automaattiautojen roolin tulee olla runkojoukkoliikennettä tukeva

At a glance
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Automaattiautot eivät muuta todellisuutta tilanviennistä. (Kuva: 
Tampereen kaupunki 2017 
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Monimuotoinen 
tulevaisuus


