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Tiivistelmä
Hyvät joukkoliikenteen palvelut kuuluvat toimivaan kaupunkiseutuun ja ovat tärkeä kuntien elinvoimaisuuden mittari.
Tässä suunnitelmassa esitetään joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Oulun joukkoliikenteen alueella noin vuoteen 2023 saakka. Tavoitteena Oulun seudulla on parantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja lisätä joukkoliikenteen käyttöä. Tavoitteena on, että joukkoliikenne Oulun seudulla on helppokäyttöistä, nopeaa ja houkuttelevaa.
Joukkoliikenteen palvelutason lähtökohdan muodostavat alueen asukkaiden liikkumistarpeet ja tulevien liikkumistarpeiden ennakoiminen. Tarpeita on työssä tunnistettu kuntakohtaisten haastattelujen, aineistoanalyysien ja kuntien
saaman asiakaspalautteen sekä aiempien asiakastutkimusten pohjalta. Tarpeita on pyritty ennakoimaan selvittämällä
maankäytön ja palveluverkon muutoksia.
Joukkoliikenteen kannalta merkittävin muutos kaupunkiseudulla on Linnanmaan kampusalueen toteutuminen
vuonna 2020, jonka myötä joukkoliikenteen tarpeet Linnanmaalle nousevat kokonaan uudelle tasolle. Muut joukkoliikenteen kannalta merkitykselliset toimintaympäristön muutokset liittyvät kaupunkiseudun kasvuun, jonka vuoksi on
välttämätöntä laajentaa myös joukkoliikenteen palvelua. Naapurikunnista tarvitaan yhä nopeampia yhteyksiä. Sujuvat
ja houkuttelevat lentoasemayhteydet taas ovat tärkeä osa koko kaupunkiseudun houkuttelevuutta. Muutostarpeita
joukkoliikenteen verkkoon aiheuttavat myös hyvinvointipalveluiden ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkojen muutokset.
Palvelutasosuunnitelman toteutuessa lähes puolet seudun asukkaista (noin 100 000 henkilöä) asuisi palvelutasovyöhykkeellä 1, eli noin 15 minuutin vuorovälillä arkisin liikennöitävän joukkoliikenteen piirissä. Joukkoliikennepalveluiden ulkopuolella asuisi reilu 10 prosenttia seudun väestöstä (23 500 asukasta). Oulun kaupungin saavutettavuus
nopeutuisi oleellisesti Iistä, Tyrnävältä ja Kempeleen kunnan itäosista. Linnanmaan kampusalueen joukkoliikennetarjonta nostettaisiin matkustajamääräkasvutavoitteen mukaiselle tasolle. Joukkoliikenne ulotettaisiin merkittävimmille
uusille asuinalueille. Lentoaseman yhteyksiä nopeutettaisiin. Kokonaisuutena joukkoliikenteen tarjonnan määrä kasvaisi tavoitetilassa noin 13 %.
Palvelutason toteuttamisen arvioidaan alustavasti edellyttävän tavoitetilanteessa noin 1,4 miljoonan euron lisärahoitusta (netto). Lisäksi keskustan ja Linnanmaan välisten yhteyksien kehittämiseen tulee varata noin 0,5 miljoonaa euroa
(netto). Kustannusarvioita tarkennetaan palvelutasosuunnitelman jatkona tehtävässä linjastosuunnitelmassa.
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Esipuhe
Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja. Tässä suunnitelmassa esitetään joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Oulun joukkoliikenteen alueella noin vuoteen 2023 saakka. Suunnitelmassa ehdotetaan myös alustavia linjastoratkaisuja palvelutason toteuttamiseksi. Linjasto suunnitellaan kuitenkin
tarkemmin erillisessä suunnitelmassa, jossa tarkennetaan myös kustannusarvioita.
Suurin osa Oulun joukkoliikenteen asiakkaista on tyytyväisiä joukkoliikenteen palveluihin. Marraskuussa 2017 toteutetussa asiakastyytyväisyystutkimuksessa yli 80 % vastaajista piti Oulun joukkoliikenteen palveluja erittäin hyvänä tai
melko hyvänä. Vastaajien mielestä selvästi eniten kehitettävää oli kuitenkin reiteissä ja aikatauluissa. Sen lisäksi, että
nykyisiä asiakkaita halutaan palvella entistä paremmin, tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja saada uusia
joukkoliikennematkustajia. Oulun kaupunkiseutu kasvaa, ja uusille alueille on tarpeen järjestää vähintään kohtuulliset
joukkoliikennepalvelut. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää joukkoliikenneverkon laajentamista, uusia eri alueita
yhdistäviä linjoja, entistä nopeampia vuoroja sekä muun muassa iltaliikenteen lisäämistä.
Suunnitelman laatimista on ohjannut seuraava työryhmä:
Edwin 't Lam
Anu Eloranta
Hannu Honkanen
Anna-Sofia Hyvönen
Sami Puuperä
Saija Räinä
Teemu Savela
Mika Kynsilehto
Eelis Rankka
Katja Vuorinen
Janne Jokelainen
Juha Valta
Jaakko Niskanen
Ari Hoppania
Marjo Paavola

Oulun kaupunki, puheenjohtaja
Oulun kaupunki
Oulun kaupunki
Oulun kaupunki
Oulun kaupunki
Oulun kaupunki
Oulun kaupunki
Iin kunta
Kempeleen kunta
Limingan kunta
Lumijoen kunta
Muhoksen kunta
Tyrnävän kunta
POP ELY
POP ELY

Työryhmä on kokoontunut työn aikana neljä kertaa. Työryhmän työtä on ohjannut työn aikana kaksi kertaa kokoontunut ohjausryhmä. Ohjausryhmään ovat kuuluneet:
Raimo Hämeenniemi
Aino-Kaisa Manninen
Edwin ’t Lam
Hannu Honkanen

Oulun joukkoliikennejaoston pj.
Oulun joukkoliikennejaoston vpj.
joukkoliikennepäällikkö, Oulun kaupunki
logistiikkapäällikkö, Oulun kaupunki

Suunnitelman laatimisesta on vastannut WayStep Consulting Oy alihankkijanaan Trafix Oy. Työn projektipäällikkönä
on toiminut DI, KTM Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy ja suunnittelijana DI Mikko Suhonen, Trafix Oy.
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1 Tausta, tavoitteet ja suunnitteluprosessi
1.1

Joukkoliikennettä kannattaa kehittää

Hyvät joukkoliikenteen palvelut kuuluvat toimivaan kaupunkiseutuun ja ovat tärkeä kuntien elinvoimaisuuden mittari.
Kunta voi kasvattaa asukkaiden ja yritysten määrää monipuolisilla asumisvaihtoehdoilla, riittävällä tonttitarjonnalla,
hyvin toimivilla liikenneyhteyksillä sekä turvallisella ja viihtyisällä ympäristöllään. Liikenneyhteyksillä on merkitystä
teollisuuden, kaupan ja palvelujen sijoittamiseen ja niiden saavutettavuuteen. Elinvoimaisella kaupunkiseudulla kuntalaisella tulee olla pääsääntöisesti mahdollisuus saavuttaa palvelu kävellen tai joukkoliikenteellä harvaan asuttuja
alueita lukuun ottamatta. Toimivat joukkoliikenneyhteydet lisäävät työllisyyttä ja työvoiman liikkumista, sekä palveluiden ja esimerkiksi oppilaitosten houkuttelevuutta.

Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseudulla on välttämätöntä
ilmasto-, elinkeino- ja aluepoliittisista syistä.
Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on sujuvoittaa liikkumista ja minimoida liikenteen synnyttämiä haittoja,
kuten päästöjä, onnettomuuksia ja melua sekä vähentää liikenteen tilantarvetta. Joukkoliikennettä kehittämällä pyritään vähentämään yksityisautoilua. Kun ajoneuvojen yhteenlaskettu määrä vähenee, kasvihuonepäästöt vähenevät,
liikenteeseen vapautuu tilaa ja onnettomuudet muiden ajoneuvojen kanssa vähenevät. Tavoitteena on parantaa ilman
laatua ja terveyttä ja tehdä liikenteestä turvallisempaa ja sujuvampaa. Joukkoliikenteen käyttö vähentää liikenteen
energiankulutusta, haitallisia päästöjä sekä melua. Toimiva joukkoliikenne lisää alueiden turvallisuutta, viihtyisyyttä,
houkuttelevuutta ja vetovoimaa.
Oulun seudulla tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja lisätä joukkoliikenteen käyttöä. Tavoitteena on, että joukkoliikennettä kehitetään entistä helppokäyttöisemmäksi, nopeammaksi ja houkuttelevammaksi.
Oulun kaupunkiseutu kasvaa, ja uusille alueille on tarpeen järjestää vähintään kohtuulliset joukkoliikennepalvelut.
Tämä edellyttää joukkoliikenneverkon laajentamista.

1.2 Palvelutason määrittelyn näkökulmat
Joukkoliikenteen palvelutason lähtökohdan muodostavat alueen asukkaiden liikkumistarpeet ja tulevien liikkumistarpeiden ennakoiminen. Tarpeita on pyritty tässä työssä tunnistamaan haastattelujen, aineistoanalyysien ja kuntien saaman asiakaspalautteen sekä aiempien asiakastutkimusten pohjalta. Tarpeita on pyritty ennakoimaan selvittämällä
maankäytön ja palveluverkon muutoksia. Kaupunkiseudun joukkoliikenne toteutetaan merkittävin osin julkisella rahoituksella ja rahoitus asettaa reunaehdot palvelutason toteuttamiselle.
Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. (Joukkoliikennelaki (869/2009) 4 §). Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja. Määritelty joukkoliikenteen palvelutaso luo perustan liikenteen järjestämiselle, suunnittelulle, rahoitukselle ja toteutukselle. Palvelutasomäärittelyjä voidaan myös hyödyntää kuntien ja maakuntien maankäytön
suunnittelussa.
Laki liikenteen palveluista (320/2017) tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2018 ja korvaa joukkoliikennelain. Palvelutason määrittely ei enää ole lakisääteistä, mutta se ei poista palvelutason määrittelyn tarvetta linjastosuunnittelun
lähtökohtana.
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Joukkoliikenteen palvelutasoa voidaan tarkastella liikkujan, operaattorin tai yhteiskunnan näkökulmasta. Palvelun tarjoajan (toimivaltainen viranomainen) näkökulma palvelutasoon on tekninen. Palvelutaso koostuu palvelun ominaisuuksista, palvelutasokriteereistä, joita mitataan ennalta määrättyjen mittareiden perusteella. Yhteiskunnan näkökulmasta palvelutaso kuvaa liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumista. Liikkujan
(matkustaja, kuljettaja, tienkäyttäjä) tapauksessa puhutaan koetusta palvelutasosta eli laatutasosta.
Koettu palvelutaso on liikkujan subjektiivinen arvio siitä, miten liikenneympäristön ja -tilanteen muodostama liikkumisen palveluiden kokonaisuus toimii. Liikkujan kokema palvelutaso ei välttämättä vastaa palvelun tarjoajan näkemystä palvelutasosta. Kokonaispalvelutaso muodostuu palvelutasotekijöiden yhteisvaikutuksesta.

1.3 Tavoitteet ja rajaukset
Työn tavoitteena on ollut määrittää joukkoliikenteen palvelutaso Oulun joukkoliikenteen alueella linjastosuunnittelun
lähtökohdaksi. Palvelutasosuunnitelmalla joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen linjaa joukkoliikenteen kehittämisen suuntaa lähivuosille.
Lähtökohdan palvelutason määrittelylle on muodostanut vuoden 2012 joukkoliikenteen palvelutason määrittely. Oulun kaupungin ja seudun muiden kuntien joukkoliikenteen toimintaympäristöt ovat kehittyneet sen jälkeen merkittävästi. Työssä selvitettiin toimintaympäristössä tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset ja päivitettiin palvelutasotavoitteet niitä vastaaviksi. Palvelutasotavoitteet asetettiin noin vuoteen 2023, mutta niitä varaudutaan muuttamaan tarvittaessa.
Työssä on keskitytty aikataulun mukaisen joukkoliikenteen liikenteellisen palvelutason määrittelyyn, niin että se toimii
linjastosuunnitelman pohjana. Linjastosuunnittelu ei kuulu tähän selvitykseen. Varsinainen linjastosuunnittelutyö
käynnistyy tämän työn loppuvaiheessa ja linjastosuunnittelun myötä myös kustannusarviot tarkentuvat.

1.4 Työn toteuttaminen
Työ on toteutettu neljässä vaiheessa taulukon 1 mukaisesti.
T AULUKKO 1. TYÖVAIHEET JA NIIDEN SISÄLTÖ.
Työvaihe

Sisältö

1. Nykytilan kuvaus ja analyysi

Nykyisen palvelutason, tarjonnan ja kysynnän kuvaus
Kuvaus linjastoon vaikuttavista muutoksista kuntahaastattelujen ja kirjallisen materiaalin pohjalta.
Käsitys siitä, millä alueilla palvelutasoa on tarpeen parantaa.

Käyttäjätarpeisiin pohjautuva ehdotus palvelutasosta perusteluineen Liikenneviras2. Palvelutasoehdotus ja sen iterointi ton palvelutasoluokkia soveltaen. Sidosryhmien kanssa yhteinen näkemys palvelutasosta.
3. Erillistarkastelut

Kuvaus tärkeimpien matkustuskohteiden matkojen suuntautumisesta ja palvelutasosta nykytilassa ja tavoitetilassa (OYS, lentokenttä/matkakeskus, aluekeskukset)

4. Vaikutusten arviointi

Karkea kustannusarvio nykytilaan suhteutettuna.
Sanallinen kuvaus uuden palvelutason vaikutuksista seudun asukkaiden liikkumiseen.
Kartta alueista, joilla palvelutasoon esitetään muutoksia
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Palvelutasosuunnitelma on valmisteltu tiiviissä vuorovaikutuksessa Oulun kaupungin joukkoliikennetiimin, seudun
kuntien ja ELY-keskuksen kanssa. Työtä on ohjannut seudun kuntien ja ELY-keskuksen edustajien muodostama työryhmä, joka kokoontui työn aikana neljä kertaa, sekä joukkoliikennejaoston edustajista muodostettu ohjausryhmä,
joka kokoontui työn aikana kaksi kertaa.
Työn lähtökohdaksi kaikkien kuntien kanssa järjestettiin ryhmähaastattelu, jossa selvitettiin kunnittain toimintaympäristössä tapahtuneita ja ennakoitavissa olevia muutoksia liittyen erityisesti maankäyttöön ja palveluverkkojen muutoksiin. Samalla kartoitettiin kuntien tarpeita ja toiveita joukkoliikenteen palvelutasoon liittyen. Tilaisuuksiin osallistui
kustakin kunnasta kunnan määrittämä edustus: joukkoliikenneyhdyshenkilöitä, kaavoittajia, koulukuljetuksista vastaavia sekä kunnan teknistä tai muuta johtoa. Oulun kaupungissa haastattelut järjestettiin erikseen joukkoliikennetiimille
sekä Sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja Hyvinvointipalveluiden logistikoille.
Kuntahaastattelujen ja muiden kirjalliseen aineistoon perustuvien analyysien pohjalta laadittiin ensimmäinen ehdotus
palvelutasosta. Palvelutasoehdotuksen työstämistä jatkettiin seudun kuntien yhteisessä työpajassa. Työpajan pohjalta
täsmennettiin palvelutasokriteereitä, -luokituksia ja itse palvelutasoesitystä.
Palvelutasoehdotusta ja vaikutusten arviointia esiteltiin joukkoliikennejaostolle ja kuntien toivomille päätöksentekoelimille ennen kunnittaista päätöksentekoa.
Asiakkaiden näkemyksiä selvitettiin juuri työn alkuvaiheessa valmistuneesta Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään -kyselystä (Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin, Kyselytutkimus 2017; Liikennevirasto 45/2017) sekä Oulun joukkoliikenteen ja kuntien saamista asiakaspalautteista. Oulun joukkoliikenne seuraa
asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti kahdesti vuodessa kaikilla linjoilla toteutettavalla asiakastyytyväisyystutkimuksella,
joka tuottaa vertailukelpoista tietoa Oulun joukkoliikenteestä. Linnanmaan kampusalueen yhteystarpeista toteutettiin
erillinen kysely erillisselvityksen (Linnanmaan joukkoliikenneyhteydet, Ramboll Finland Oy) yhteydessä.

K UVA 1. VUOROVAIKUTUS SUUNNITTELUPROSESSIN AIKANA JA PÄÄTÖKSENTEKOVAIHEESSA .
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1.5 Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritetyt joukkoliikenteen kehittämistavoitteet
Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030 alueen kunnat ovat yhdessä määrittäneet joukkoliikenteen kehittämiselle seuraavat tavoitteet:
•

Joukkoliikennettä kehitetään entistä helppokäyttöisemmäksi, nopeammaksi ja houkuttelevammaksi.

•

Seudun joukkoliikennetarjonta on monipuolista sekä erilaisia liikkumistarpeita ja matkaketjuja palvelevaa.

•

Eri joukkoliikennemuotoja kehitetään rinnakkain ja toisiaan täydentävinä, matkustajalle yhtenä kokonaisuutena näyttäytyvänä joukkoliikennepalveluna.

•

Joukkoliikennettä kehitetään erityisesti parhaan käyttäjäpotentiaalin omaavilla alueilla. Muualla turvataan
julkisen liikenteen peruspalvelutaso. Joukkoliikenteeseen ja henkilökuljetuksiin käytettävä julkinen rahoitus
kohdennetaan tehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Keskeisellä kaupunkivyöhykkeellä tavoitellaan joukkoliikenteen käytön kasvua lisäämällä monipuolista tarjontaa
(paikallisliikenne, cityliikenne ja palveluliikenne). Joukkoliikenteen reitit ovat kattavia ja palvelut ja muut liikkumisen
kohteet hyvin saavutettavia.
Liikkumisen laatukäytävillä ja kehittyvissä isoissa taajamissa tavoitteena on lisätä voimakkaasti joukkoliikenteen
käyttöä ja matkustajamääriä. Joukkoliikenteen palvelutasoa (tarjonta, nopeus, hinta) parannetaan selvästi runkoliikennekäytävillä eri joukkoliikennemuodoilla. Joukkoliikenne on nopeaa ja edullista ja aikataulut ovat säännöllisiä.
Muissa taajamissa ja kylissä pyritään säilyttämään matkustajamäärät nykytasolla. Tavoitteena on turvata arjen liikkumismahdollisuudet (työssäkäynti, opiskelu ja asiointi) ja yhteydet lähitaajamaan ja/tai Ouluun. Tarjonta on monipuolista (seutu-, kutsu- ja palveluliikenne sekä mahdollisia uusia, joustavia joukkoliikennetapoja). Joukkoliikennepalveluiden suunnittelussa otetaan huomioon myös koululaisten ja sosiaalitoimen matkat ja hyödynnetään palveluliikenteen mahdollisuudet.
Maaseutualueilla tavoitteena on turvata julkisen liikenteen peruspalvelut eli vähintään viikoittaiset asiointimahdollisuudet julkisella liikenteellä lähitaajamaan yhdessä muiden henkilökuljetusten kanssa. Tarjonta painottuu joustaviin
joukkoliikennemuotoihin (kutsuliikenne, palveluliikenne ja sekä mahdollisia uusia joukkoliikennetapoja).
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2 Nykytilanteen kuvaus
2.1 Joukkoliikennettä kaikille asukkaille
Oulun kaupunki toimii joukkoliikenteen toimivaltaisena seudullisena viranomaisena Oulun kaupungin, Iin, Kempeleen,
Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien alueella. Alueella asuu yli 254 000 asukasta (Tilastokeskus
31.12.2016). Oulun seutuun kuuluvat lisäksi Utajärven ja Hailuodon kunnat, joissa joukkoliikenteen toimivaltaisena
viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Tämä suunnitelma koskee Oulun kaupungin joukkoliikenteen
toimivalta-aluetta.
Joukkoliikenne on kaikkien seudun asukkaiden käytettävissä ja palvelu pyritään suuntaamaan monipuolisesti erilaiset
tarpeet huomioon ottaen. Parasta palvelutasoa tarjotaan sinne, missä on eniten käyttäjiä. Suurimmat joukkoliikenteen
käyttäjäryhmät ovat säännöllisesti matkustavat opiskelijat, koululaiset ja työssäkävijät.
T AULUKKO 2. OULUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTA -ALUEEN KUNTIEN ASUKASLUKU VUODEN 2016 LOPUSSA SEKÄ VÄKIMÄÄRÄN KASVU
2010–2016. (LÄHDE : YKR-AINEISTO )
Oulu

Kempele

Liminka

Ii

Muhos

Tyrnävä

Lumijoki

Yht.

2016

198 665

17 466

9 956

9 586

9 849

6 717

2 087

254 326

Muutos 2010–2016

13 314

2 243

948

216

111

340

108

17 280

Muutos 10–16 (%)

7,2 %

14,7 %

10,5 %

2,3 %

1,1 %

5,3 %

5,5 %

7,3 %

Asutus painottuu Oulun keskustaan ja keskustan lähialueille, Koskelantien varteen Rajakylään ja Pateniemeen, aluekeskusten (Kaakkuri, Ritaharju ja Hiukkavaara) keskeisille alueille sekä entisiin (Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo) ja
nykyisiin kuntakeskuksiin ja Kempeleessä myös kuntakeskuksen lähialueille. Joukkoliikenteen kannalta merkityksellisiä
asutustihentymiä kantakaupungin ulkopuolella ovat lisäksi Kello, Jääli, Limingan Tupos sekä Tyrnävän Murto.
Väkiluku on kasvanut kaikissa suunnittelualueen kunnissa, vuosina 2010–2016 lukumääräisesti eniten Oulussa (+13
314 asukasta) ja suhteellisesti eniten Kempeleessä (+14,7 %).
Vaikka väestön määrä Oulun seudulla kasvaa merkittävästi, muodostaa alhainen asukastiheys keskeisen joukkoliikenteen kehittämisen haasteen. Keskimääräinen asukastiheys Oulun joukkoliikenteen toimivalta-alueella on vain 37,4
asukasta/km2, kun se kaikilla muilla suurilla kaupunkiseuduilla on monikertainen. Joukkoliikenteen kehittäminen edellyttää Oulun seudulla maankäytön voimakasta tiivistämistä joukkoliikenteen parhaille palvelualueille. (Taulukko 3 ja
kuva 2)
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T AULUKKO 3. ASUKASTIHEYS SUURILLA JA KESKISUURILLA KAUPUNKISEUDUILLA . (LÄHDE : LIIKENNEVIRASTON JUKU-PALVELU .)
Toimivaltainen viranomainen

Asukasluku (v.2016)

Maapinta-ala (km2)

Asukastiheys (as/km2)

1 232 968

1 507,20

818

Turku

289 248

1 184,80

244,1

Vaasa

67 620

364,6

185,5

Tampere

381 155

4 038,50

94,4

Jyväskylä

167 761

1 963,50

85,4

Kotka

80 163

1 206,50

66,4

Lappeenranta

72 875

1 433,30

50,8

Pori

118 657

2 343,30

50,6

Lahti

201 685

5 124,60

39,4

Kuopio

139 508

3 642,00

38,3

Oulu

255 301

6 821,80

37,4

Hämeenlinna

94 241

2 690,30

35

Kouvola

85 306

2 558,50

33,3

Joensuu

102 955

3 907,80

26,3

HSL-kuntayhtymä

K UVA 2. OULUN SEUDUN VÄESTÖ (31.12.2016) 1X 1 KILOMETRIN RUUDUISSA .
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Suunnittelualueella on yli 90 000 työpaikkaa (YKR–aineisto 31.12.2014). Näistä 86 prosenttia sijaitsee Oulussa (taulukko 4).
T AULUKKO 4. TYÖPAIKAT KUNNITTAIN 31.12.2014. (LÄHDE : YKR-AINEISTO )
Oulu

Kempele

Liminka

Ii

Muhos

Tyrnävä

Lumijoki

Yht.

Työpaikkamäärä

77 697

4 718

1 917

2 201

2 194

1 256

395

90 378

Osuus seudun työpaikoista

86,0 %

5,2 %

2,1 %

2,4 %

2,4 %

1,4 %

0,4 %

100 %

Seudun pendelöinti on vahvasti Oulu-keskeistä. Suurimmat pendelivirrat ovat Oulun ja Kempeleen välillä, mutta kaikista seudun kunnista pendelöidään merkittävästi Ouluun. Muiden kuntien välillä pendelöinti on vähäistä (taulukko
5). Liikenneviraston palvelutaso-ohjeen (Liikenneviraston ohjeita 31/2015) joukkoliikenteen kannalta merkittävinä pidetään yli 250 henkilön pendelöintivirtaa.
T AULUKKO 5. PENDELÖINTI OULUN SEUDULLA ( LÄHDE : YKR-AINEISTO 31.12.2014).

Opiskelijoiden matkat suuntautuvat lukioihin, yliopistoon, ammattikorkeakouluihin ja ammattioppilaitoksiin. Linnanmaalla sijaitsevassa Oulun yliopistossa opiskelijoita on noin 10 000, ja heistä noin 8 100 asuu Oulun kaupungin alueella (21 % Linnanmaalla, 12 % ydinkeskustassa). Ammattikorkeakoulun Kotkantien ja Teuvo Pakkalan yksiköissä opiskelijoita 5 840, ja heistä noin 4 100 asuu Oulussa (15 % keskustassa, 8 % kaukovainiolla).
Oulun kaupungilla on yli 75 % seudun nykyisistä lukiokoulutuksen aloituspaikoista. Oulussa on 13 lukiota, joissa opiskelijoita on yhteensä 4 150 sekä noin 550 opiskelijan aikuislukio. Oulun lukioiden oppilaista 15–20 % tulee lähikunnista. Lähikunnissa peruskoulun päättävistä lukioon hakeutuvista nuorista jopa 40 % suuntaa Oulun lukioihin (Lähde:
kouluverkkoselvitys). Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella ja Iissä on lukiot ja myös Tyrnävällä aloittaa monimuotolukio syksyllä 2018.
Ammattioppilaitoksia sijaitsee Oulussa, Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa ja Muhoksella. Laki lukiokoulutuksen
ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997) velvoittaa valtiota korvamaan toisen asteen
oppilaiden koulumatkakustannuksia. Kansaneläkelaitos maksaa koulumatkatukea säännöllisesti opiskeleville 2. asteen
opiskelijoille joiden koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan ja koulumatkan kustannukset ovat yli 54
euroa. Kelan koulumatkatukea sai vuonna 2017 yhteensä 4 482 opiskelijaa. Tuen saajista 76 % teki matkansa joukkoliikenteellä.

Raportti OUKA/8430/08.00.00/2017

12(42)
29.3.2018

Oulussa on 50 peruskoulua, joissa on oppilaita yhteensä noin 21 400.
Kempeleessä on kaksi suurta yhtenäiskoulua, Kirkonkylän ja Ylikylän yhtenäiskoulut, joissa molemmissa on lähes tuhat
oppilasta 1–9 vuosiluokilla. Linnakangastalon koulusta rakentuu kolmas yhtenäiskoulu vuoteen 2020 mennessä.
Muilla kouluilla on oppilaita seuraavasti: Linnakangastalo noin 520, Santamäkitalo, noin 175 ja Ketolanperä noin 90
oppilasta.
Limingassa Liminganlahden yhtenäiskouluun kuuluvat keskustaajaman koulu (entiset Linnukan ja Hannu Krankan
koulut), Ketunmaan, Lakeuden ja Rantakylän kyläkoulut ja opiskelijoita on yhteensä 1 270. Tupoksen yhtenäiskoulussa
opiskelijoita on 919.
Tyrnävällä peruskouluja on viisi ja oppilaita noin 1 500. Lumijoen yhtenäiskoulussa oppilaita 425. Muhoksella peruskouluja on kahdeksan ja Iissä yhdeksän.
Etäällä koulusta asuvat peruskoululaiset tekevät merkittävästi matkoja joukkoliikenteessä kaikissa kunnissa, vaikka
pääosa peruskoululaisista kulkee koulumatkat jalan tai omalla kulkutavalla.

2.2 Joukkoliikenteen nykytila
2.2.1

Joukkoliikenteen tarjonta

Oulun seudulla joukkoliikennettä tarjotaan yli 40 linjalla. Linjasto on alueellisesti varsin kattava. Eniten vuorotarjontaa
pystytään järjestämään alueille, joilla on paras kysyntäpotentiaali, eli tiivis maankäyttö ja runsaasti säännöllisesti matkaavia. Paras palvelutaso ja eniten vuorotarjontaa seudulla on runkolinjastoksi kutsutuilla neljällä keskustaan johtavalla liikennekäytävällä:
•
•
•
•

Koskelantien varsi Rajakylään ja Pateniemeen
Kemintie Linnanmaalle, Kuivasrantaan ja Ritaharjuun
Kainuuntie Maikkulaan
Kaukovainio, Hiironen, Kaakkuri.

Alueella liikennöitiin vuonna 2017 noin 408 000 lähtöä ja noin 9,44 miljoonaa linjakilometriä. Vuonna 2016 lähtöjä oli
noin 384 000 ja linjakilometrejä 9,32 miljoonaa. (Lähde: Liikennevirasto, JUKU-palvelu). Runkolinjoilla (linjat 1,2,3 ja 4)
liikennöidään noin kolmasosa linjakilometreistä.
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K UVA 3. JOUKKOLIIKENTEEN VUOROTARJONTA PYSÄKEITTÄIN .

T AULUKKO 6. SEUDUN KUNTIEN JOUKKOLIIKENNEYHTEYDET OULUUN .
Vuoroväli arki ruuhka-aika

Vuoroväli arki päiväaika

Matka-aika

Reitti

Kempele

50: 60 min
51: 60 min
52: 25–35 min
Kempeleen keskustassa 4
vuoroa tunnissa

50: 60 min
51: 60 min
52: 25–35 min
Kempeleen keskustassa
3 vuoroa tunnissa

50: 25 min
51: 45 min
52: 25 min

50: Haapamaa–kk–Vt 847
51: koulukeskus–kk–Ylikylä–Linnakangas–Kaakkuri
52: kk–Zeppelin–mt

Liminka

25–35 min

25–35 min

40 min

Vt 847

Ii

30 min

60 min

60 min

Haukiputaan kautta

Muhos

Kaksi vuoroa tunnissa,
vuoroväli 20–40 minuuttia.

Kaksi vuoroa tunnissa,
vuoroväli 20–40 minuuttia.

50–60 min

Kaksi reittiä:
Pikkaralan kautta tai
Päivärinteen kautta

Tyrnävä

25–35 min

25–35 min

60 min

Pääreitti Limingan kautta

Lumijoki

60 min

Keskipäivällä ei
vuoroja

55 min

Tupoksen rampilta moottoritietä Ouluun
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K UVA 4. NYKYINEN PALVELUTASO KUVATTUNA KARKEASTI LIIKENNEVIRASTON (LIIKENNEVIRASTON OHJEITA 31/2015) LUOKITUKSELLA .
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2.2.2 Joukkoliikenteen käyttö
Joukkoliikenteen kysyntä lähti Oulun seudulla vahvaan kasvuun huonomman kysynnän ajanjakson jälkeen vuonna
2014 joukkoliikennelain (869/2009) voimaantullessa. Tällöin Oulu seudun joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen otti vastuun kaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisestä.

10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000

Oulun seudullinen joukkoliikenne
Oulun kaupungin paikallisliikenne

6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
K UVA 5. OULUN JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJAMÄÄRÄT 1.7.2014 ALKAEN.

Matkustajamäärät ovat jatkaneet kasvuaan ja vuonna 2017 kokonaismatkustajamäärä oli 8,8 miljoonaa matkustajaa.

K UVA 6. OULUN JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJAMÄÄRÄT 1.7.2014 ALKAEN.
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Linjoittain tarkasteltuna suurimmat matkustajamäärät ovat tiheimmin asutuilla alueilla liikennöivillä ja eniten tarjontaa omaavilla ja runkolinjoilla 1 (Jylkynkangas−Metelinkangas), 2 (Ritaharju−Metsokangas), 3 (Aaltokangas−Kaakkuri) ja 4 (Herukka−Iinatti) ja sekä linjalla 20 (Martinniemi−Haukipudas−Oulu−OSAO). Runkolinjoilla tehdään 44 %
kaikista matkoista. Suurimman kysynnän omaavilla linjoilla 2 ja 4 (+ 4A) tehdään yli neljännes kaikista matkoista.

K UVA 7. JOUKKOLIIKENTEEN NOUSIJAMÄÄRÄT LINJOITTAIN ARKIPÄIVINÄ 18.9–13.10.2017.
Linjakilometreittäin tarkasteltuna eniten nousuja linjakilometriä kohden on ruuhka-aikojen lisävuoroissa tai erikoisvuoroissa erityisesti seutuliikenteessä, jossa on runsaasti koululaisvuoroja ja muita täsmälinjoja. Lisäautoja tarvitaan
talvikaudella 2017/2018 linjoilla 1,20,21, 23, 26, 35, 38, 40, 41, 51, 53 ja 56 joka aamuruuhkassa tai iltapäivällä koululaisten paluuvuoroissa.
Kaupunkilinjat noudattavat vakioaikatauluja ja keskimääräinen kuormitus linjakilometriä kohden on varsin tasainen
eri linjojen välillä.

2.2.3 Joukkoliikenteen kustannukset
Joukkoliikenteen järjestämiskustannukset kaupunkiseudulla olivat vuonna 2017 yhteensä 23 565 520 euroa. Nettokustannukset (liikenteen hankinta + muut liikenteen järjestämiskustannukset vähennettynä lipputuloilla ja valtionavustuksella) olivat 6,65 miljoonaa euroa. Kuntien osuudet nettokustannuksista on esitetty taulukossa 7.
Kustannukset kuntien välillä on jaettu kilpailuttamiskohteittain pendelöinnin suhteessa. Kustannusjako uusittiin
1.1.2017 eteläisiin kilpailuttamiskohteisiin.
T AULUKKO 7. KUNTIEN OSUUDET JOUKKOLIIKENTEEN NETTOKUSTANNUKSISTA VUONNA 2017. (LÄHDE : OULUN JOUKKOLIIKENNE ).

Rahoitus (€)
%-osuus

Oulu

Kempele

Liminka

Ii

Muhos

Tyrnävä

Lumijoki

Yht.

5 346 949

450 432

203 316

163 476

272 025

170 581

37 993

6 645 000

80,5 %

6,8 %

3,1 %

2,5 %

4,1 %

2,6 %

0,6 %

100 %
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Kunnat rahoittavat joukkoliikenteen lisäksi myös opetustoimen ja sosiaalitoimen kuljetuksia. Kunnissa henkilökuljetusten kustannukset ovat joukkoliikenteen kustannuksia selvästi suurempi menoerä. Kempeleessä joukkoliikenteen
järjestämiskustannukset muodostavat noin kolmanneksen kunnan rahoittamien kuljetusten kustannuksista (joukkoliikenne, opetustoimen kuljetukset ja sosiaalitoimen kuljetukset yhteensä). Limingassa ja Muhoksella noin neljänneksen, Tyrnävällä noin viidenneksen ja Lumijoella ja Iissä noin 12–13 %. Vertailu on suuntaa antava, koska tietojen toimittamisvuosi vaihtelee kunnittain. (Kempeleestä ja Limingasta oli tarkasteluissa käytössä vuoden 2015 tiedot, Muhokselta vuoden 2016 tiedot ja Tyrnävältä, Lumijoelta ja Iistä vuoden 2017 tiedot).
Oulun joukkoliikenteen menot kokonaisuudessaan vuonna 2017 olivat 25,474 miljoonaa euroa sisältää liikenteen
hankinnan lisäksi muut joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvät kustannukset, kuten informaatiojärjestelmän kulut,
viestintä ja markkinointikulut sekä tietojärjestelmien ylläpitokustannukset. Tulot vuonna 2017 olivat yhteensä
17,899 miljoonaa euroa. Tulot sisältävät noin 1,1 miljoonaa euroa valtionapua, noin 2,0 miljoonaa euroa Kansaneläkelaitoksen maksamaa koulumatkatukea ja 1,3 miljoonaa euroa muilta kunnilta laskutettavia kustannuksia sekä 0,8
miljoonaa euroa kaupungin sisäistä laskutusta. Nettokustannus yhteensä vuonna 2017 oli 7,55 miljoonaa euroa.
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3 Toimintaympäristön muutokset ja joukkoliikenteen kehittämistarpeet
3.1 Yhteenveto keskeisistä toimintaympäristön muutoksista
Oulun seudulla suurimmat toimintaympäristön muutokset liittyvät kaupunkiseudun kasvamiseen, jonka vuoksi on
välttämätöntä laajentaa myös joukkoliikenteen palvelua. Naapurikunnista tarvitaan yhä nopeampia yhteyksiä ja nopeat yhteydet koetaan tärkeäksi osaksi kuntien elinvoimaisuutta. Sujuvat ja houkuttelevat lentoasemayhteydet taas
ovat tärkeä osa koko kaupunkiseudun houkuttelevuutta. Joukkoliikenteen kannalta merkittävin muutos on Linnanmaan kampusalue, jonka myötä joukkoliikenteen tarpeet Linnanmaalle nousevat kokonaan uudelle tasolle. Muutostarpeita joukkoliikenteen verkkoon aiheuttavat myös hyvinvointipalveluiden ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkon muutokset.
Laki liikenteen palveluista (320/2017) muuttaa nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt ja julkisin
toimin ohjatut. Liikennepalvelulain tavoitteena on edistää kilpailun tasapuolisuutta henkilöliikennemarkkinoilla sekä
henkilö- ja tavaraliikenteen palveluntarjoajien kilpailukykyä. Uudella lailla pyritään myös luomaan puitteet julkisesti
tuettujen henkilökuljetusten järjestämiseksi entistä tehokkaammin muun muassa digitalisaatiota, kuljetusten yhdistämistä ja erilaisia kalustotyyppejä hyödyntämällä.
Tulevaisuudessa uuden mahdollisuuden kaupunkiliikenteen kehittämisessä muodostavat uudet markkinaehtoisen liikenteen palvelut ja niiden yhteensovittaminen joukkoliikennejärjestelmää tukevaksi. Parhaimmillaan uusien liikkumisen palveluiden avulla parannetaan oleellisesti julkisen henkilöliikenteen palvelutasoa, lisätään sujuvia julkisen liikenteen matkaketjuja ja tuetaan joukkoliikenteen kysynnän kasvua. Julkisen vallan rooli liikenteen palveluiden kokonaisuudessa, ja toisaalta markkinaehtoisten palveluiden rooli julkisen liikenteen palvelutason kokonaisuudessa hahmottuu vasta lähivuosina.
Työnantajien rooli viisaan liikkumisen edistämisessä kasvaa. Oulun seudulla kehittyviä työpaikka-alueita ovat erityisesti Ruskon, Kontinkankaan, Linnanmaan ja Limingantullin alueet sekä mm. Oulunportti ja Zatelliitin alue Kempeleessä. Jotta joukkoliikenteen palvelutaso saadaan vastaamaan työssäkäynnin tarpeita, tulee työnantajien jatkossa yhä
tiiviimmin osallistua liikkumisen palveluiden kehittämiseen sekä selvittämällä kehittämistarpeita, että tukemalla kestävän liikkumisen ratkaisuja.
Elämisen aikaikkuna on laajentunut. Palveluita on tarjolla kaikkina viikonpäivinä aamuvarhaisesta iltamyöhään. Yhä
useamman työajat poikkeavat virastoajoista. Tämä haastaa joukkoliikenteen tarjonnan aikataulusuunnittelun. Tämän
suunnitelman aikana yleisin palvelutason parantamistarve on koskenut myöhäisempiä iltayhteyksiä ja viikonloppuyhteyksien entistä kattavampia aikatauluja.
Joukkoliikennettä palvelevan infrastruktuurin kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia linjastosuunnitteluun. Moottoritien rampeille toteutettavat pysäkit mahdollistavat nopeat, moottoritietä hyödyntävät linjat. Oulussa Poikkimaantien
silta tarjoaa mahdollisuuksia uusille linjastoratkaisuille.
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3.2 Oulun kaupunki
Yleisiä tavoitteita ja linjauksia
Oulussa kaupunkistrategiassa on asetettu selkeitä tavoitteita joukkoliikenteen kehittämiselle. Vuoden 2020 kaupunkistrategiassa todetaan, että Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suhteellinen osuus kaikista liikkumismuodoista
kasvaa. Tavoitteena kasvattaa joukkoliikenteen nousijamääriä ja kulkutapaosuutta. Tavoitteena on 7 prosentin kulkutapaosuus vuonna 2020. Vuoden 2026 strategian valmistelun yhteydessä tehdyssä kuntalaiskyselyssä toimivan joukkoliikenteen merkitys vastaajille korostuu selvästi tuloksissa. Tärkeänä pidetään myös sitä, että Oulussa on turvallista
asua ja liikkua.
Vuoden 2026 strategian valmistelutyöpajoissa (asukasraadit) nousi esille useita joukkoliikenteen kehittämistarpeita.
Julkisen liikenteen toiminta koettiin joiltain osin riittämättömäksi. Erityisesti yhteyksiä kauempaa keskustaan ei pidetty
toimivina. Nähtiin, että julkisella liikenteellä ei pääse kulkemaan eri puolille Oulua, mitä pidettiin työssäkäynnin ja
palvelujen saannin näkökulmista ongelmana. Esimerkiksi kulkeminen Oulunsalosta Kaakkuriin todettiin vaikekasi.
Joukkoliikenteeseen toivottiin parannuksia. Pieniä citybusseja ehdotettiin Haukiputaalle ja Kelloon. Koulukuljetuksia
esitettiin avattavaksi myös muille kuljetuksille.
Oulun keskustavisiossa (kaupunginhallitus, huhtikuu 2017) todetaan, että keskustassa joukkoliikenteen toiminta- ja
kehitysedellytyksiä parannetaan. Joukkoliikenne tarjoaa yhteydet Oulun keskustaan sekä mahdollisuudet vaihtaa kulkumuotoja sujuvasti. Keskustassa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa ja
nopeutta parantamalla, sekä muun muassa joukkoliikennekaistoja, pysäkkiratkaisuja ja liikennevaloetuisuuksia kehittämällä. Tavoitteena on, että keskeisillä keskustan yhteysväleillä joukkoliikenne on henkilöautoa houkuttelevampi
vaihtoehto.
Joukkoliikenteen merkityksen ja näkyvyyden parantamisen näkökulmasta keskustan läpäisevyyden kehittäminen on
keskeistä.
Uuden liikennepalvelulain mukaan toimivaltainen viranomainen voi hallintopäätöksellä suojata järjestämäänsä PSAliikennettä, mutta vielä ei ole kokemuksia, onko suoja riittävä.
Linjastosuunnittelun haasteena on tasapainoilu suorien ja kiertelevien linjojen välillä. Suorat linjat ovat nopeita, mutta
kävelymatkat kasvavat. Kiertelevillä linjoilla saadaan lyhyitä kävelymatkoja. Nyt linjastoa on selkeytetty vaiheittain, ja
tätä työtä pitää jatkaa. Kehityssuuntana on toteuttaa ensin säteittäisille linjoille hyvä palvelutaso, ja sen jälkeen lisätä
poikittaisia vuoroja. Tavoitteena on moottoritievuorojen lisääminen.
Maankäytön kehitysnäkymät
Uuden Oulun yleiskaavassa on määritelty kaupungin kasvun ja tiivistymisen kehityslinjaukset. Kaupunkikehittämisvyöhykkeitä ovat muun muassa kaupunkikäytävät, joilla ohjataan kaupunkirakenteen tiivistymistä erityisesti keskustan
ja kolmen aluekeskuksen välisillä vyöhykkeillä joukkoliikenteen edellytyksiä merkittävästi parantaen.
Oulun keskusta tiivistyy ja uudistuu. Keskustan suuralueella on jatkuvasti useita kehityshankkeita vireillä ja rakenteilla.
Seuraavina vuosina suurimmat muutokset ovat Asemakeskuksen alueen kehittäminen sekä Raksilan marketalueen
uudistaminen.
Suurin osa uusista asunnoista rakennetaan lähivuosina kerrostaloihin täydennysrakentamisalueille. Kerrostaloasuntoja
rakennetaan vuoteen 2022 mennessä erityisesti keskustaan suuralueelle, Toppilansalmen alueelle, Limingantulliin,
Tuiraan, Höyhtyälle ja Kaukovainiolle, mutta uusia kerrostaloja rakentuu myös muille vanhoille alueille. Merkittävin
asuinpientalorakentamisen uudisalue on jatkossakin Hiukkavaara, mutta omakotitaloja ja rivitaloja rakentuu runsaasti
myös Pateniemeen, Ritaharjuun, Haukiputaalle ja Oulunsaloon. Pienemmässä määrin pientaloja rakentuu eri puolille
vanhoja ja uusia alueita.
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5–15 vuoden kuluessa kaupungin täydennysrakentaminen todennäköisesti kiihtyy. Merkittäviä tehokkaan täydennysrakentamisen kohteita ovat muun muassa Kemintien bulevardi, Linnanmaan ja Kaijonharjun uudistaminen sekä kaupungin varikko ja Vaakunakylä Hartaanselän kulmassa. Keskusta–Linnanmaa vyöhykkeellä täydennysrakentamispotentiaalia on noin
20 000 uutta asukasta ja tuhansia työpaikkoja. Heinäpään uudistumista edistetään erilaisin keinoin, alue täydentyy ja uudistuu omaa tahtiaan ja sen potentiaali on muutamia tuhansia uusia asukkaita.
Yleiskaavan merkittävimpiä työpaikka-alueina kehitettäviä alueita ovat jatkossakin erityisesti Rusko, Teknologiakylä–Linnanmaa, Kontinkangas sekä Oulunportti. Keskusta laajasti ottaen
on jatkossakin huomattavin työpaikkakeskittymä. Kaikkia tärkeimpiä työpaikka-alueita kehitetään.

K UVA 8. Y LEISKAAVAN KAUPUNKIKÄYTÄVÄT .

Palveluverkon kehitysnäkymiä
Hyvinvointipalvelut järjestetään neljässä hyvinvointialueessa. Hyvinvointikeskuksia on kuusi:
Haukipudas, Tuira (2018), Kiiminki, Myllyoja, Kontinkangas ja Kaakkuri.
Uusia liikkumistarpeita syntyy Martinniemen ja Halosenniemen alueilta sekä Kellosta, joista on tarpeen järjestää asiointimahdollisuus Haukiputaan
hyvinvointikeskuksessa. Hiukkavaarasta asioidaan
Myllyojalle, keskustasta Kontinkankaalle, Kaijonharjun ja Rajakylän alueilta Tuiraan, Oulunsalosta
Kaakkuriin ja Jäälistä Kiiminkiin.
Oulussa sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys valmistui 6.2.2018. Kouluverkkoa
tarkastellaan neljässä palvelukeskittymässä:
•

POHJOINEN: Haukipudas, Kiviniemi–Kello,
Pateniemi–Rajakylä, Ritaharju–Kuivasjärvi–
Pöllönkangas

K UVA 9. OULUN HYVINVOINTIKESKUKSET.

•

ITÄINEN: Myllyoja, Korvensuora, Jääli, Kiiminki,
Ylikiiminki, Yli-Ii

•

KESKINEN: Karjasilta–Höyhtyä, Kastelli, Tuira–Toppila, ydinkeskusta

•

ETELÄINEN: Kaukovainio, Maikkula, Kaakkuri, Oulunsalo

20(42)
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Itäisellä ja pohjoisella alueella on suurimmat tarpeet peruskoululaisten oppilaskuljetusten järjestämiseen, koska etäisyydet ovat pitkiä. Esityksen mukaan lukiolaisten matkoihin tulee oleellisia joukkoliikenteeseen vaikuttavia muutoksia,
jos Kaukovainion uusi lukio aloittaa, ja Laanilan, Oulunsalon ja Kiimingin lukioiden alueilta oppilaat kuljetetaan Kaukovainiolle ja Laanilan, Pateniemen ja Merikosken lukioiden alueiden oppilaat Raksilaan. Muutokset kuitenkin ajoittuisivat mahdollisesti palvelutasosuunnitelman aikajänteen loppupuolelle, vuoteen 2026 mennessä.
Linnanmaan kampusalue
Oulun ammattikorkeakoulun pääkampus siirtyy vuosina 2020 Linnanmaan kampusalueelle. Yli 6 000 opiskelijan opiskelupaikka siirtyy toiselle puolelle kaupunkia, mikä tulee vaikuttamaan voimakkaasti liikkumiseen.
Yhteyksien kehittämistarpeita
Työn lähtökohdaksi tunnistettiin seuraavia yhteyksien kehittämistarpeita:
•

Keskustassa joukkoliikennettä Torikadun kautta ei pystytä lisäämään. Uudet aamuvuorot joudutaan ohjaamaan mahdollisesti keskustan ohi, joko Kuvernöörin tai Franzenin pysäkkejä tai moottoritietä hyödyntäen.

•

Pateniemenrantaan tarvitaan yhteydet. Kouluun uudelta alueelta kuljetaan Herukan suuntaan.

•

Kaijonharjun terveysasema lakkautuu. Kaijonharjun suuralueelta kuljetaan Tuiran terveysasemalle. Kaijonharjusta on myös yhteystarpeita Limingantulliin.

•

Limingantullissa on paljon kaupan alan työpaikkoja, joissa tarvitaan laajat aukioloajat myös viikonloppuna.
Myös alueen harrastuspaikat lisäävät tarvetta iltayhteyksille. Alueelle tarvitaan ilta- ja yöliikennettä.

•

Poikkimaantien silta kannattaa ottaa joukkoliikenteen käyttöön. Tätä kautta voisi ensisijaisesti kulkea Hiukkavaaran/Kivikkokankaan keskustayhteys. Koululaisten tarve suuntautuu ainakin toistaiseksi Laanilaan ja Tuiraan.

•

Linnanmaan yhteyksiä tulee kehittää: Keskusta, Limingantulli, Rajakylä, Toppila, Maikkula ja Metsokangas tarvitsevat ainakin yhteydet uudelle kampusalueelle.

•

Lentoaseman yhteyksien palvelutasoa pitää nostaa ja yhteyksiä nopeuttaa. Linjastosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota joukkoliikenteen sovittamiseen lentoaikoihin.

•

Yhteystarve Oulunsalon ja Kaakkurin välillä on selvitettävä. Oulunsalon Niemenrannan alueelta on tarpeita
yhteyksille Oulunsaloon ja Kaakkuriin.

•

Jäälin palvelutasoa on parannettava.

•

Kellon Kiviniemen yhteydet Haukiputaalle tulee selvittää. Myös reittiä Kellon Kiviniemestä Ouluun tulisi selkeyttää.

•

Kasarmintiellä linjaa 21 ei tarvita enää ammattikoulun takia, mutta Kasarmintien alueen täydennysrakentamisen myötä alueella on muita tarpeita.

•

Haukiputaan Asemakylän yhteyksiä tulee kehittää. Samoin yhteyksiä Jatuliin.

•

Työmatkaliikkumisen kehittäminen yhteistyössä työnantajien kanssa on selkeä viisaan liikkumisen kehittämiskohde Kontinkankaalla, Limingantullissa ja Ruskon alueella.

•

Lukioverkon muutokset aiheuttavat muutoksia linjastoon, mutta muutostarpeet ja niiden aikataulut tarkentuvat vasta palveluverkkopäätöksen yhteydessä.
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Palvelutason kehittämisen TOP7
Runkoliikenteen yhteyksien edelleen kehittäminen
Linnanmaan kampusalueen yhteydet
Keskustan läpäisyn sujuvoittaminen
Hiukkavaaran yhteydet
Limingantullin yhteydet
Moottoritien hyödyntäminen
Muiden uusien ja täydentyvien alueiden kohtuullinen palvelu

3.3 Ii
Toimintaympäristön muutokset
Iissä kirkon seudulla on tulossa asemakaavamuutos. Uusi asemakaava vahvistetaan vuoden 2018 aikana. Keskusta
tiivistyy, ja keskustan alueelle syntyy kerrostaloasumista. Keskustaan toteutetaan monitoimihalli.
Keskusta länsipuolelle toteutetaan uusia asuinalueita. Keskustan itäpuolella sijaitsee terveyskeskus ja vanhusten päivätoiminta. Iin neuvolapalvelut, jotka sijaitsivat aiemmin kuntakeskuksessa ovat siirtyneet terveyskeskukseen.
Karhusaareen toteutetaan myöhemmin merellinen asuinalue, mutta kaavoitus on vasta lähdössä liikkeelle. Alarannan
suunnalle tulee jatkossa lisää asutusta.
Jakkukylä on liittynyt Iin kuntaan. Jakkukylän liittyminen Iihin muuttaa koulukuljetuksia. Jo koulunsa aloittaneet yläkoululaiset käyvät Yli-Iin koulua, mutta uudet vuosiluokat aloittavat koulun Iissä. Asteittain tarve päästä Jakkukylästä
yläkouluun Iin Valtariin kasvaa.
Nykyisin Olhavan suunnalta tuleville lukiolaisille kunta järjestää kuljetukset kustannuksellaan suljettuna kuljetuksena,
kun sopivaa joukkoliikenneyhteyttä ei ole.
Joukkoliikenteen kehittäminen
Valtuustoaloitteen pohjalta on käynnistetty palvelumuotoilupilotit, joissa tutkimuksen kohteena on laajan haja-asutusalueen liikennepalvelu, ja sen selvittäminen, millaista liikennettä tarvitaan. Marraskuussa 2017 toteutettiin kolmen
viikon mittainen, asiakkaille maksuton joukkoliikennekokeilu, jossa mukana oli noin 20 käyttäjää. Tavoitteena oli löytää optimaaliset aikataulut Iiläisten työssäkäyntivuoroille. Kokeilussa selvisi muun muassa se, että iiläisten suosituimmat pysäkit Oulussa ovat keskustan ohella Peltola, OYS ja Linnanmaa. Rautatieasema sen sijaan ei ole yhtä kiinnostava.
Valtuustoaloitteen pohjalta on tarkoitus tutkia vuonna 2018 laajasti etenkin pohjoisen haja-asutusalueen liikennepalveluiden tarvetta.
Bussivuorojen jatkaminen kuntakeskuksesta Tikkasen ja Suvantolan suuntaan tarjoaisi bussiyhteyden terveyskeskukseen ja neuvolapalveluihin keskustasta. Terveyskeskuksen bussipysäkit ovat nykyisin kuitenkin vasta liittymän jälkeen,
joten mahdollinen uusi yhteys edellyttäisi pysäkkien siirtämistä. Pysäkit kuuluvat ELY-keskukselle. Kaikkia vuoroja ei
Oulussa ole tarpeen enää ajaa Kotkantielle, joten tästä mahdollisesti vapautuisi autokierrosta ajoaikaa yhteyden kehittämiselle Iin keskustassa.
Tärkeimpänä tavoitteena on yhteyksien nopeuttaminen Ouluun. Tavoitteena on päästä puolessa tunnissa Ouluun.
Tarvitaan nopeampi työmatkaliikenne ja siihen syöttöliikennettä.
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Ii-Haukipudas yhteysväli on ruuhkainen. Yhteysvälillä tarvitaan kaksi bussia, josta toinen voisi mahdollisesti kulkea
suoraan Ouluun.
Linja 23 kiertää nykyisin Alarannan kautta, mutta liikennöi vain aikaisin aamulla ja työmatkapaluuna. Vuorot eivät
palvele Alarannan opiskelijoita. Toisaalta Alarannan kautta liikennöitiin aiemmin kerran tunnissa, mutta matkustajia
oli liian vähän. Jatkossa tarvitaan myöhäisempi aamuvuoro ja aikaisempi iltapäiväpaluu.
Linjan 29 palvelutasoa on heikennetty. Nykyaikataulu ei istu Valtarin koulun tarpeisiin, joten aikataulua on tarpeen
muuttaa.
Viikonloppuisin tarvitaan iltavuoroja Oulun keskustaan/keskustasta. Ainakin klo 22–23 tarvitaan bussi Oulusta Iihin.
Iissä on joukkoliikenteelle myönteinen kehittämisilmapiiri. Iissä on mahdollisuus rahoittaa uutta joukkoliikennettä,
mutta palvelut pitää saada sellaisiksi, että niille on oikeasti kysyntää. Nykytilanteessa joukkoliikennematkat ovat vähentyneet.

Palvelutason kehittämisen TOP5
Nopea yhteys moottoritietä Ouluun, ei kaikkia vuoroja Haukiputaan kautta
Viikonloppuisin noin klo 22–23 lähtevä paluuvuoro Oulusta Iihin
Kuntakeskuksessa reittien jatkaminen Tikkasen ja Suvantolan suuntaan,
jossa iso asuinalue, terveyskeskus ja neuvola.
Linjalle 23 opiskelijalähdöt (Alaranta), aamu ja varhaisiltapäivä.
Kunnan maaseutujoukkoliikenteen palveluiden kehittäminen

3.4 Kempele
Toimintaympäristö
Kempeleen osayleiskaavassa näytetään joukkoliikenteen tärkeimmät reitit, ja asutus tukeutuu Metsärinnettä lukuunottamatta joukkoliikenteen reitteihin.
Zatelliitin kauppatontti on tarkoitus ottaa nopeasti käyttöön. Tavoitteena on, että alue toteutuisi jo vuoteen
2020/2021 mennessä. Parhaillaan käynnissä on kunnallistekniikan rakentaminen. Alueen pohjoispuolelle syntyy työpaikka-alue. Jatkossa tarvitaan joukkoliikenteellä poikittaisyhteys Zeppelinistä Piriläntielle.
Hakamaan alue laajenee. Alueelle syntyy työpaikkoja/teollisuutta. Kirkonpellonalueelle toteutetaan tiivistä pientaloasutusta. Alueelle tulee noin 800 asukasta.
Keskustaan tulee noin 1 000 asukasta lisää, mutta kaavarunko on vasta vireillä. Tavoitteena on toteutus noin viiden
vuoden päästä. Keskustan nykyinen rakenne tiivistyy jo sitä ennen, myös kunnantalon ympäristössä.
Rautatieaseman lähelle toteutetaan lisää asutusta.
Linnakankaan alue on kehittynyt odotettua hitaammin. Linnakankaan keskustaan on kaavoitettu kerrostaloja, joita ei
vielä ole pystytty toteuttamaan. Rivitalotonteille alueella sen sijaan on kysyntää.
Vihiluodon alueella on menossa asemakaavan muutos. Paiturissa/Vihiluodossa on kunnan järjestämät koulukuljetukset. Kunta joutuu järjestämään esikoululaisille kuljetuksia myös vanhalle Kokkokankaantielle.
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Joukkoliikenteen kehittäminen
Tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Tavoitteena on, että Kempeleessä ei tarvita kakkosautoa.
Linja 51 liikennöi nyt tunnin välein. Tavoitteena on saada lisää tarjontaa. Linnakangas, Kokkokangas, Ylikylä, reittiä
tulisi myös nopeuttaa. Tulee selvittää, voisiko linja ohittaa Kaakkurin moottoritietä.
Oulun keskustan sujuva läpäisy ja jatkoyhteydet Oulussa ovat tärkeitä. Tarvitaan suora linja Linnanmaan kampusalueelle, esimerkiksi Kempele–Limingantulli–keskusta–Linnanmaa. Yhteys Linnanmaalle tarvitaan kunnan molemmista
osista.
Ammattikoululaisia kulkee Kempeleeseen paljon naapurikunnista. Kempeleen lukiossa on 40 oppilasta Tyrnävältä ja
67 Oulusta. Oulunsalosta olisi mahdollisesti kysyntää lukiolaisia palvelevalle koululaisvuorolle. Ketolanperältä kulkeva
Tyrnävän Murrosta tuleva linja on tärkeä, koska kuljettaa oppilaita Ylikylän koululle.
Oulunsalon ja Kempeleen välille tarvitaan opiskelijoita palvelevat yhteydet.
Zatelliittiin halutaan joukkoliikenteen palvelut sen jälkeen, kun sinne tulee seudullista kauppaa. Jatkossa Linnakankaan
matkailu- ja virkistysalue tarvitsee joukkoliikennettä. Tarve ei kuitenkaan ole vielä ihan lähivuosina.
Kempeleen rautatieaseman junavuorojen saavutettavuus julkisella liikenteellä on tärkeää.
Kempeleen sisäistä liikennettä tulee kehittää. Jatkossa uudelle kehälle Piriläntie–Komeetantie–Kokkokankaantie on
tarpeen saada kunnan sisäistä liikennettä.
Liikennepalveluja on vähennetty Metsärinteeltä ja Haapamaalta. Enää tarjontaa ei pystytä karsimaan. Jatkossa voi tulla
tarpeita järjestää joukkoliikennettä myös Metsärinteen alueelle.
Joukkoliikenteen markkinointiin tulee lisätä resursseja.
Kempeleen toivotaan syntyvän uusia markkinaehtoisia liikenteen palveluita, kuten esimerkiksi Oulun Kyyti-palvelu.

Palvelutason kehittämisen TOP5
Linjan 51 tarjonnan lisääminen
51 reitin nopeuttaminen
Zatelliitin joukkoliikenneyhteys
Suora linja kampusalueelle Oulussa
Kempeleen rautatieaseman yhteydet

3.5 Liminka
Toimintaympäristö
Limingan kirkonkylällä on noin 6000 asukasta. Valtatien 8 eteläpuolella kehitetään Okkosenrannan asuinaluetta, jossa
on tavoitetilassa noin 800 asukasta. Okkosenrannan asuinalueelle toteutetaan päiväkoti ja iso koulu, jossa on noin
450 oppilasta. Alueella kulkee oppilaita, opettajia ja muita työssäkävijöitä.
Kuntakeskukseen toteutetaan urheilukeskus vuoteen 2020 mennessä. Nykyinen teollisuusalue keskustassa muutetaan
asuinalueeksi Liminganportti 2:n työpaikka-alue alue bussireitin varressa täydentyy.
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Kirkkorantaan syntyy uusi, noin 45 perheen alue. Alueelle toteutetaan uusi Kirkonrannan tie.
Ankkurilahden rampeille toteutetaan bussipysäkit, ja niiltä saavutetaan alueen työpaikat. Nyt Tyrnävän nopeat yhteydet kulkevat tätä kautta. Tupoksessa on avattu uusi tieyhteys Saunarannasta.
Peruskoulussa on yhteensä noin 2200 oppilasta ja lukiolaisia on noin 300, joista noin 20 % on ulkopaikkakuntalaisia.
Tupokselta kulkee noin 35–40 lukiolaista Limingan keskustaan. Lumijoelta lukiolaisia tulee noin 5–10 ja Oulusta noin
20 (aikuisopiskelijoita).
Useita kyläkouluja sulkeutuu syksyllä 2018. Rantakylän koulu sulkeutuu ja oppilaat (noin 75 lasta) siirtyvät Liminganlahden yhteiskouluun keskustaan. Ketunmaan koulun noin 45 oppilasta siirtyvät Ojanperänkankaan kouluun. Alatemmeksen koulun noin 60 oppilasta kuljetetaan Ojanperänkankaan kouluun. Peruskoulut alkavat klo 8 tai 9 ja lukio klo
8 tai 9.30.
Temmesläisiä lukiolaisia kuljetetaan Alatemmeksen koululle, jossa on reittiliikenteeseen (Linja 52) yhteys Tyrnävältä
Liminkaan. Linja 52 poimii koululaisia Alatemmekseltä Liminkaan. Kun Alatemmeksen koulu lakkaa, linjalla 52 osa
oppilaista kulkee Limingan keskustaan. Lisäksi joudutaan joka tapauksessa liikenneturvallisuussyistä järjestämään
kunnan oma koululaiskyyti, että tien molemmat puolet saadaan hoidettua. Linjan 52 kuorma on pienentynyt, kun
Kempeleellä oma linja.
Rantakylän alakoulun lakatessa Harjulla asuvat oppilaat voivat kävellä tien varteen, ja hyödyntää Lumijoelta tulevia
bussivuoroja.
Noin 30 lukiolaista kulkee Tyrnävältä Liminkaan linjalla 52. Ongelmana on ollut Murrosta tulevien oppilaiden yhteydet
Tyrnävälle aamulla niin, että oppilaat ehtisivät kouluun Liminkaan klo 8:ksi. Nyt kuitenkin Tyrnävän oman lukion myötä
tarpeet todennäköisesti vähenevät. Tyrnävältä kulkee koululaisia Liminkaan, mutta muita matkustustarpeita yhteysvälillä ei ole. Tyrnävän uuden lukion myötä ei ole esteitä laskea yhteysvälin palvelutasoa.
Joukkoliikenteen kehittäminen
Päiväyhteydet Ouluun toimivat hyvin, mutta ilta- ja viikonloppuyhteyksiä Limingan keskustan ja Oulun välillä on tarpeen kehittää. Viikonloppu- ja iltavuorojen puutteen johdosta illalla ei pääse takaisin Oulusta. Iltaliikenteessä on yhteystarpeita myös Limingasta Kempeleeseen.
Myös Tupoksella on tarvetta iltayhteyksille Limingan keskustaan ja/tai Ouluun, joten ainakin osan vuoroista tulle kiertää Tupoksen kautta. Okkosenrannan/Ojanperän alue tulee saada joukkoliikenteen palveluiden piiriin.
Tarvitaan nopeita moottoritievuoroja ainakin ruuhka-aikaan. Toisaalta yhteyksiä on tarpeen viedä alueen sisälle sekä
Limingassa että Tupoksella. Tupokselle tulee pyöräpysäköintiä varten pysäkille katos pyörille. Oulussa toivotaan suoria
yhteyksiä keskustan lisäksi Linnanmaalle, Kontinkankaalle ja Kaukovainiolle.
Bussin reittien pitäisi Limingassa kulkea Halpa-Hallin kautta, jossa on opiskelukampus. Nyt pysäkit ovat Kedonperäntiellä, josta opiskelijoilla on noin kilometrin kävelymatka. Ala-Temmeksellä vuorojen tulee palvella koululaisliikennettä.
Luontokeskukseen tarvitaan bussi.
Lähialueilta tarvitaan ikäihmisiä palvelevia yhteyksiä, esimerkiksi palveluliikennettä kuntakeskukseen.
Lippujärjestelmien yhteentoimivuutta tulisi kehittää niin, että liminkalaiset voisivat hyödyntää alueen runsasta pitkänmatkan vuorojen tarjontaa seudun sisäisessä matkustamisessa. Kertalipun hinnan tulisi olla edullisempi.
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Palvelutason kehittämisen TOP4
Iltavuorot Oulusta (Tupoksen kautta) Liminkaan.
Nopeampia vuoroja Ouluun. Osa vuoroista kuitenkin Tupoksen kautta.
Reitit kunnan sisällä Halpa-Hallin kautta
Jatkoyhteydet Oulussa tarvitaan Kontinkankaalle ja Linnanmaalle

3.6 Lumijoki
Toimintaympäristö
Toimintaympäristössä ei ole merkittäviä muutoksia. Lumijoella kaavoitetaan lisää, mutta tällä ei ole vaikutusta joukkoliikenteen tarpeeseen. Liikkuminen ja liikkumismahdollisuuksien tarjoaminen on kuitenkin Lumijoen kannalta keskeistä. Tärkein joukkoliikenteen käyttäjäryhmä on nuoret, joilla ei ole omaa autoa. Koululaiset muuttavat pois Lumijoelta, kun toisen asteen opiskelut alkavat, koska kulkeminen on hankalaa. Jos olisi hyvät yhteydet, kuljettaisiin opiskelemassa kotoa.
Kunnassa toimii aktiivinen kimppakyytiryhmä. Kunta ei voi kuitenkaan tukea kimppakyytiryhmiä sellaisenaan. Haasteena on joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen laajempaa käyttäjäjoukkoa palvelevaksi.
Kunta järjestää kunnan koulukuljetuksia kaikille avoimena joukkoliikenteenä.
Joukkoliikenteen kehittäminen
Nykytilanteeseen ollaan Lumijoella melko tyytyväisiä. Kunnan elinvoiman kannalta hyvä liikenneyhteydet ovat erittäin
tärkeitä. Vuorojen määrää ei voi vähentää. Aamu- ja iltavuorossa on käyttäjiä, päivävuorossa hiljaista. Ei olisi mahdotonta, että päivävuoroja hoidettaisiin syöttöliikenteenä.
Kesällä tulee turvata työssäkäyntimahdollisuus joukkoliikenteellä.
Iltaliikennettä on tarpeen kehittää tarjoamalla esimerkiksi liityntäyhteyksinä Liminkaan.

Palvelutason kehittämisen TOP3
Työssäkäyntivuorojen turvaaminen Ouluun myös kesällä
Iltavuoro syöttöliikenteenä Liminkaan.
Vuorotarjonnan parantaminen syöttöliikennettä kehittämällä

3.7 Muhos
Toimintaympäristö
Kunnassa ei ole joukkoliikenneyhdyshenkilöä. Asia on tarkoitus ratkaista uuden kehittämispäällikön toimenkuvan selkeytyessä alkuvuodesta. Kunnassa olisi mahdollisesti tarpeita myös joukkoliikennelogistikolle.
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Muhos kasvaa maltillisesti. Asumiskohteet pyritään saamaan joukkoliikenteen palveluverkon läheisyyteen. Parhaillaan
on meneillään Kirkonkylän osayleiskaavan päivitys. Työ on loppusuoralla. Päivärinteen alue kehittyy. Päivärinteen Muhoksen kirkonkylän puolella nyt 60–70 omakotitonttia, jotka ovat joukkoliikenteen palvelun piirissä. Päivärinteeltä
joudutaan ajamaan ylimääräinen bussivuoro Ouluun kapasiteetin takia.
Leppiniemen alueella osa tonteista on myytävänä. Kaava on valmis, mutta infraa ei ole vielä toteutettu.
Asiointiliikennettä suuntautuu myös Muhokselle, ei pelkästään Ouluun.
Muhoksella laaditaan kouluverkkoselvitystä talvikaudella 2017/2018.
Joukkoliikenteen kehittäminen
Kesäajan palvelutasoa Ouluun tulee parantaa aamuyhteyden osalta niin, että Muhokselta pääsee Ouluun töihin klo
7:ksi. Kuntaan on tullut jonkin verran palautetta myös viikonloppuyhteyksien määristä.
Lähtöjen porrastaminen Oulun yhteyksissä olisi tärkeää, että saadaan 30 minuutin vuoroväli. Toisaalta oppilaskuljetusten sovittelu joukkoliikenteeseen on tärkeää, eivätkä oppilaat voi tulla kouluille eri aikoina. Työjärjestysten näkökulmasta vuorot etelä- ja pohjoispuolelta pitäisi tulla samaan aikaan. Keskustelujen pohjalta kunnassa on päädytty
priorisoimaan oppilaskuljetusten tarpeet ja seuraavassa linjastosuunnitelmassa porrastuksesta luovutaan.
Oppilaskuljetusten toimivuudessa on ongelmia. Päivärinteeltä pohjoiseen koulukuljetukset ovat iltapäivällä 5–10 minuuttia etuajassa. Kylmälänkylän koulun kuljetukset on hoidettu tilausvuoroina. Kuljetuksessa on noin 30 oppilasta.
Raideliikenteessä oli ennen kuusi edestakaista junavuoroa, nyt niitä on vain neljä. Junaliikenteessä työssäkäyntivuoro
Ouluun on lopetettu. Junaliikenteen työssäkäyntivuoro aamulla Ouluun tarvitaan myös Utajärven ja Vaalan näkökulmasta. Tässä suunnitelmassa ei puututa junayhteyksiin, mutta asian tärkeyttä halutaan korostaa.

Palvelutason kehittämisen TOP3
Koulukuljetusten huomioon ottaminen linjastossa
- Vuorojen pysyminen aikataulussa
- Samanaikainen aikataulu, luovutaan porrastuksesta
Aamuvuoro kesällä klo 7:ksi Ouluun
Junille työssäkäyntivuoro aamulla Ouluun

3.8 Tyrnävä
Toimintaympäristö
Tyrnävän keskustassa asuu noin 5 000 asukasta, Murrossa reilu 1 000 asukasta ja Temmeksellä vajaa 1 000 asukasta.
Asutus keskittyy vahvasti Tyrnävän keskustaan. Uuden alueen (Hirvelä, noin 500 metriä Muhostien suuntaan) rakentaminen on jo aloitettu. Alle 1 kilometrin etäisyydellä keskustasta kehittyy myös Palkin asuinalue.
Murrosta käydään Oulussa töissä. Temmeksessä väestö iäkkäämpää. 5–10 vuoden aikajaksolla Temmekseen toteutetaan kiertotalouspuisto.
Tyrnävän kuntakeskuksessa aloittaa syksyllä 2018 Tyrnävän etälukio. Lukioon tulee noin 30 oppilasta/ikäluokka. Tarjolle tulee myös luonnonvara-, bio- ynnä muita ammattikorkeakouluopintoja, joihin tarvitaan kulkuyhteyksiä myös
naapurikunnista. Opiskelijoita kulkee nykyisin paljon Tyrnävältä Liminkaan, mutta jatkossa mahdollisesti myös Limingasta Tyrnävälle.
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Limingan, Kempeleen ja Muhoksen välillä on jonkin verran opiskelijoiden matkustustarpeita myös jatkossa. Yli puolet
kunnan oppilaista on kuljetusoppilaita.
Joukkoliikenteen kehittäminen
Tyrnävältä Oulun keskustaan kulkevat linjat ovat tärkeitä. Erityisesti nuorten kulkeminen ja työssäkäyntivuorot on
tarpeen turvata. Vuorojen tulee kulkea nopeinta reittiä. Pääpainon liikenteessä pitäisi olla nopeimmalla reitillä. Jatkossa Tyrnävältä pitää päästä nopeinta reittiä Tupostien ja moottoritien kautta Ouluun. Murtolaisia kulkee Oulun
keskustaan, joten myös Murron kautta tarvitaan liikennettä. On tärkeää, että Tyrnävältä pääsee myös Liminkaan ja
Muhokselle.
Muhokselle kulkeminen on nykyisin toteutettu tilausliikenteenä, jonka Tyrnävän ja Muhoksen kunnat ovat hankkineet.
Yhteysvälille tarvitaan kaksi vuoroparia aamulla (klo 8 ja 9) ja kaksi iltapäivällä (klo 15 ja 16), mutta liikenne voidaan
toteuttaa myös jatkossakin tilausliikenteenä.
Tyrnävän kannalta on ongelmallista, että reitit optimoidaan seudullisesti nyt Kempeleen mukaan, ja opiskelijat joutuvat odottamaan Kempeleessä. Linjalla 56 Kempele–Murto–Tyrnävä tarvittaisiin Ouluun saakka yhteys.
Säännöllisestä vuorovälistä Ouluun halutaan luopua, koska päivävuoroista tulee kustannuksia ja niiden kysyntä on
vähäistä. Vuorot tulee painottaa ruuhka-aikoihin. Jatkoyhteydet Oulussa ovat kuitenkin tärkeitä.
Kunnassa on käyty alustavaa markkinavuoropuhelua, että kunta ottaisi seudullisia päälinjoja lukuun ottamatta muun
liikenteen (koululaisvuorot) itselleen kilpailutettavaksi. Kunnassa arvioidaan, että omana työnä tehtävästä reittien optimoinnista, ja autojen kokojen optimoinnista voisi saada säästöjä. Ajatuksena on, että tietyt reitit otettaisiin mukaan
seudun joukkoliikennekokonaisuuteen, mutta koulukuljetukset kunnan omaan hankintaan. Ongelmana on ollut myös
se, että joukkoliikenne määrää liikaa koulupäivien aikatauluja.

Palvelutason kehittämisen TOP4
Pääpaino nopeissa yhteyksissä Tupostien ja moottoritien kautta Ouluun
Murron kautta suoria täsmävuoroja Ouluun
Säännöllisestä vuorovälistä täsmävuoroihin
Kunnan sisäinen koululaisliikenne kustannustehokkaammaksi

4 Palvelutason määrittely
4.1 Palvelutasokriteerit
Palvelutason määrittelyssä on lähtökohtaisesti sovellettu Liikenneviraston palvelutaso-ohjetta (31/2015). Oulun seudun kunnat ovat kuitenkin hieman muokannut luokitusta vastaamaan paremmin alueen tarpeita. Muokkaukset koskevat liikennöintiaikoja ja vuorotarjontaa alemmissa palvelutasoluokissa. Lisäksi Liikenneviraston luokat VII ja VI on
yhdistetty yhdeksi luokaksi VI.
Kaupunkiseudulla liikkumisen aikaikkuna on yhä laajempi ja myös alemmissa palvelutasoluokissa tarvitaan iltayhteyksiä. Luokkiin IV–VI on lisätty mahdollisuus iltayhteyden järjestämiseen. Kaupunkiseudulla työssäkäynnin on oltava
mahdollista jo noin klo 7:stä alkaen. Tämän vuoksi liikennöintiaikoja on varhennettu aamusta alimmissa palvelutasoluokissa. 6–10 vuoron tarjoaminen suuntaansa.
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Taulukossa 8 on esitetty palvelutasoluokat ja kunkin luokan kriteerit liikennöintiajalle ja vuorotarjonnalle.
T AULUKKO 8. OULUN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTA -ALUEELLA SOVELLETUT PALVELUTASOKRITEERIT .
Talviliikenne

Liikennöintiaika

Vuoroväli/
vuoromäärä

Kävelymatka

Soveltamisaika

Ma–to

I
5.30–22.30

II
6.00–22.30

III

IV

V

VI

6.30–21.30

6.30–20.00
(+ mahd.
iltavuoro)

6.30–18.00
(+ mahd.
iltavuoro)

7.00–/8.00–
17.00
(+ mahd.
iltavuoro)

7.00–18.00
(+ mahd.
iltavuoro)

7.00–/8.00–
17.00
(+ mahd.
iltavuoro)

Pe

5.30–01.30

6.00–23.30

7.00–21.30

7.00–20.00
(+ mahd.
iltavuoro)

La

6.00–01.30

7.00–23.30

9.00–21.30

9.00–18.00

10.00–15.00

Tarpeen
mukaan

Su

7.00–23.20

9.00–21.30

9/11.00–
18.30

12.00–17.00

Tarpeen
mukaan

Tarpeen
mukaan

6–12 vuoroa/
suunta/vrk
(koulu-, opiskelu-, työmatka- ja/tai
asiointiyhteys)

1–5 vuoroa/
suunta/vrk
(koulu- opiskelu-, työmatka- ja/tai
asiointiyhteys)

Ruuhka
(n. klo 7–9
ja 15–18)

≤ 10 min

≤ 15 min

≤ 30 min

≤ 30 min

Arkipäivä
klo 9–15

≤ 15 min

≤ 20 min

≤ 30 min

≤ 60 min

Arjen
varhaisilta
klo 18–20

≤ 15 min

≤ 20 min

≤ 30 min

≤ 60 min

Tarpeen
mukaan

Tarpeen
mukaan

Lauantaisin

≤ 20 min

≤ 30 min

≤ 60 min

≥ 1 vuoro
kahdessa
tunnissa

1–4 vuoroa/
suunta/vrk

0–2 vuoroa/
suunta/vrk

Sunnuntaisin

≤ 20 min

≤ 30 min

≤ 60 min

≥ 1 vuoro
kahdessa
tunnissa

0–2 vuoroa/
suunta/vrk

0–2 vuoroa/
suunta/vrk

Varhaisaamu ja
myöhäisilta

≤ 30 min

≤ 60 min

-

-

-

Yöliikenne

≤ 60 min

≥ 1 vuoro
kahdessa
tunnissa

-

-

-

≤ 400 m

≤ 500 m

≤ 800 m
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4.2 Palvelutasotavoitteet
Palvelutasotavoitteet on määritetty alueittain kuudessa luokassa. Parhaan palvelutason (luokka 1) alueeseen kuuluvat
Oulun kaupungin vilkkaimmat liikennekäytävät:
•
•
•
•

Koskelantien varsi Keskustasta ja Tuirasta Rajakylään ja Pateniemeen
Kemintie Linnanmaalle, Kuivasrantaan ja Ritaharjuun
Keskusta Kainuuntie Kontinkangas−Maikkula
Kaukovainio, Hiironen, Kaakkuri.

Alueet on pääpiirteittäin luokiteltu taulukossa 9 ja kuvassa 11. Luokittelun lähtökohtana ovat nykyinen toteutunut
palvelutaso ja työn aikana tunnistetut muutostarpeet.
Joillakin alueilla, kuten esimerkiksi Metelinkankaan ja Jylkynkankaan alueilla palvelutaso nousee alueen kysyntää ja
tarvetta korkeammaksi linjasto- ja reittiratkaisujen takia.

T AULUKKO 9. TAVOITTEELLISET PALVELUTASOLUOKAT ALUEITTAIN.
Luokka

Alue

1

Keskusta, Tuira, Linnanmaa, Kaijonharju, Ritaharju, Kuivasranta, Kontinkangas, Oulunsuu, Maikkula, Limingantulli, Rajakylä, Pateniemi, Kaakkuri, Metsokangas, Kaukovainio, Hiironen, Toppila,

2

Aaltokangas, Metelinkangas, Jylkynkangas, Kuivasjärvi, Myllyoja, Saarela, Parkkisenkangas, Puolivälinkangas,
Pyykösjärvi, Hiukkavaara, Hiukkavaaran keskusta, Kivikkokangas, Herukka, Oulunlahti–Kiviniemi–Rantavainio,
Lentoasema
Kempele: kuntakeskus, Zeppelinin alue

3

Koskela, Alppila, Talvikangas, Korvensuora, Hintta, Laanila, Kirkkokangas, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki,
Heikkilänkangas, Iinatti, Heikinharju, Mäntylä, Nokela, Haapalehto, Hietasaari, Takalaanila, Perävainio, Teknologiakylä, Toppilansaari, Kynsilehto, Knuutila
Haukipudas: Keiska–Asemakylä, Holstinmäki
Oulunsalo: Pitkäkangas, Vihiluoto
Kempele: Kokkokangas, Linnakangas, Haapamaa
Liminka

4

Välivainio, Lintula, Svaaninsuo, Tupos, Muhos, Päivärinne, Kellon Kiviniemi, Martinniemi Ii, Jäälin keskusta,

5

Ylikiiminki, Lumijoki, Niemenranta, Tyrnävä, Ii Alaranta

6

Muut alueet

Palvelutason määrittelyssä erityistapauksen muodostavat Linnanmaan ja Oulun keskustan väliset yhteydet. Minimiskenaariossa, jossa joukkoliikennetarjonta on nykyinen, mutta kampusalue kehittyy ja kaavoitus etenee suunnitellusti,
joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat keskusta–Linnanmaa välillä 1000 matkustajalla päivässä siitä huolimatta, että kaikilta merkittävimmiltä asuinalueilta järjestettäisiin suorat yhteydet Linnanmaalle. Tämä vastaa noin
20–25 linja-auton lisäystarvetta keskustan ja Linnanmaan välille. Osa matkustajamäärien kasvusta voidaan hoitaa
käyttämällä reitillä nykyistä isompaa kalustoa, esimerkiksi telibusseja tai nivelbusseja. Kuitenkin yhteysvälin tarjontaa
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on välttämätöntä lisätä ja kehittää. Parantuva tarjonta tulee myös lisäämään joukkoliikenteen kysyntää edelleen.
Pidemmällä aikavälillä on mahdollista selvittää yhteysvälille BRT 1-tyyppien ratkaisun toteuttamista.
Joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantaminen ja käyttöasteen lisääntyminen Linnanmaan ja keskustan välillä on
välttämätöntä myös ruuhkautumisen estämiseksi. Henkilöautojen määrän kasvua yhteysvälillä on välttämätöntä saada
rajoitettua. Tavoitteellisena viisaan liikkumisen (joukkoliikenne, pyöräily, kävely) kulkutapaosuutena yhteysvälillä voidaan pitää 50–60 % kulkutapaosuutta, jolloin henkilöautoilun määrä jopa hieman vähenisi nykytilanteesta matkamäärän kasvusta huolimatta. Joukkoliikenteen tavoitteellinen matkamäärälisäys (kysyntä, johon tulisi varautua) on noin
2400 matkaa per päivä (40–50 vuoroa). Vuoromäärä tarkentuu linjastosuunnittelussa.

K UVA 10. TAVOITTEELLINEN JOUKKOLIIKENTEEN KULKUTAPAOSUUS KESKUSTAN JA LINNANMAAN VÄLILLÄ .

1

BRT-linja-autot kulkevat omalla kaistallaan. Kaista on aina ruuhkaton, järjestelmä toimii luotettavasti ja aikataulut pitävät.
Kalusto on suurikapasiteettista ja vuorovälit tiheitä.
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4.3 Palvelutasomuutokset nykytilaan verrattuna
Seuraavassa on esitetty palvelutasomuutosten keskeiset syyt ja alueet, joita ehdotetut muutokset mahdollisesti koskevat. Lopullinen tarjonta ja yhteydet tarkentuvat linjastosuunnitteluvaiheessa.
Kaupunkiseutu kasvaa, uusille alueille tarvitaan joukkoliikenne
• Kivikkokankaalta ja Hiukkavaaran keskuksesta lisätään tarjontaa. Uusi yhteys toteutetaan Poikkimaantien sillan kautta keskustaan.
• Pateniemenrannasta toteutetaan yhteydet Ouluun.
• Kempeleessä lisätään tarjontaa Ylikylän–Linnakankaan alueilta Ouluun. Toteutetaan joukkoliikenneyhteydet
Zatelliitin alueelle.
• Jääli kasvaa ja laajenee ja tarvitsee oman säännöllisesti Ouluun liikennöivän linjan sekä muutamia vuoroja
Kiiminkiin. Joukkoliikenne tulee ulottaa myös Laivankankaan alueelle.
• Iissä linjasto ulotetaan terveyskeskuksen/Tikkasen alueelle.
• Limingassa Ojanperänkankaan alue pyritään saamaan joukkoliikenteen piiriin.
Lentoaseman yhteyksien kehittäminen
• Yhteyttä pyritään nopeuttamaan ja selkeyttämään. Kaikki vuorot ajetaan mahdollisesti samaa reittiä Lentokentäntietä poiketen vain Oulunsalon keskustaan. Pitkäkankaan liikenne hoidetaan erillisellä linjalla. Oulussa
liikennöidään Matkakeskuksen kautta.
Naapurikunnat haluavat parantaa ja nopeuttaa yhteyksiä Ouluun
• Iistä toteutetaan moottoritieyhteys Haukiputaan ohi Ouluun ruuhka-aikoina.
• Tarjontaa lisätään Kempeleessä Ylikylän–Kokkokankaan ja Linnakankaan kautta Ouluun. Linjaa mahdollisesti
nopeutetaan ohittamalla Kaakkuri. Joukkoliikenteen palvelua laajennetaan Zatelliitin alueelle.
• Tyrnävä–Oulu -liikenteessä päätarjonta ohjataan nopeimmalle reitille Tupostien ja moottoritien kautta. Matkustustarpeet Liminkaan ovat vähäiset, ja Limingan suuntaan riittävät koululaisia palvelevat vuorot. Myös
Murrosta toteutetaan suorat yhteydet Ouluun.
• Limingasta ja Kempeleestä toteutetaan yhteydet Linnanmaan kampusalueelle.
• Lumijoelta säilytetään moottoritieyhteydet nykytasossa Oulun. Lisäksi toteutetaan liityntäyhteys Liminkaan
myöhään arki-iltaisin ja viikonloppuisin.
Linnanmaan kampusalue edellyttää uusia joukkoliikenneyhteyksiä. Kotkantien merkitys muuttuu, AMK poistuu, mutta OSAO:n asema vahvistuu.
• Toteutetaan uudet yhteydet Linnamaalle Rajakylästä, Toppilasta, keskustasta, Kontinkankaalta, Maikkulasta,
Metsokankaalta/Kaakkurista, Limingantullista, Kiimingistä/Jäälistä, Limingasta ja Kempeleestä. Hyödynnetään
moottoritietä ja ruuhka-aikoina vuoroja viedään keskustan ohi.
• Linjan 23 päätepysäkki siirretään mahdollisesti (ainakin osalla vuoroista) OSAOlta Kontinkankaalle, jolloin linjalle saadaan lisää aikaa Iihin.
• Selvitetään isomman kaluston vaikutukset ja lisätään tarjontaa arkipäivisin kasvavaa kysyntää ennakoitavasti.
Lisäystarve arviolta 25–50 vuoroa Linnanmaan ja keskustan välille arkipäivisin.
Hyvinvointikeskusten, oppilaitosten ja muiden palveluiden olla saavutettavissa joukkoliikenteellä palveluverkkojen muuttuessa
• Jäälistä (Laivakankaalta) toteutetaan yhteydet myös Kiimingin suuntaan. Yli-Iistä yhteydet Kiiminkiin hoidetaan palveluliikenteellä.
• Kaijonharjun alueelta toteutetaan yhteys Tuiran hyvinvointikeskukseen.
• Niemenrannan, Pitkäkankaan ja Oulunsalon alueilta toteutetaan yhteys Kaakkurin hyvinvointikeskukseen.
• Joukkoliikenne ulotetaan Haukiputaalla Jatuliin.
• Lukiolaisten yhteyksiin tulee muutostarpeita, jotka otetaan huomioon linjastossa palveluverkkopäätöksen
mukaan.
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Palvelujen aikaikkunaa laajennetaan erityisesti iltaisin, mahdollistetaan työ-, asiointi- ja harrastusmatkat
joukkoliikenteellä
• Myös alempiin palvelutasoluokkiin lisätään iltayhteyksiä.
• Lumijoki–Liminka yhteysvälille toteutetaan iltayhteys syöttöliikenteenä arkisin ja viikonloppuisin.
• Oulusta Liminkaan toteutetaan arki-illan ja viikonlopun myöhäiset yhteydet.
• Linjalle 29 myöhäisempi aamuvuoro ja aikaisempi iltapäivävuoro Alarannan opiskelijoita palvelemaan, linjalle
23 tarvitaan myöhäisempi iltavuoro.
• Muhokselta kesällä varhaisaamun yhteys Ouluun.
• Limingantulliin ilta- ja yövuoroja.

4.4 Palvelutason toteuttaminen
Palvelutason määrittelyn yhteydessä ei tehdä varsinaista linjastosuunnitelmaa. Toteuttamisratkaisuja on kuitenkin
alustavasti tutkittava, jotta kustannuksia pystytään haarukoimaan. Taulukossa 10 on esitetty linjastoratkaisut, joita on
hyödynnetty alustavissa kustannusarvioissa. Linjastoratkaisut muuttuvat ja tarkentuvat jatkotyönä tehtävän varsinaisen linjastosuunnitelman yhteydessä. Useassa kunnassa on tarvetta myös kunnan sisäisen liikenteen kehittämiseen.
Tarpeita on tulevaisuudessa esimerkiksi Kempeleessä (Zeppelin, koulukeskus, Zatelliitti) ja Limingassa palveluliikenne.
Näitä ei ole sisällytetty seuraaviin tarkasteluihin eikä kustannuslaskelmaan.
T AULUKKO 10. A LUSTAVA EHDOTELMA PALVELUTASON TOTEUTTAMISESTA .
Muutostarve

Perustelu

8

Reitin nopeuttaminen keskustassa, matkakeskuksen tavoittaminen.

Lentokentän yhteyksien nopeuttaminen.

9

Reitin nopeuttaminen, Pitkäkankaan lenkki pois.

Lentokentän yhteyksien nopeuttaminen.

22, 25

Tarkastellaan mahdollisuus liikennöidä ainakin
osa vuoroista Kotkantien sijaan OYSiin.

Tarve Kotkantielle vähenee.

23

Ajetaan Iissä terveyskeskukselle ja Oulussa
OYS:iin (ei Kotkantielle).

Tarve Kotkantielle vähenee.

Uusi linja

Ii–moottoritie–Linnanmaa–OYS–Oulun keskusta,
5 vuoroa/suunta.

Nopea yhteys Iistä.

Uusi linja

Haukiputaan sisäinen: Kellon Kiviniemi–Haukipudas–koulukeskus–Jatuli–Terveyskeskus.

Koululaiset, uimahalli, kirjasto.

39

Vuoro lakkautetaan.

Palveluliikenne hoitaa.

40

Lisätään kesäliikenteeseen klo 7:ksi tulo Ouluun.
Lähtöjen porrastuksesta (linja 41 kanssa) luovutaan.

Työssäkäynti Muhokselta.
Koululaisliikenteen parempi palvelu.

51

Vuorotarjonta tuplataan ainakin parhaina aikoina
(vaiheittain). Reitin nopeuttaminen mahdollisesti
Kaakkuri ohittaen.

Kasvanut kysyntä. Tarve nopeuttaa reittiä.
Jos Kaakkurin saa uuden linjan Niemenrannasta, tämä
voisi liikennöidä suoraan keskustaan.
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52

Ei liikennöidä Tyrnävälle asti.
Vuorotellen Liminka−Tupos tai Limingan Ojanperä. Vuorot (ainakin osin) jatketaan Oulussa Linnanmaalle. Myöhäisempi iltavuoro.

Limingan kasvu, Linnanmaan yhteys eteläisistä kunnista.
Ei tarpeita Tyrnävälle koululaisliikenteen ulkopuolella.

Uusi linja

Noin kolme vuoroparia Tyrnävä−Liminka (liityntä
52). Saapuminen Liminkaan ennen klo 8 ja noin
klo 9.

Koululaisia kumpaankin suuntaan, liityntä linjalle 52.

Uusi linja

Murto–Oulu, toteutetaan yhteys klo 8:ksi, 9:ksi ja
klo 15 ja 16. Lopetetaan linja 56 Murto–Kempele.

Koululaisia/opiskelijoita

Uusi linja

Lumijoki–Liminka, arki-ilta, lauantai-ilta.

Iltayhteys Lumijoelta linjalle 52.

54

Tyrnävä–Oulu, suora reitti, lisätään vuorotarjontaa, noin 10 vuoroa/arkipv. Mahdollisesti reitti
Tyrnävä–Tupostie–Kempeleen keskusta–Zatelliitti–mt–Oulu.

Tyrnävän nopea yhteys Ouluun.
Palvellaan samalla Kempeleen keskustan ja Zatelliitin
välinen yhteys.

Uusi linja

Kivikkokangas/Hiukkavaaran keskus−Poikkimaantien silta−OYS−keskusta, 30/60 min vuoroväli.

Uusi alue

Uusi linja

Kiiminki−Jääli (Laivakangas) –Oulu

Yhteys Jääli–Kiiminki (hyvinvointikeskus),
palvellaan paremmin laajentunutta Jäälin aluetta.

Uusi linja

Limingantulli−Keskusta−Tuira−Toppila−Linnanmaa−Kaijonharju

Linnanmaan yhteys Toppilasta, yhteys Kaijonharjusta
Tuiran terveysasemalle, yhteydet Kaijonharjusta,
Toppilasta ja Tuirasta Limingantulliin.

Uusi linja

Iinatti−Maikkula−Kontinkangas−Linnanmaa(–Kaijonharju)

Nopea, keskustan ohittava yhteys Linnanmaalle.
Mahdollisesti nopea yhteys Kaijonharjusta OYSiin.

Uusi linja

Niemenranta−Pitkäkangas−Kaakkuri−Oulu

Koululaisia, yhteys Oulunsalosta Kaakkurin hyvinvointikeskukseen, lisävuoroja Kaakkurista Ouluun.

Uusi linja

Metsokangas/Kaakkuri−mt−Linnanmaa

Keskustan ohittava nopea yhteys Linnanmaalle.

Uusi linja

Pateniemenranta−Linnanmaa−Oulu

Uusi alue, samalla yhteys Linnanmaalle Rajakylästä.

Lisäksi

Linnanmaa−keskusta

Varaudutaan 25–50 vuoron lisätarjontaan.
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5 Vaikutukset
5.1 Liikenteelliset vaikutukset
Muutokset tarjontaan
Suurimmat muutokset nykyiseen palvelutasoon ovat riittävien yhteyksien toteuttaminen Linnanmaan kampusalueelle
sekä kasvavan kaupunkiseudun uusien alueiden saaminen kohtuullisen joukkoliikenteen piiriin. Joukkoliikenneyhteyksiä on myös lisätty niin, että Oulussa hyvinvointikeskukset ovat saavutettavissa palvelualueiltaan.
Iltaliikenteessä tarjontaa esitetään lisättävän muutamilla myöhäisillä vuoroilla arkisin ja lauantaisin erityisesti seutuliikenteessä ja kaupunkialueella muun muassa Limingantulliin. Kattavammat aikataulut mahdollistavat nykyistä paremmin ilta-ajan työ-, asiointi ja harrastusmatkat joukkoliikenteellä.
Linjastoa esitetään täydennettävän entistä nopeammilla yhteyksillä. Moottoritien hyödyntämistä lisätään ja linjoja
viedään myös keskustan ohi ruuhka-aikoina.
Suunnitelma vastaa kuntien toiveisiin sekä kaupunkistrategian valmistelutyön yhteydessä esiin tulleisiin liiketeen nopeuttamistoiveisiin.
Palvelutasosuunnitelman toteutuessa lähes puolet seudun asukkaista (noin 100 000 henkilöä) asuisi palvelutasovyöhykkeellä 1, eli noin 15 minuutin vuorovälillä arkisin liikennöitävän joukkoliikenteen piirissä. Joukkoliikenteen ulkopuolella asuisi reilu 10 % seudun väestöstä (23 500 asukasta). Ilman tarkempaa linjastosuunnittelua joukkoliikennetarjonnan lisäystarpeeksi voidaan arvioida noin 15 %.

K UVA 12. Y HTEENVETO KESKEISISTÄ SUUNNITELMASSA ESITETYISTÄ MUUTOKSISTA .
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Muutokset matka-aikaan
Matka-aika Ouluun nopeutuisi Iistä moottoritievuoron ansiosta yli 20 minuuttia ja Tyrnävältä suoremman reitin ansiosta noin 15 minuuttia. Kaupunkialueella entistä nopeampia moottoritievuoroja esitetään ruuhka-aikoina Iinatin,
Maikkulan ja Kontinkankaan alueilta sekä Metsokankaalta ja Kaakkurista keskustan ohi Linnanmaalle. Toppilan alueelta tulisi suora yhteys Linnanmaalle entisen vaihdollisen yhteyden sijaan.

Nopeimmat matka-ajat Ouluun
70
60
50
40
30
20
10
0
Ii

Kempele, Kempele, Ylikylä
kuntakeskus

Oulu
Matka-aika henkilöautolla

Oulu

Muhos

Liminka

Lumijoki

Tyrnävä

Oulu

Oulu

Oulu

Oulu

Matka-aika joukkoliikenteellä nyt

Matka-aika joukkoliikenteellä tavoitetilassa

K UVA 13. NOPEIMMAT MATKA -AJAT NAAPURIKUNNISTA OULUUN .

Suunnitelman aikana selvitettiin myös Kempeleen linjan 51 nopeuttamismahdollisuuksia. Linjan matkustajamäärästä
noin 12 % tulee Metsokankaan/Kaakkurin alueelta, ja linjan viemistä moottoritietä Kaakkurin ohi voitaisiin harkita,
jolloin myös Kempeleen Ylikylän/Linnakankaan yhteydet nopeutuisivat. Asia tulee tarkentaa linjastosuunnittelun yhteydessä.
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Seudun kuntien yhteydet Ouluun
Taulukossa 11 on esitetty palvelutasoehdotuksen alustavat, laskelmien pohjana käytetyt linjastomuutokset seudun
kunnista. Suunnitelma tarkentuu linjastosuunnitelmavaiheessa. Kaikista kunnista esitetään toteutettavan moottoritietä hyödyntäviä yhteyksiä ruuhka-aikoina. Yhteydet nopeutuvat erityisesti Iistä ja Tyrnävältä.
T AULUKKO 31. SEUDUN KUNTIEN YHTEYDET OULUUN TAVOITETILASSA .
Vuoroväli arki
ruuhka-aika

Vuoroväli arki päiväaika

Matka-aika Oulun
keskustaan

Kustannuslaskelmassa ehdotettu
reitti

30 min
lisäksi noin 5 mtvuoroa/suunta

60 min

60 min
40 min

Haukiputaan kautta
Haukiputaan ohi Linnanmaalle ja
Oulun keskustaan/Kontinkankaalle

50: 60 min
51: 30 min
52: 25-35 min
Tyrnävän uusi linja
60 min

50: 60 min
51: 60 min
52: 25-35 min
Tyrnävän uusi linja
60/120 min

50: 25 min
51: 45 min (alle 40
min, jos nopeutetaan Kaakkurin ohi)
52: 25 min

50: Haapamaa–kk–Vt 847
51: koulukeskus–kk–Ylikylä–Linnakangas–Kaakkuri, lisätään vuorotarjontaa
52: kk–Zeppelin–mt, linja jatkaa Linnanmaalle
Uusi linja (Tyrnävä)–Kempeleen kuntakeskus–Zatelliitti–Oulu

Ii

Kempele

Liminka

Lumijoki

25-35 min

25-35 min

40 min

Linja aloittaa Limingasta, suora yhteys
Linnanmaalle, mahdollisesti joka toinen vuoro Ojanperänkankaalta ja joka
toinen Tupoksen kautta.

60 min
illalla syöttöyhteys
Liminkaan/Limingasta

Keskipäivällä ei
vuoroja

55 min

Tupoksen rampilta moottoritietä
Ouluun

60 min

60 min

50 min/60 min

Pikkaralan kautta ja Päivärinteen
kautta, lähtöaikoja ei porrasteta

60 min

60/120 min

45 min

Pääreitti Tupostietä Kempeleen kuntakeskukseen ja mahdollisesti Zatelliitin rampista moottoritielle

Muhos

Tyrnävä
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K UVA 14. SEUDUN KUNTIEN MOOTTORITIETÄ HYÖDYNTÄVÄT YHTEYDET , OULUN KAUPUNGIN RUNKOLINJASTO JA TÄRKEIMMÄT VAIHTOPYSÄKIT .
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Lentoaseman yhteydet
Lentoaseman vuorotarjontaa ei ehdoteta lisättävän, mutta reittiä nopeutetaan niin, että kaikki vuorot liikennöivät
Lentokentäntietä poiketen ainoastaan Oulunsalon keskustassa. Oulussa liikennöidään systemaattisesti matkakeskuksen kautta.
Pitkäkankaan lenkin siirtäminen Lentoasemanvuoroilta uudelle linjalle vähentää kuitenkin osaltaan lentoaseman vuorojen matkustajamäärää. Linjalla 9 noin 15 % matkustajista on noussut Pitkäkankaalta.
Linnanmaan kampusalueen yhteydet
Tällä hetkellä Oulun yliopiston kautta liikennöivät linjat 1, 2, 3, 8 ja 22. Lisäksi Linnanmaan alueelle liikennöi linja 23,
joka pysähtyy Linnanmaantiellä olevilla pysäkeillä, mutta ei kierrä yliopiston kautta. Linnanmaan kampukselle liikennöidään jo nyt vähintään 12 vuoroa tunnissa talviarkisin kello kahdeksan ja neljän välillä.
Palvelutasoehdotuksessa ehdotetaan uusia linjoja Linnamaalle moottoritietä hyödyntäen Kontinkankaalta/Maikkulasta/Iinatista sekä Metsokankaalta/Kaakkurista. Uusia linjoja ehdotetaan myös Limingantulli−Keskusta−Tuira−Toppila−Linnanmaa−Kaijonharju -reitille, Rajakylästä sekä Iistä, Limingasta ja Kempeleestä. Kaikkien ehdotusten toteuttaminen lisäisi tarjontaa noin 50–70 vuorolla arkipäivisin.
Linnanmaan ja keskustan välillä välttämättömien matkustustarpeitten toteuttaminen edellyttäisi päivittäin noin 20–
25 linja-auton lisäystarvetta keskustan ja Linnanmaan välille. Koska yhteysvälillä tavoitellaan selkeää joukkoliikenteen
kulkutapaosuuden kasvattamista, kysyntä, johon tulisi varautua on noin 2 400 matkaa per päivä (40–50 vuoroa). Vuoromäärä ja kustannukset tarkentuvat linjastosuunnittelussa, mutta alustavasti yhteysvälin kehittämiseen tulee varata
noin 0,5 miljoonaa euroa/vuosi (nettokustannus).
Yhteydet Kontinkankaalle
OYS:n alueella joukkoliikenteen palvelutaso on erinomainen, mutta tätä ei ole saatu näkymään matkustajamäärissä
tarpeeksi. Parhaillaan OYS tavoittelee 1000 autopaikan lisäystä. Työntekijöille tehdyn kyselyn mukaan ainoastaan 4–
5 % käyttää joukkoliikennettä. Palvelutasosuunnitelmassa ei esitetä uusia yhteyksiä OYS:iin, mutta toteutuessaan
Maikkulan suuralueen moottoritieyhteys Linnanmaalle tuo uudet nopeat yhteydet Kontinkankaalle Linnanmaalta ja
mahdollisesti Kaijonharjusta.
OYS:in alueella on tunnistettu tarve teettää työpaikan liikkumissuunnitelma, jossa panostetaan kestävän liikkumisen
kehittämiseen.

5.2 Kustannukset ja rahoitus
Palvelutason toteuttamisen arvioidaan alustavasti edellyttävän tavoitetilanteessa noin 1,4 miljoonan euron lisärahoitusta (netto). Lisäyksen bruttokustannusarvio on 2,7 miljoonaa euroa. Lisäksi keskustan ja Linnanmaan välisten yhteyksien kehittämiseen tulee varata noin 0,5 miljoonaa euroa (netto).
Kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan kustannustenjakoperustetta tarkistetaan merkittävien muutosten myötä.
Kustannustenjakoperusteet on tavoitteena tarkistaa vuoden 2018 aikana, jolloin ainakin kuntakohtaisia matkustajamääriä tulee tutkia yhtenä kustannustenjakoperusteena. Taulukossa 12 on esitetty kustannusarviot kunnittain, jos
jakoperusteet ovat nykyisenlaiset.
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T AULUKKO 12. PALVELUTASOEHDOTUKSEN ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO VERRATTUNA VUODEN 2017 TOTEUTUNEISIIN KUSTANNUKSIIN .
Arvio kustannuslisäyksestä,
jos jakoperuste nykyinen

Toteutuneet kustannukset 2017

Arvio tavoitetilan kustannuksista

Ii

30 000

163 000

193 000

Kempele

90 000

450 000

540 000

Liminka

36 000

203 000

239 000

Lumijoki

6 000

38 000

44 000

272 000

272 000

30 000

171 000

201 000

Oulu

1 210 000

5 347 000

6 557 000

Yht.

1 402 000

6 644 000

8 046 000

Muhos
Tyrnävä

Lisäksi Oulussa noin 0,5 miljoonaa euroa Linnanmaa–keskusta yhteyden kehittämiseen
Kustannusarviolaskelma (taulukko 13) perustuu laskelmaan nykyisten kilpailuttamiskohteiden täydentämisestä. Laskelmissa on käytetty kohteiden keskimääräisiä kilometrihintoja siltä osin, kun ne ovat olleet tiedossa. Uusien linjojen
osalta arvioiden pohjana on käytetty keskimääräistä kilometrihintaa 2,50 €/km.
T AULUKKO 13. KUSTANNUSARVIO .

Oulu

Reitin
pituus
(km)
35

Vuoromäärä
arkisin
10

Oulu

23

Alustava ehdotus palvelutasoa toteuttavasta
uudesta linjasta
Tyrnävä

Kempele

Kempele, Ylikylä Linnakangas

Brutto

Lipputuloarvio

Netto

175 000

Kohteen
keskim.
km-hinta
1,65

288 750

60 %

115 500

210

77 280

2,28

176 198

65 %

61 700

Ajopäivät

Ajokm

250

8

Tyrnävä

Liminka

16

3

210

20 160

1,65

33 264

65 %

11 600

Lumijoki

Liminka

12

2 (1vkl)

250

18 000

1,65

29 700

30 %

20 800

Ii

Linnanmaa

Oulu/
Kontinkangas

44

5

210

92 400

2,48

229 152

30 %

160 400

Niemenranta,
Pitkäkangas

Kaakkuri

Oulu

25

14

250

175 000

2,5

437 500

50 %

218 750

Oulu

12

25

250

150 000

2,5

375 000

50 %

187 500

Oulu

28

5

210

94 080

2,5

235 200

50 %

117 600

50 000

2,5

125 000

50 %

62 500

Kivikkokangas
Kiiminki
Iltaliikennettä
Kiiminki

Poikkimaantien silta
Jääli,
Laivakangas
xx
Jääli,
Laivakangas
Tuira,
Toppila

Oulu
Oulu

28

8

210

94 080

2,5

235 200

50 %

117 600

Linnanmaa,
Kaijonharju

14

14

250

40 000

2,5

100 000

50 %

50 000

Kontinkangas Linnanmaa

19

8

210

63 840

2,5

159 600

50 %

79 800

Vt 4

Linnanmaa

17

8

210

57 120

2,5

142 800

50 %

71 400

Kellon Kiviniemi Haukipudas

Jatuli

10

10

210

42 000

2,5

105 000

50 %

52 500

Pateniemenranta

Oulu

13

15

250

97 500

2,5

243 750

50 %

121 900

Limingantulli
keskusta
Iinatti,
Maikkula
Metsokangas,
Kaakkuri

Rajakylä,
Linnanmaa
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