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Oulun ammattikorkeakoulun pääkampus siirtyy Linnanmaalle vuonna 2020. Pääkampuksen siirtymisen myötä 

Linnanmaan kampusalueella opiskelee ja työskentelee lähitulevaisuudessa yhteensä noin 20 000 henkilöä. 

Pääkampuksen siirtyminen toiselle puolelle kaupunkia muuttaa joukkoliikenteen kysyntää ja edellyttää 

joukkoliikenteen kehittämistä. Työssä etsitään uusia reittivaihtoehtoja, joilla voidaan vastata kasvavaan, Linnanmaan 

suunnan joukkoliikenteen kysyntään. 

 

Työ koostuu teoriaosuudesta ja varsinaisesta tutkimuksesta. Tutkimusta tehdään hyödyntämällä paikkatieto-ohjelmia 

sekä Emme-sijoitteluohjelmistoa, jolla tuotetaan liikenne-ennusteita. Työssä tarkastellaan kolmea suuntaa, joilta 

liikennemallilla tutkitkaan uusia joukkoliikenteen reittivaihtoehtoja Linnanmaan kampusalueelle. 

 

Suurin syy miksi joukkoliikenteen ei koeta soveltuvan Linnanmaalle tehtäviin työmatkoihin on sen hitaus. Yksi 

joukkoliikenteen tärkeimmistä kilpailukykytekijöistä onkin sen nopeus. Opiskelijoiden mukaan ruuhkabussit ovat 

suurin syy, miksi joukkoliikenne ei sovellu opiskelumatkoille. Tutkittavien reittivaihtoehtojen tavoitteena on 

nopeuttaa matka-aikaa ja tarjota myös ydinkeskustan ohittavia yhteyksiä, jotta ruuhkaa keskustan ja Linnanmaan 

välillä voidaan helpottaa.  

 

Reittivaihtoehtoja suunniteltaessa huomioidaan maankäytön kehittyminen lähivuosina ja etsitään potentiaalisia 

alueita, joilta voisi olla kysyntää suoralle linjalle kampusalueelle. Tarkasteltavat alueet ovat Kempele, Toppila ja 

Hiukkavaara. Kempeleen ja Hiukkavaaran osalta tutkitaan myös reittivaihtoehtoja, jotka hyödyntävät moottoritien 

parantamishankkeessa rampeille rakennettavia pysäkkejä. Liikennemallilla tutkitaan miten joukkoliikenteen 

kokonaismatka-ajat ja sen myötä joukkoliikenteen matkamäärät muuttuvat uusilla reittivaihtoehdoilla. Kaikilta 

tutkituilta suunnilta valitaan potentiaalisin reittivaihtoehto ja diplomityön tuloksena esitetään ehdotus parannetusta 

linjastosta.   

 

Tuloksena esitetyn parannetun linjaston myötä todettiin, että joukkoliikenteen matka-aikaa voidaan lyhentää yhdellä, 

moottoritietä hyödyntävällä linjalla laajasti ympäri Oulua. Samainen linja kasvattaa myös joukkoliikenteen 

matkamääriä laajalla alueella. Parannetulla linjastolla voidaan edistää Linnanmaan kampusalueen saavutettavuutta ja 

tarjota henkilöauton kanssa kilpailukykyisempiä vaihtoehtoja nykylinjastoon verrattuna, etenkin Kempeleen 

suunnalta.  

 

Työn tuloksia ei voida suoraan yleistää koskemaan muita kaupunkeja, koska kyseessä on Oulun seudun 

liikennemallilla saadut tulokset ja tutkimuskohteena on ollut Oulun seutu. Liikennemallilla tehtävää vertailua, jota 

tässä työssä on tehty, voidaan toki hyödyntää muuallakin seutujen, kuntien tai kaupunkien omilla liikennemalleilla. 

Oulun kaupungilla on mahdollisuus hyödyntää työn tuloksia joukkoliikenteen kehittämiseksi.    
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Abstract 

The main campus of Oulu University of Applied Sciences will move to Linnanmaa in 2020. Due to the move of the 

main campus there will be about 20 000 people studying and working in Linnanmaa campus in the near future. 

Moving the main campus of Oulu University of Applied Sciences to other side of the city will change the demand of 

the public transport and requires developing of the public transport access. In this Master’s thesis new routes for 

public transport are searched. Goal for those new routes is to answer the growing demand of Linnanmaa’s public 

transport.  

 

This Master’s thesis consists of theoretical part and actual study. Study was made using Geographic Information 

Systems and Emme software for traffic and transit assignments. In this Master’s thesis Emme software is used to 

examine new public transport routes to Linnanmaa campus from three different areas. Areas which potential is studied 

in this Master’s thesis are Kempele, Toppila and Hiukkavaara. 

 

The main reason why public transport isn’t used when commuting to Linnamaa campus is because it is slow. One of 

the main competitiveness factors of public transport is its speed. The main reason why public transport isn’t suited 

for student’s trips to Linnanmaa campus is because of the crowded buses. The goal of the new routes studied in this 

thesis is to speed the travel time and offer routes that bypass the city center of Oulu. Bypassing the city center will 

shorten the travel time and also makes the busses between city center and Linnanmaa less crowded.  

 

Development of land use is taken into consideration while planning the new routes and searching potential areas that 

could have enough demand for new route to Linnanmaa. The highway through Oulu is improved and new bus stops 

will be built on the ramps of the highway. Surveyed routes from Kempele and Hiukkavaara will partly exploit the 

highway and the new bus stops. How the new routes effect on the travel time and on the number of the passengers is 

tested with Emme software. The most potential route is chosen from all three areas and as a result of this Master’s 

thesis, proposal of the new, improved public transport route network will be presented.   

 

As a result of the new improved public transport route network it was founded that travel time can be shorten from a 

wide area with one route that travels on highway and uses the new bus stops. Because of the shortened travel time 

also number of passengers will increase in a wide area. With the improved public transport route network, it is 

possible to improve the accessibility of Linnanmaa campus and offer more routes that can compete with car especially 

from Kempele.  

 

Results of this Master’s thesis cannot be directly generalized because the study was made with Emme software that 

is based on traffic in Oulu. Basic principles of this study can be exploited in other cities with their own traffic models. 

City of Oulu can exploit the results of this thesis in order to improve the public transport.   
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1 JOHDANTO 

Oulun ammattikorkeakoulun pääkampus siirtyy Linnanmaalle pääosin vuonna 2020. 

Muuton myötä Linnanmaan kampuksella on tulevaisuudessa noin 20 000 opiskelijaa ja 

työntekijää. Linnanmaalle päättyvien matkojen määrä nousee ja liikennemäärät kasvavat, 

minkä seurauksena Linnanmaan joukkoliikenneyhteyksiä on kehitettävä.  

Yksityisautoilun vähentäminen on tärkeä osa tämänhetkistä liikennepolitiikkaa, jossa 

pyritään suosimaan kestävän kehityksen mukaisia kulkumuotoja kuten kävelyä, pyöräilyä 

ja joukkoliikennettä. Kestävimmät kulkumuodot, kävely ja pyöräily, eivät kuitenkaan 

palvele kaikkia matkatarpeita. Pitkillä matkoilla ja huonoissa sääolosuhteissa 

joukkoliikenne paras kulkuväline kestävän kehityksen näkökulmasta. (Lintusaari 2010) 

Myös henkilöautolla on paikkansa liikennejärjestelmässä ja tietyntyyppisillä matkoilla se 

on välttämätön, jos joukkoliikenteellä ei voida tarjota tarpeeksi hyvää palvelutasoa tai 

muita liikkumisvaihtoehtoja ei ole. Kaupunkiliikennettä tulisikin suunnitella 

kokonaisuutena, missä yhdistellään liikennemuotojen ominaisuuksia parhaalla 

mahdollisella tavalla. (Vaismaa et al. 2011) 

Liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen ei pitäisi pyrkiä vain kehittämällä 

kestäviä kulkumuotoja vaan panostamalla liikennejärjestelmään kokonaisuutena kaikki 

kulkumuodot huomioiden. Erityyppiset, eriaikaiset ja erilaiset reitit vaativat erityyppisiä 

kulkumuotoja. Matkat, jotka tehdään yhä useammin ympäristöystävällisillä 

kulkumuodoilla tai niitä sisältävillä yhdistelmillä, tukevat liikennepoliittisten tavoitteiden 

saavuttamista. (Lintusaari 2010) 

Mitä useampi tehdyistä matkoista tehdään joukkoliikenteellä, sitä suurempia ovat 

yhteiskunnan hyödyt. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen vähentää 

huipputuntien liikennemääriä ja ruuhkia parantaen samalla liikenteen sujuvuutta. Tie- ja 

katuverkko vaatii lisääntyneen joukkoliikenteen ansiosta vähemmän investointeja ja 

verkon ylläpitokustannukset laskevat. (Pastinen 2007, Liikenne- ja viestintäministeriön 

2006 mukaan) Henkilöauton vaatima tilantarve on suuri myös silloin kun sillä ei ajeta. 

Joukkoliikennettä kehittämällä voidaan vähentää pysäköintialueiden tarvetta ja säästää 

kaupunkien kallista pinta-alaa muihin tarkoituksiin. (Sinisalo 2006) 
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Joukkoliikenne tarjoaa tasavertaisen mahdollisuuden liikkua kaikille ikäryhmille. 

Joukkoliikenteen kehittäminen tukee ilmastopoliittisia tavoitteita ja kaupunkiseutujen 

ilmanlaatuongelmat ja meluhaitat vähenevät. Joukkoliikenteen käyttö mahdollistaa myös 

luonnonvarojen säästämisen. Lisäksi joukkoliikenteellä tehtävät matkat ovat 

turvallisempia kuin henkilöautolla tehdyt matkat. Liikenneturvallisuustavoitteet täyttyvät 

etenkin silloin kun pitkät matkat tehdään henkilöauton sijaan joukkoliikenteellä. 

(Pastinen 2007, Liikenne- ja viestintäministeriön 2006 mukaan)  

Diplomityössä haetaankin vastauksia siihen, miten Linnanmaan suunnan 

joukkoliikennettä voidaan kehittää, kun alueella on pohjoismaisittainkin iso 

opiskelijakeskittymä. Joukkoliikenteen kehittäminen vaatii päätöksentekijöiden yhteistä 

sitoutumista joukkoliikennepolitiikkaan sekä määrätietoisia toimenpiteitä. 

1.1 Tavoitteet 

Diplomityön tavoitteena on selvittää, kuinka Linnanmaan joukkoliikenneyhteyksiä 

tulisi kehittää joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvattamiseksi. Kyseessä on 

samalla diplomityön pääongelma.  

Pääongelmaan pyritään löytämään ratkaisu vastaamalla tutkimuskysymyksiin: 

- Mitkä seikat estävät joukkoliikenteen käytön Linnanmaan kampukselle ja miten 

ne voidaan ratkaista? 

- Millä asuinalueilla on potentiaalisia joukkoliikenteen käyttäjiä? 

- Millaisia uusia joukkoliikennelinjoja voidaan perustaa käyttäjämäärien 

kasvattamiseksi? 

Käyttäjäpotentiaalin kasvattamisessa on käytännössä kaksi vaihtoehtoa; 

joukkoliikennematkan matkavastuksen pienentäminen tai vaihtoehtoisen kulkumuodon 

matkavastuksen kasvattaminen (Lintusaari 2010). Tässä työssä tutkitaan kuinka 

joukkoliikenteen matkavastuksen pienentäminen nopeuttamalla joukkoliikenteen matka-

aikaa uusilla reiteillä vaikuttaa matkustajamääriin. 
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1.2 Työn rakenne, tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Diplomityö koostuu teoriaosuudesta ja varsinaisesta tutkimuksesta. Tutkimuksessa 

selvitetään, miten joukkoliikenteen matkustajamääriä voidaan kasvattaa uusilla 

joukkoliikenteen reittivaihtoehdoilla. 

 

Työn teoriaosuudessa käsitellään tekijöitä, jotka vaikuttavat muun muassa 

joukkoliikenteen järjestämiseen, linjastosuunnitteluun ja kilpailukykyyn. Työn 

teoriaosuus on koottu pitkälti joukkoliikenteeseen liittyvistä selvityksistä, raporteista ja 

tutkimuksista.  

 

Diplomityö on osa Ramboll Finland Oy:n Linnanmaan joukkoliikenneyhteydet – 

projektia. Projektin yhteydessä toteutettiin syksyllä 2017 Oulun yliopiston ja Oulun 

ammattikorkeakoulun työntekijöille ja opiskelijoille suunnattu kysely, jossa kartoitettiin 

erityisesti Linnanmaan suunnan joukkoliikenteen kehittämistarpeita. Kyselyn tuloksia on 

käytetty diplomityön lähtötietoina. Kyselyn kysymykset on esitetty liitteissä 1 ja 2 ja 

tulokset liitteissä 3 ja 4.  

 

Tausta-aineiston keräämiseksi diplomityön yhteydessä toteutettiin myös Oulun 

ammattikorkeakoulun siirtymiseen kytkeytyvien sidosryhmien asiantuntijahaastatteluja. 

Haastattelujen kysymykset ja osallistujat on esitetty liitteessä 5. Lisäksi diplomityössä 

tehdään paikkatietoanalyysejä väestön ja työpaikkojen sijoittumisesta Oulun seudulla. 

Paikkatietoanalyysien avulla selvitettiin joukkoliikenneyhteyksien potentiaalia. 

Diplomityössä hyödynnetään lisäksi Ramboll Finland Oy:n käytössä olevaa Oulun 

seudun liikennemallia, jonka avulla lasketaan erilaisten linjavaihtoehtojen matka-aikoja 

ja tarkasteltiin muutoksien vaikutuksia matkustajamääriin. Tutkimuksen rakenne on 

esitetty kuvassa 1. 
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Diplomityössä paikkatietoanalyyseja tehdään pääosin kahdella eri aineistolla. 

Ruututietokanta 2017 on Ramboll Finland Oy:n ostama aineisto, joka sisältää 

Tilastokeskuksen tilastoaineistoja karttaruutuihin laskettuna. Tässä työssä käytetty 

ruututietokanta (RTK) sisältää tilastoja muun muassa väestö- ja työpaikkamääristä 250 m 

x 250 m -ruuduissa. Tarkempaa analysointia varten käytetään myös valtakunnallista 

Rakennus- ja huoneistorekisteriä (RHR), joka on ollut hanketta varten käytettävissä 

Oulun kaupungin alueelta. Aineisto sisältää tiedon rakennusten väestömääristä Oulun 

kaupungin alueella. RHR-aineistolla on mahdollista tarkastella väestön sijoittumista 

tarkemmin kuin RTK-aineistolla.  

Tutkimuksessa hyödynnetään Emme-sijoitteluohjelmistoa, jolla voidaan tuottaa liikenne-

ennusteita. Emme-ohjelmisto sisältää valmiin reitinvalinta-algoritmin sekä muita 

mallijärjestelmän osia, joiden avulla mallintajalla on mahdollisuus ohjata melko vapaasti 

mallin käyttäytymistä. Samalla ohjelmistolla tuotetut ennusteet voivat siis erota toisistaan 

sisällöltään, rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan, vaikka tulokset olisivatkin samannäköisiä. 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne. 
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Varsinainen malli on aina tekijänsä laatima, sillä suoraa liikennemallia sisältävää 

ohjelmaa ei ole olemassa, ainoastaan työkaluja mallien laatimiseen ja laskemiseen sekä 

tulosten esittämiseen. (Kalenoja et al. 2008) Tässä työssä on käytetty Ramboll Finland 

Oy:n käytössä olevaa Oulun seudun liikennemallia.  

Liikennemalli perustuu neljän, kuvassa 2 esitetyn, vaiheen ennustamiseen. Ensin malli 

laskee, kuinka paljon matkoja syntyy, sitten mistä ja minne matkat suuntautuvat, millä 

kulkutavalla matka tehdään ja lopuksi mitä reittiä pitkin matka tehdään.  

 

Työssä käytettävä liikennemalli perustuu Oulun seudun vuoden 2009 

liikennetutkimukseen. Siten muun muassa kulkutavan valintamallit perustuvat siis 

vuoden 2009 liikkumistottumuksiin.  

 

Kuva 2. Neliporrasmalli (mukaillen Kalenoja et al. 2008) 
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2 YLEISTÄ JOUKKOLIIKEESTÄ 

Joukkoliikenteellä tarkoitetaan henkilöiden kuljettamista liikennevälineillä, jotka on 

suunniteltu suurille henkilömäärille, riippumatta siitä, onko liikenne julkista vai ei. 

Yleisimmin joukkoliikenne on julkista linja-auto- tai raideliikennettä, joka on sidoksissa 

linjoihin sekä aikatauluihin (Liikennevirasto 2013).  Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta 

linja-autoliikenne on Suomessa joukkoliikenteen perusmuoto. 

Liikenneviraston päämääränä on turvallinen ja helppo liikkuminen, mitä kohti pyritään 

kehittämällä liikennejärjestelmää ja liikenteen palveluja kokonaisuutena (Liikennevirasto 

2017a). Joukkoliikenne kuuluu olennaisena osana kehittyvään liikennejärjestelmään ja se 

on tärkeässä roolissa suurissa kaupungeissa ja niiden lähiseuduilla, sillä suuren kysynnän 

ansiosta sen on mahdollista kilpailla henkilöautoliikenteen kanssa ja vähentää siten 

liikenteen ruuhkautumista ja helpottaa ympäristön kuormitusta. (Liikennevirasto 2013) 

Liikenneviraston tavoitteena onkin lisätä joukkoliikenteen matkoja vuoteen 2022 

mennessä 200 miljoonalla uudella joukkoliikennematkalla, mikä tarkoittaa noin 40 

prosentin kasvua joukkoliikennematkojen määrässä (Liikennevirasto 2017a). 

Joukkoliikenteellä on myös merkittävä kaupunkirakenteellinen rooli (Liikennevirasto 

2013). Joukkoliikenteen toimintaedellytyksien huomioiminen osana 

kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta on yksi keskeisimpiä keinoja parantaa 

joukkoliikenteen kilpailukykyä (Joensuu 2011).   

2.1 Joukkoliikenteen potentiaaliset käyttäjät 

Asiakasryhmittelyn hyödyntäminen on yleistä eri aloilla. Asiakasryhmittelyä voidaan 

hyödyntää muun muassa markkinoinnissa, tuotekehittelyssä ja palvelujen 

kohdentamisessa. Asiakasryhmittelyä voidaan hyödyntää myös tutkittaessa keinoja 

joukkoliikennematkojen lisäämiseen sekä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden 

kasvattamiseen. Asiakasryhmittelyn perusteella pyritään tunnistamaan potentiaalisimmat 

joukkoliikenteen käyttäjäryhmät, joihin satsaamalla voidaan vähintäänkin säilyttää 

joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus ja kasvattaa sitä tulevaisuudessa. (Pastinen 2007) 
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Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2007 julkaisemassa joukkoliikenteen 

houkuttelevuuden ja käytön lisääminen eri liikkujaryhmissä kaupunkiseuduilla – 

tutkimuksessa on arvioitu kattavasti keinoja, joilla joukkoliikenteen potentiaalisia 

käyttäjiä voidaan houkutella kokeilemaan joukkoliikennettä. Tutkimuksen mukaan 

joukkoliikenteen käyttäjät voidaan jakaa kolmeen ryhmään; joukkoliikenteen 

aktiivikäyttäjiin, aktiiveihin joukkoliikenteen ja henkilöauton yhteiskäyttäjiin ja 

joukkoliikennettä satunnaisesti käyttäviin autoilijoihin. Muita liikkujaryhmiä ovat aktiivit 

autoilijat ja vähän moottoriajoneuvoilla liikkuvat.  

Aktiivikäyttäjät käyttävät joukkoliikennettä pääasiallisena kulkumuotonaan. 

Henkilöautoa tähän ryhmään kuuluvat käyttävät enintään kerran viikossa. (Pastinen 2007) 

Jotta aktiivikäyttäjät kulkisivat useampia matkoja joukkoliikenteellä, vaatisi se 

kokonaismatkustustarpeen kasvua, sillä jo nyt, ryhmän kaikki matkat tehdään 

joukkoliikenteellä. (Lintusaari 2010) Joukkoliikenteen aktiivikäyttäjät ovat kuitenkin 

tärkeässä roolissa, kun pyritään säilyttämään joukkoliikenteen markkinaosuus. Jotta 

markkinaosuus säilytetään, on tärkeää pitää yllä asiakastyytyväisyyttä. (Pastinen 2007) 

Aktiivit henkilöauton ja joukkoliikenteen yhteiskäyttäjät käyttävät sekä henkilöautoa, että 

joukkoliikennettä ainakin muutaman kerran viikossa. Sanalla aktiivi on haluttu viitata 

aktiiviseen elämänvaiheeseen, kuten työelämän ja lapsiperheen arjen yhdistämiseen. 

Yhteiskäyttäjille kokonaismatka-ajalla on suuri merkitys ja nopeammat 

joukkoliikenneyhteydet mahdollistavat joukkoliikenteen käytön auton sijasta. Myös 

toisen auton tarve perheessä vähenee. (Pastinen 2007) 

Suurin osa kaupunkiseutujen ihmisistä kuuluu kolmanteen joukkoliikenteen 

käyttäjäryhmään; satunnaisesti joukkoliikennettä käyttäviin autoilijoihin. Satunnaisesti 

joukkoliikennettä käyttävät henkilöt kulkevat pääsääntöisesti henkilöautolla, mutta 

epäsäännöllisiä liikkumistarpeita täytetään myös joukkoliikenteellä. Satunnaisesti 

joukkoliikennettä käyttävät voivat lisätä joukkoliikennematkojensa määrää kulkemalla 

joukkoliikenteellä muilla kulkuvälineillä tekemänsä matkat. Joukkoliikenteen 

käyttäjäryhmien tunnistaminen on tärkeää sillä, satunnaisesti joukkoliikennettä käyttävät 

matkustajat muodostavat joukkoliikenteen lisäämispotentiaalin kannalta tärkeimmän 

väestöryhmän. (Lintusaari 2010)  
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Aktiivien autoilijoiden elämään joukkoliikenne kuuluu vain poikkeustilanteissa. 

Joukkoliikennematkojen lisääminen voi olla haasteellista asenteiden tai 

joukkoliikennematkojen sopimattomuuden vuoksi ja joukkoliikenteen käyttöön 

houkuttelu vaatiikin raskaita toimenpiteitä kuten joukkoliikenteen nopeuttamista sekä 

liityntäpysäköinnin mahdollistamista.  (Pastinen 2007). 

Vähän moottoriajoneuvoilla liikkuvat käyttävät harvoin niin joukkoliikennettä kuin 

henkilöautoakin. Tähän ryhmään kuuluvat aktiivisesti jalan tai pyörällä kulkevat, joiden 

elinympäristö tekee mahdolliseksi liikkumisen kävellen tai pyörällä. Ryhmän henkilöt 

liikkuvat jo kestävien kulkumuotojen mukaisesti, mutta joukkoliikenne voi tarjota 

henkilöille vaihtoehdon esimerkiksi huonolla säällä. (Pastinen 2007) 

Suurimman osan joukkoliikennematkoista tekevät joukkoliikennettä säännöllisesti 

käyttävät eli joko aktiivikäyttäjät tai aktiivit henkilöauton ja joukkoliikenteen 

yhteiskäyttäjät. Vaikka ryhmät tuottavatkin suurimman osan joukkoliikennematkoista, 

ovat ne silti pieni osa koko väestöä. Huomattava osa väestöstä on joukkoliikenteen 

satunnaiskäyttäjiä. (Pastinen 2007) Suuren määränsä vuoksi satunnaiskäyttäjät 

muodostavat suuren joukkoliikenteen lisäämispotentiaalin sekä matkojen määrän, että 

joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kannalta (Lintusaari 2010). 

Satunnaiskäyttäjien lisäämispotentiaali voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi nostamalla 

palvelutasoa sekä kehittämällä markkinointia ja hinnoittelua. Myös joukkoliikenteen 

nopeuttaminen on tärkeässä roolissa houkuteltaessa ”elämän ruuhkavuosia” eläviä 

käyttämään joukkoliikennettä. Samanaikaisesti kun satunnaiskäyttäjien 

joukkoliikennematkoja pyritään lisäämään, on huolehdittava, että säännöllisesti 

joukkoliikennettä käyttävät eivät vähennä joukkoliikenteen käyttöään. Usein 

elämänmuutoksen myötä siirrytään joukkoliikenteen käytöstä autoiluun. (Pastinen 2007) 

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi täysi-ikäistyminen, asuinpaikan vaihto tai 

lapsen saaminen. Jotta joukkoliikenteen käyttö ei vähenisi, edellä mainittujen muutosten 

aikana henkilöt voidaan pyrkiä sitouttamaan joukkoliikenteen käyttöön esimerkiksi 

henkilökohtaisen markkinoinnin avulla. (Lintusaari 2010)  
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2.2 Joukkoliikenteen palvelutaso 

Joukkoliikennelain mukaan toimivaltaiset viranomaiset vastaavat joukkoliikenteen 

järjestämisestä. Palvelusopimusasetuksessa toimivaltainen viranomainen on määritelty 

sellaiseksi viranomaiseksi tai viranomaisten ryhmittymäksi, jolla on valtuudet toimia 

julkisen henkilöliikenteen alalla tietyllä maantieteellisellä alueella. Joukkoliikenteen 

toimivaltaisina viranomaisina toimivat ELY-keskukset ja joukkoliikennelaissa mainitut 

kaupungit ja kaupunkiseudut. (Joukkoliikennelaki 2009) Toimivaltaisten viranomaisten 

tehtävät on määritelty joukkoliikennelaissa ja niihin kuuluvat joukkoliikenteen 

järjestämistavasta päättäminen, alueellisen palvelutasomäärittelyn laatiminen sekä 

palvelutasosta päättäminen.  

Joukkoliikenteen kokonaislaatua, eli matkustajien matkustuskokemusta lähtöpaikasta 

määräpaikkaan, kuvataan joukkoliikenteen palvelutasolla. Palvelutasokokemukseen 

vaikuttavat kaikki joukkoliikennematkan osavaiheet, joita ovat pysäkille kävelyaika, 

odotusaika, ajoneuvoaika, mahdollinen vaihtoaika sekä kävelyaika pysäkiltä 

määränpäähän.  Lisäksi kokonaismatka-aikaan voi sisältyä piilevää odotusaikaa eli 

odotteluaikaa, jolla tarkoitetaan lähtöpaikassa tapahtuvaa odottelua ennen matkustajan 

siirtymistä pysäkille odottamaan vuoron saapumista. Joukkoliikennematkan eri 

osavaiheet koetaan usein eritavoin rasittavaksi. Esimerkiksi vaihtoon kuluva aika koetaan 

moninkertaisesti rasittavammaksi kuin ajoneuvossa vietetty aika. (Liikennevirasto 2013) 

Toimivaltaisen viranomaisen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu palvelutasomäärittelyn 

laatiminen, jonka tarkoituksena on määrittää joukkoliikenteen palvelutaso kullekin 

alueelle ja yhteysvälille.  Palvelutasomäärittelyssä tuotetaan tietyn alueen 

joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet palvelutasotekijöiden avulla. 

Palvelutasomäärittely tehdään yleensä 3-8 vuoden määräajaksi, mutta palvelutason 

määrittelyn päivittäminen voi olla tarpeellista myös ennen määräaikaa suurten 

kysyntämuutosten vuoksi. Muutokset kysynnässä voivat johtua esimerkiksi muutoksista 

maankäytössä tai kouluverkossa. Joskus palvelutasomäärittely on tarpeen uusia, jos 

kuntien välinen yhteistyö palveluiden järjestämisessä muuttuu tai joukkoliikenteen 

kustannukset ovat liian korkeita palvelutason ylläpitämiseen. Palvelutasomäärittelyn 
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ajantasaisuus voi olla tarpeen tarkistaa myös ennen uuden kilpailutuksen valmistelua. 

(Liikennevirasto 2015) 

Liikenneviraston Joukkoliikenteen palvelutason määrittely -ohjeessa palvelutasoluokkia 

on seitsemän. Palvelutasoluokassa I on määritelty joukkoliikenteen käyttö niin helpoksi, 

että ruuhka-aikana pysäkille on mahdollista mennä tarkistamatta aikatauluja ja se on 

kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautolle. Palvelutasoluokalla I tavoitellaan 

joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvua ja sen käyttöympäristönä ovat yleisimmin 

suurten ja keskisuurten asuinalueiden tiiviit kerrostaloalueet. Vastaavasti 

palvelutasoluokalla VII tarjotaan esimerkiksi ydinmaaseudulla koulu- ja 

asiointiyhteyksiä, sekä sellaisia opiskelu- ja työmatkayhteyksiä, jotka ovat 

välttämättömimpiä. Luokat II-VI sijoittuvat näiden kahden luokan välille.  

Joukkoliikenteen palvelutasoa arvioidaan palvelutasotekijöillä. Joukkoliikenteen 

palvelutasotekijät voidaan jakaa kahteen ryhmään; laadullisiin ja määrällisiin 

palvelutasotekijöihin. Laadulliset palvelutasotekijät ovat sellaisia tekijöitä joita ei voida 

suoraan tai selkeästi mitata. Toisin kuin laadulliset palvelutasotekijät, määrälliset 

palvelutasotekijät ovat mitattavissa. Määrällisiin palvelutasotekijöihin kuuluvat 

esimerkiksi liikennöintiaika, vuoroväli/vuoromäärä ja kävelyetäisyys pysäkille. 

Laadullisiin palvelutasotekijöihin kuuluvat muun muassa turvallisuus, matkan 

hallittavuus ja matkustusmukavuus. (Liikennevirasto 2015) 
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3 JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU 

Joukkoliikenteen käyttäjät eli asiakkaat ovat syy siihen, miksi joukkoliikenne on 

olemassa. Joukkoliikenteen suunnittelun tulisikin ennen kaikkea vastata asiakkaiden 

tarpeisiin tuotantokeskeisyyden sijaan. (Vaismaa et al. 2017)  

Ihmisten asuin- ja työpaikkojen sekä palveluiden ja yrityksien sijainnit määrittelevät 

liikenteen tarpeen ja liikkumismahdollisuudet. Linja-autoliikennettä suunniteltaessa 

tärkeintä on tietää mihin matkat suuntautuvat ja millaisia ovat kysynnän kausi-, 

viikonpäivä- ja tuntivaihtelut. (RIL ry 2005) Joukkoliikenteen suunnitteluun liittyy 

keskeisenä käsitteenä joukkoliikenteen palvelutaso, joka määritetään kuvaamaan 

joukkoliikenteen tavoitteellista tasoa kullakin alueella tai yhteysvälillä (Liikennevirasto 

2015).  

Joukkoliikenteen toimivuuteen vaikuttavat muun muassa yhdyskunnan muoto ja 

asukasluku. Kattavin joukkoliikennetarjonta voidaan muodostaa kaupunkialueille, joilla 

väestöpohja tai asukastiheys on suuri ja asutus muodostaa nauharakenteita. Heikoin 

palvelutaso vastaavasti muodostuu alueille, joissa asutus on vähäistä. (RIL ry 2005) 

3.1 Joukkoliikennettä tukeva maankäyttö 

Maankäyttö on avainasemassa, kun puhutaan joukkoliikenteen houkuttelevuudesta. 

Maankäytön tarkasteleminen osana joukkoliikenteen suunnittelua ja kehittämistä on 

keskeistä, sillä liikennejärjestelmä ja maankäyttö linkittyvät tiiviisti yhteen. Ihmisten 

liikkumistarpeeseen on mahdollista vaikuttaa merkittävästi maankäytön suunnittelulla. 

Kun maankäytön suunnittelu linkitetään tiivisti yhteen liikennejärjestelmän kanssa, on 

mahdollista luoda sellainen yhdyskuntarakenne, jossa liikkumistarve on mahdollisimman 

vähäinen ja liikkujat voivat valita kestäviä liikkumistapoja. (Savolainen ja Lukkarinen 

2016) 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritetty suora liikennettä koskeva tavoite, jonka 

mukaan liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen, 

kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytyksiä tulee edistää. Kyseisen lain pääperiaatteena on, 
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että kaavoihin tulee sisällyttää tärkeimmät liikennejärjestelyjä ja liikenneväyliä koskevat 

ratkaisut. (RIL ry 2005) Kuvassa 3 on esitetty joukkoliikenteen kannalta uuden 

maankäytön järkevä sijoittaminen. 

 

Yhdyskuntarakenteet ovat kokeneet Suomessa viime vuosikymmeninä suuria muutoksia 

(RIL ry 2005). Oulun kaupunki (2018) määrittelee yhdyskuntarakenteen seuraavasti: 

”Yhdyskuntarakenne on fyysinen, toiminnallinen ja sosiaalinen kokonaisuus, joka 

muodostuu asutuksesta, työpaikoista, palveluista, virkistys- ja ulkoilualueista, 

liikenneväylistä sekä teknisistä verkostoista. Yhdyskuntarakenne käsittää toimintojen 

sijoittumisen suhteessa toisiinsa, niiden väliset yhteydet sekä toiminnallisen rakenteen 

suhteen ympäristöön, maastoon, luontoon ja maisemaan.” 

Kaupunkien yhdyskuntarakenteet voidaan jaotella liikkumismuotojen mukaan kolmeen 

vyöhykkeeseen, joita ovat jalankulkuvyöhykkeet, joukkoliikennevyöhykkeet ja 

autovyöhykkeet (Syke 2013) Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet on esitetty kuvassa 4.  

Kuva 3. Joukkoliikenteen kannalta järkevä uuden maankäytön sijoittaminen 

(Ojala 2003) 
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Jalankulkuvyöhykkeet sijaitsevat 1-2 kilometrin säteellä kaupunkien ydinkeskustoista ja 

niillä on tyypillisesti suuri aluetehokkuus, korkea asukas-, asuntokunta- ja 

työpaikkatiheys sekä erinomainen palveluntarjonta. Jalankulkuvyöhykkeille on 

luonnollisesti tyypillistä jalankulun suuri osuus. Suuren jalankulun osuuden lisäksi myös 

joukkoliikennematkojen määrä on suuri. Vyöhykkeellä on tyypillisesti myös maltillinen 

autollisuus ja pieni henkilöautosuorite. (Syke 2013) 

Joukkoliikennevyöhykkeet sijaitsevat jalankulkuvyöhykettä kauempana 

kaupunkikeskustoista. Joukkoliikennevyöhykkeellä joukkoliikenteen palvelutaso on 

hyvä tai erinomainen. Joukkoliikennevyöhykkeille tyypillistä ovat suuret tai kohtuulliset 

aluetehokkuudet ja kahden auton talouksien vähäinen määrä. 

Joukkoliikennevyöhykkeillä on yleensä melko tiheästi rakennettu työpaikkoja ja asuntoja 

sekä melko hyvä palveluntarjonta. Joukkoliikennevyöhykkeellä joukkoliikenteen, 

jalankulun ja pyöräilyn osuudet ovat suurempia kuin autovyöhykkeellä. (Syke 2013) 

Autovyöhykkeet sijaitsevat kaukana keskustasta. Autovyöhykkeillä on nimensä 

mukaisesti korkea autollisuus ja paljon kahden auton talouksia. Autolla liikutaan 

kilometrimääräisesti muita vyöhykkeitä enemmän. Tyypillisesti autovyöhykkeillä 

asutaan väljästi ja asuntokuntien koot ovat suuria. (Syke 2013) 

  Kuva 4. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet (muokattu: Syke 2013). 
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Suomen yhdyskuntarakenteet ovat seuranneet muiden länsimaisten kaupunkien trendiä 

kehittyen tiiviistä kävelyyn perustuvista kaupungeista autoistumisen myötä yhä 

hajautuneempaan kaupunkirakenteeseen. (RIL ry 2005) Yhdyskuntarakenteen 

kehitysvaiheet on esitetty kuvassa 5.  

 

Hajautumisen myötä kaupunkien osa-alueista on tullut yksipuolisempia. Asuinalueilla 

vain asutaan ja työpaikat sijaitsevat teollisuusalueilla tai toimistokortteleissa. Lisäksi 

kauppapalvelut ovat erillään muusta yhdyskunnasta. Hajautunut rakenne onkin johtanut 

siihen, että töihin, asiointiin tai kauppaan pääsyyn vaaditaan useimmiten 

moottoriajoneuvo.  Koska väestö on yhä enemmän keskittynyt suurille 

työssäkäyntialueille, olisi mahdollista luoda yhä eheämpiä ja taloudellisesti järkevämpiä 

yhdyskuntia, mutta valitettavasti kehitys on ollut päinvastaista. (RIL ry 2005) 

Hajaantunut yhdyskuntarakenne johtaa useisiin haitallisiin ilmiöihin kuten 

heikentyneeseen kaupunkiympäristön laatuun ja luonnonvarojen kulutuksen kasvuun. 

Eheällä yhdyskuntarakenteella sen sijaan on lukuisia myönteisiä vaikutuksia. (Oulun 

kaupunki 2008) Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen määrään voidaan vaikuttaa sekä 

suoraan, että välillisesti jopa satojen vuosien ajaksi yhdyskuntarakenteen ohjauksella 

  Kuva 5. Yhdyskuntarakenteen kehitysvaiheet (Ojala 2003). 
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(Oulun kaupunki 2011). Hajautuneen ja eheän yhdyskuntarakenteen vaikutuksia on 

esitetty kuvassa 6.  

 

Liikenne on seurausta liikkumistarpeista, joita eri toimintojen sijoittuminen, eli 

maankäyttö, synnyttää. (Kalenoja et al. 2008) Vuonna 2015 noin 20 % Suomen kaikista 

kasvihuonepäästöistä syntyi liikenteestä. Noista päästöistä noin 90 % oli seurausta 

kotimaan tieliikenteestä. (Ympäristöministeriö 2017) 

Vaikka liikennettä pyritäänkin pääsääntöisesti vähentämään, kestävän yhdyskunnan 

kannalta liikkuminen ja matkojen lukumäärä itsessään eivät ole haitallisia, jos niiden 

toteutus tukee kestävää kaupunkirakennetta. Esimerkiksi matkan tekeminen 

henkilöautolla vaikuttaa yhdyskuntarakenteen kestävyyteen, mutta saman matkan 

tekeminen kävellen tai pyörällä ei tee kaupunkirakenteesta kestämätöntä. Tärkeintä onkin 

suunnitella kaupunkiseutua kestävän saavutettavuuden näkökulmasta.  (Hakamäki 2015) 

Kuva 6. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja eheytymisen vaikutuksia 

(Ojala 2003, s. 52).  
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3.2 Linjatyypit   

Joukkoliikennelinjalla tarkoitetaan omalla linjatunnuksella nimettyä reittiä, jota pitkin 

joukkoliikenneväline liikennöi aikataulun mukaisesti. Tietyn alueen joukkoliikennelinjat 

muodostavat joukkoliikennelinjaston. (Liikennevirasto 2013)  

Linjatyypit voidaan ryhmitellä esimerkiksi reitin muodon mukaan. Reitin muodon 

mukaan linjatyypit voidaan jaotella rengaslinjoihin, säteittäislinjoihin, heilurilinjoihin, 

kahdeksikkolinjoihin, poikittaislinjoihin ja keskustan sisäisiin linjoihin. Erityyppisiä 

linjatyyppejä hyödynnetään suunniteltaessa joukkoliikennereittejä. Linjatyypin valintaan 

vaikuttaa kaupunkiseudun maankäyttö ja kaupunkirakenne. Pääasiassa kaupunkiseutujen 

linjastoissa yhdistellään useita eri linjatyyppejä. (Verronen et al. 2008) Kuvassa 7 on 

esitetty yleisimpiä joukkoliikenteen linjatyyppejä reitin muodon mukaan.  

Yleisimpiä linjatyyppejä ovat heilurilinjat ja säteittäislinjat. Molempien linjojen etuna on 

nopeus ja selkeys, mutta haasteena riittävien matkustajamäärien saavuttaminen. 

Heilurilinjat mahdollistavat lisäksi vaihdottomat yhteydet kaupungin laidalta toiselle. 

(Verronen et al. 2008) Säteittäislinjassa toinen päätepysäkki sijaitsee keskustan alueella 

ja toinen kaupungin reuna-alueella. Keskustan sisäisessä linjassa päätepysäkit ovat 

keskustan alueella. Rengaslinjan muodostamaa suljettua rengasta kierretään joko vain 

toiseen suuntaan tai molempiin suuntiin. (Ojala ja Pursula 1994). Poikittaislinjojen avulla 

myös kaupunkien reuna-alueet on mahdollista liittää osaksi joukkoliikenneverkostoa. 

Poikittaislinjat mahdollistavat reuna-alueiden saavutettavuuden korkeintaan yhdellä 

vaihdolla ja poistavat tarpeen kulkea keskustan kautta. (Rantala ja Wallander 2012) 

Liikennöinnin kustannuksia voidaan pienentää nopealla ja suoralla reitillä, joka tarjoaa 

pääkäyttäjille matkan suuntaan etenevän reitin (Räty et al. 2011). Taajamissa onkin 

mahdollista käyttää joukkoliikenteen pikalinjoja, jos toisistaan etäällä olevien alueiden 

välillä on suuri matkustuskysyntä. Pikalinjat ovat pitkiä linjoja, joiden alku- ja 

loppupysäkin välillä on vain rajoitettu määrä pysäkkejä.  Pikalinjojen tarkoitus on 

yhdistää toisiinsa keskukset tai suuren matkustuskysynnän alueet, joiden välillä kysyntä 
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on alhaisempi. Pikalinjat käyttävätkin usein pysäkittömillä osuuksillaan moottoriteitä. 

(Ojala ja Pursula 1994)  

 

3.3 Linjastosuunnittelu 

Linjastosuunnittelun tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen matkustajia ja kasvattaa 

kulkutapaosuutta. Nopeus ja linjaston kattavuus ovat joukkoliikenteen 

linjastosuunnittelun merkittävimpiä tekijöitä. Matka-ajalla on suuri merkitys 

Kuva 7. Joukkoliikenteen yleisimpiä linjatyyppejä (Verronen et al. 2008).  
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joukkoliikenteen käyttäjille ja nopeiden joukkoliikenneyhteyksien ansiosta 

joukkoliikenne voi olla varteenotettava kulkumuoto henkilöauton sijasta (Pastinen. 

2007). Linjastosuunnittelun suurimpia haasteita ovat taloudelliset resurssit, 

infrastruktuurin ja liikenneverkon rajoitteet sekä maankäytön ja kysynnän rajoitteet (Räty 

et al. 2011). 

Runkolinjat mahdollistavat nopeat joukkoliikennematkat ja luovat perustan 

joukkoliikenneverkostolle (Vaismaa et al. 2017). Joukkoliikenteen runkolinjalla 

tarkoitetaan tiheästi liikennöityä joukkoliikenteen linjaa, joka kytkee suuret asuin- ja 

työpaikka-alueet keskustaan suorilla reiteillä. Joukkoliikenteen runkolinjoille on 

tyypillistä liikennöinti joukkoliikenteen laatukäytävillä (Liikennevirasto 2013). Muu 

joukkoliikenne järjestetään runkolinjojen tueksi esimerkiksi sujuvalla syöttöliikenteellä 

(Rantala ja Wallander 2012). Syöttöliikenne voidaan järjestää esimerkiksi syöttölinjoilla, 

jotka nimensä mukaisesti ”syöttävät” matkustajia runkolinjalle.  

Liikenteen keskittäminen suuren kysynnän joukkoliikennekäytäviin luo puitteet 

houkuttelevalle linjastolle. Joukkoliikennekäytävät voivat kuitenkin kasvattaa 

kävelyetäisyyksiä pysäkeille, mutta tiheällä joukkoliikenteen tarjonnalla voidaan 

kompensoida etäisyyksiä. Täydentävät joukkoliikennepalvelut joukkoliikennekäytävän 

ulkopuolella ovat mahdollisia, jos kävelyetäisyydet joukkoliikennekäytävän varteen 

kasvavat pitkiksi ja alueella on riittävästi kysyntää täydentäville palveluille. (Manninen 

et al. 2016)  

Perinteisesti Suomessa linjastosuunnittelun tavoite on ollut luoda mahdollisimman 

kattava joukkoliikenteen verkosto, joka palvelee mahdollisimman useaa ihmistä, tarjoten 

niin monta kohdetta kuin mahdollista, niin vähillä vaihdoilla kuin mahdollista. Tätä 

periaatetta voidaan kutsua ”suorat yhteydet vaihdotta” – periaatteeksi. Kattavaa verkostoa 

voidaan suunnitella myös niin sanotulla ”yksi linja, yksi reitti” – periaatteella, joka on 

vaihtoihin perustuva yksinkertaistettu linjastoperiaate (Rantala ja Wallander 2012 ja 

Vaismaa et al. 2017). Näitä kahta verkostoperiaatetta on havainnollistettu kuvassa 8.   
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Tähän asti joukkoliikenneyhteyksiä on pääosin pyritty tarjoamaan mahdollisimman 

läheltä ihmisten kotiovia ”suorat yhteydet vaihdotta” – periaatteella, mikä on johtanut 

linjaston linjamäärien ja aikataulujen lisääntymiseen sekä pitkiin vuoroväleihin ja matka-

aikoihin. ”Suorat yhteydet vaihdotta” – periaatteen voidaan siis sanoa monimutkaistavan 

joukkoliikennelinjastoa ja hajautuneen yhdyskuntarakenteen on kaiken lisäksi todettu 

tekevän siitä kustannustehotonta. Kustannustehottomuus taas johtaa lopulta 

heikentyneeseen joukkoliikenteen palvelutasoon. (Vaismaa et al. 2017) 

Joukkoliikenteen asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet, mikä näkyy linjastosuunnittelun 

periaatteellisena muutoksena etenkin maailman parhaimmissa 

joukkoliikennekaupungeissa. Näissä kaupungeissa joukkoliikenteen linjastoja 

yksinkertaistetaan ja tukeudutaan vahvasti kapasiteetiltaan korkeisiin runkolinjastoihin. 

Ajatuksena on muodostaa tiivis verkosto säteittäis- ja poikittaislinjoista, joiden vuoroväli 

on niin tiheä, että asiakkaan ei tarvitse tuntea aikatauluja ja vaihtoajat pysyvät lyhyinä. 

Kun linjoilla pidetään yllä lyhyttä vuoroväliä, voidaan luoda verkostoilmiö, joka sallii 

asiakkaan käyttää joukkoliikennettä kuten autoilija käyttää tieverkostoa: matkoja voi 

Kuva 8. Verkostoperiaatteet (Vaismaa et al. 2017). 



27 

 

tehdä milloin vain, minne vain. Ihannetilanteessa kaikki linjat voivat toimia toistensa 

syöttölinjoina ja kohottaa näin toistensa kannattavuutta. Ihannetilanteesta voidaan 

kuitenkin jäädä kauas rajoittuneen kysynnän vuoksi, mutta Suomessakin on mahdollista 

soveltaa keskeisiin runkolinjoihin tukeutuvaa periaatetta, millä voidaan tarjota suurelle 

osalle matkustajista nopeita yhteyksiä ja samalla ylläpitää joukkoliikenteen laajaa 

verkostoa. (Vaismaa et al. 2017) 

Runkolinjoihin perustuvan joukkoliikenteen heikkoutena ovat kuitenkin kasvavat 

vaihtomäärät. (Vaismaa et al. 2017) Joukkoliikenteen matkustajan vaihtaessa 

kulkuvälinettä tai kulkumuotoa kesken matkan, liittyy matkaan aina vaihtovastus. 

Vaihtovastuksella tarkoitetaan yleistettyä rahallista arvoa, joka käsittää matkustamisen 

vastuksen ja siihen liittyvät kustannukset, käytetyn ajan, tehdyn työn ja epämukavuuden. 

(HSL 2015) Keskitettäessä joukkoliikenne runkolinjoille, vaihtoajat ovat kuitenkin 

verkostoperiaatteen tiheiden vuorovälien ansiosta lyhyitä. Joukkoliikenteen keskittyessä 

kuitenkin yhä enemmän tietyille laatuväylille, korostuu niin sanottu last mile – ongelma 

yhä enemmän. (Vaismaa et al. 2017) Last mile – ongelma kuvaa haastetta, kuinka 

matkustajat voidaan saada pysäkille ja pysäkiltä määräpaikkaansa niin nopeasti ja 

vaivattomasti kuin mahdollista (Huhta 2017).  

3.4 Joukkoliikenteen kilpailukyky; nopeuden merkitys 

Joukkoliikenteen kysyntää tai tarjontaa suhteessa muihin liikennemuotoihin kuvataan 

joukkoliikenteen kilpailukyvyllä. Joukkoliikenteen kysyntää voidaan tarkastella matka- 

ja nousumäärien kautta ja tarjontaa esimerkiksi matka-ajan, vuorotarjonnan ja hinnan 

kautta. Yksi tärkeimmistä joukkoliikenteen kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä on 

joukkoliikenteen nopeus.  (Kuukka-Ruotsalainen et al. 2007) Liikenneviraston 

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely -ohjeessa ensimmäisessä palvelutasoluokassa 

suositellaan, että joukkoliikenteen matka-aika on ruuhka-aikana korkeintaan 1,3 

kertainen henkilöauton matka-aikaan tai kaupunkiolosuhteissa polkupyörän matka-

aikaan verrattuna.   

Kuten aiemmin todettu joukkoliikenneverkoston selkärankana toimivat runkolinjat. 

Runkolinjojen olennaisimmat vaatimukset ovatkin joukkoliikenteen nopeus, luotettavuus 
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ja helppous (Vaismaa et al. 2017). Joukkoliikenteen matka-ajan muutoksella onkin 

todettu olevan hinnan muutosta suurempi vaikutus matkustajamääriin. (Kuukka-

Ruotsalainen et al. 2007) 

Erilaisilla joukkoliikenne-etuuksilla voidaan nopeuttaa joukkoliikennettä ja siten 

parantaa sen kilpailukykyä. Joukkoliikenne-etuuksia ovat esimerkiksi bussikadut, 

bussikaistat ja liikennevaloetuudet. Pienetkin eurooppalaiset kaupungit kuten Ruotsin 

Karlstad, kehittävät joukkoliikenteelle erillisiä väyliä osana runkobussijärjestelmää. 

Runkobussijärjestelmä eli Bus Rapid transit -konsepti (BRT) on 

joukkoliikennejärjestelmä, jossa busseilla on erilliset väylät joko katutilassa tai kokonaan 

erillään muusta autoliikenteestä. (Vaismaa et al. 2017) 
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4 RUNKOLIIKENNE TULEVAISUUDEN 

JOUKKOLIIKENTEEN TUKIPILARINA 

Digitaalinen murros muuttaa ihmisten käyttäytymistä niin maailmalla kuin Suomessakin. 

Liikenne muuttuu automatisoidummaksi, energiatehokkaammaksi, taloudellisemmaksi ja 

kokonaisuudessaan yhä paremmaksi palveluksi. Tulevaisuudessa liikkumista tullaan 

ajattelemaan yhä enemmän palveluna ja koko liikenne muuttuu palvelukonseptiksi, jossa 

eri liikkumismuotoja yhdistellään ja sujuvien matkaketjujen merkitys korostuu 

entisestään. Tulevaisuudessa yhä harvemmalla on enää omaa autoa ja henkilöauto 

korvataan yhä useammin yhteiskäyttöautoilla ja erilaisilla kyydinjakopalveluilla. (Solita 

2015)  

Asiakkaasta on tullut julkisen liikenteen keskipiste mobiililaitteiden yleistyessä ja 

liikenteen muuttuessa palvelulähtöisemmäksi. Liikennepalveluiden määrän kasvaessa ja 

liikennejärjestelmän muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi kehitteillä on konsepti, joka 

kokoaa erilaiset liikennepalvelut yhdeksi paketiksi asiakkaalle mahdollisimman 

yksinkertaisessa ja selkeässä muodossa. Tätä palvelua kuvaa MaaS – eli Mobility as a 

Service – ajattelu, jossa asiakas voi liikenteen palveluistumisen myötä hankkia yhdellä 

maksulla ja lipulla tarvitsemansa matkan ovelta ovelle. Jos järjestelmä on sekava ja 

monimutkainen, ei se houkuttele käyttämään joukkoliikenteen palveluita. Tästä syystä 

uusien palvelujen, kuten yhteiskäyttöautojen ja – pyörien, tulee sulautua saumattomasti 

osaksi järjestelmää. (Vaismaa et al. 2017 ja Liikennevirasto 2017b) 

Suurten ihmismäärien liikennöinti on myös tulevaisuudessa riippuvainen korkean 

kapasiteetin runkoliikenteestä, joka perustuu kysynnän mukaan joko raide- tai 

bussiliikenteeseen. Liittymisestä runkolinjaan tehdään kuitenkin sujuvaa uusilla 

erilaisilla palveluilla. (Vaismaa et al. 2017) Kuvassa 9 on esitetty yhteenveto, miltä 

tulevaisuuden kaupunkiliikenne näyttää kaikessa monimuotoisuudessaan.  
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Kuten kuvasta 9 huomataan, on tulevaisuuden kaupunkiliikenne useista eri 

liikkumismuodoista koostuva kokonaisuus, jossa eri kaupunginosia palvelevat eri 

kulkumuodot ja liikkumispalvelut. Järjestelmä tukeutuu kuitenkin vahvasti 

runkoliikenteeseen.  

Runkoliikenteeseen voidaan liittyä esimerkiksi kävellen, omalla pyörällä tai autolla tai 

kaupunkibussilla. Joukkoliikenteen nojatessa yhä enemmän runkoliikenteen 

verkostomaiseen rakenteeseen, korostuvat vaihtopaikkojen ja solmujen merkitys yhä 

enemmän (HLJ-projekti ja Strafica Oy 2014). Solmupisteissä vaihtaminen 

liikennevälineestä tai kulkumuodosta toiseen tulisi olla helppoa ja turvallista (Valli ja 

Frösén 2016). Solmukohdat ja vaihtopisteet sisältävät matkan epämiellyttävimmäksi 

koetuimmat osat; odotuksen ja vaihdon. Matkaketju onkin vain niin toimiva kuin sen 

heikoin lenkki on. (Tielaitos 1993) 

Kuva 9. Tulevaisuuden kaupunkiliikenne (Vaismaa et al. 2017). 
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Omalla pyörällä (bike and ride) tai autolla (park and ride) runkoliikenteeseen liityttäessä 

tarvitaan liityntäpysäköintiä. Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan auton tai polkupyörän 

jättämistä pysäkki- tai asema-alueelle ja loppumatkan kulkemista joukkoliikenteellä 

(Liikennevirasto 2013).  Liityntäpysäköinnillä voidaan yhdistää joukkoliikenteen, 

henkilöautoliikenteen ja pyöräilyn hyviä puolia, jolloin muodostetaan yhtenäinen 

matkaketju käyttäen joko yksityisautoa ja joukkoliikennettä tai polkupyörää ja 

joukkoliikennettä. Tavallisimmin liityntäpysäköintipaikkoja käytetään juna-, metro- tai 

bussimatkojen yhteydessä. (Rahkonen 2008) Joukkoliikennematkustaja voi saapua 

pysäkille tai terminaaliin myös matkustajana henkilöautolla. Joukkoliikennematkustajan 

pysäkille tai terminaaliin saattamista tai noutamista henkilöautolla kutsutaan 

saattoliikenteeksi (kiss and ride). (Liikennevirasto 2013) 

Park and ride 

Helsingin seudulla liikenteen kasvua on pyritty hillitsemään muun muassa 

liityntäpysäköinnin edistämisellä. Liityntäpysäköinti tukee joukkoliikenteen käyttöä 

myös sellaisilla alueilla, joilla ei ole mahdollista järjestää joukkoliikenteen hyvää 

palvelutarjontaa kustannustehokkaasti ja voi siten kasvattaa joukkoliikenteen 

matkustajamäärää. Liityntäpysäköinnillä voidaan tukea joukkoliikenteen käyttöä matkan 

runko-osuudella. (HLJ-hanke, Sito Oy 2012)  

Hyvin toteutetulla liityntäpysäköinnillä voidaan saavuttaa kohdealueen 

pysäköintipaikkojen vähenemisen lisäksi useita muita hyötyjä, kuten vähentää ruuhkia ja 

liikenteen haittavaikutuksia. Parhaassa tapauksessa liityntäpysäköinnillä voidaan myös 

pienentää tarvetta väyläinvestointeihin ja vähentää tie- ja katuverkkoon kohdistuvaa 

kuormitusta. (HLJ-hanke, Sito Oy 2012) Hyvin toteutettuna liityntäpysäköinti vaikuttaa 

siis myönteisesti liikennejärjestelmän toimivuuteen. 

Liityntäpysäköintialueen on sijaittava mahdollisimman lähellä joukkoliikenteen 

solmukohtia eli asemia tai pysäkkejä, jotta se olisi houkutteleva vaihtoehto. 

Liityntäpysäköinnin houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

pysäkkien ja asemien sijainti pysäköintipaikkaan nähden, alueen lähiympäristön palvelut, 
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alueen turvallisuus, pysäköinnin helppous ja olemassa oleva infrastruktuuri. (Söderholm 

2016) 

Hyvät liityntäpysäköintimahdollisuudet ovat yksi kustannustehokkaimmista keinoista 

lisätä joukkoliikennematkojen määrää satunnaisesti joukkoliikennettä käyttävien 

henkilöiden ja aktiivien autoilijoiden keskuudessa (Pastinen 2007). Liityntäpysäköinnin 

potentiaali on suurimmillaan, kun määräpaikassa on vähän pysäköintipaikkoja tai 

pysäköintipaikat ovat maksullisia, ruuhkaisuus heikentää henkilöauton nopeusetua ja 

joukkoliikenneyhteydet ovat sujuvia ja kustannuksiltaankin kilpailukykyisiä 

(Pirkanmaan liitto 2014). Myös mahdollisuus pysäköidä ilmaiseksi joukkoliikennelipulla 

lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta (Pastinen 2007). Potentiaalia lisäävät myös tieto 

varmasta liityntäpysäköintipaikasta sekä turvallinen ja sujuva liittyminen 

joukkoliikennevälineeseen. Liityntäpysäköinnin potentiaalia laskee henkilöauton tarve 

työpäivän aikana tai paluumatkan yhteydessä. (Pirkanmaan liitto 2014)  

Bike and ride 

Toimivalla pyöräpysäköinnillä voidaan mahdollistaa sujuvat matkaketjut ja laajentaa 

joukkoliikenteen palvelualuetta. Kuten aikaisemmin todettu nopeilla runkolinjoilla, 

joiden vuoroväli on tiheä, matkat pysäkille voivat olla pidempiä. Hollannissa tehdyssä 

tutkimuksessa selvisi, että bussilinjoille, joiden matka-aika on pidempi, pyöräillään 

korkeintaan 2-3 kilometrin päästä. Nopeampien joukkoliikenneyhteyksien, kuten 

raideyhteyksien, varteen pyöräillään jopa 4 kilometrin päästä. (Vaismaa et al. 2017, 

Martensin 2004 mukaan) 

Kiss and ride 

Liityntäpysäköinnin lisäksi voi olla tarpeen mahdollistaa myös saattoliikenne 

joukkoliikennepysäkkien läheisyydessä. Kuten liityntäpysäköinti myös saattoliikenne 

tulisi järjestää niin lähelle joukkoliikennepysäkkiä kuin mahdollista. Saattoliikenne on 

usein helpompi järjestää keskustan alueilla, joissa on yleensä tilaa jättää matkustaja 

esimerkiksi läheisille pysäköintialueille. Oma tila saattoliikenteelle tulisi järjestää 
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esimerkiksi silloin, kun joukkoliikennepysäkki on moottoritien rampilla. (Söderholm 

2016) 
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5 JOUKKOLIIKENNE OULUN SEUDULLA 

Joukkoliikenteen järjestämisestä Oulun seudulla vastaa Oulun kaupunki, joka on 

toimivaltainen viranomainen Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja 

Tyrnävän muodostamalla alueella. (Joukkoliikennelaki 2009) Edellä mainittujen kuntien 

muodostama alue on esitetty kuvassa 10.  

  

Joukkoliikenne mainitaan useiden kaupunkien strategioissa yleisellä tasolla. Kaupunkien 

suhtautumiset strategisiin linjauksiin ovat kuitenkin kaksijakoisia. Usein strategioilla 

nähdään olevan vain vähän vaikutusta käytäntöön resurssien vähyydestä johtuen. 

Toisaalta strategisten linjausten pohjalta on myös usein pyritty parantamaan 

Kuva 10. Alue, jolla Oulun kaupunki on joukkoliikenteen 

toimivaltainen viranomainen 
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bussiliikenteen toimintaedellytyksiä esimerkiksi laskemalla lippujen hintoja tai 

lisäämällä bussien vuoromääriä. (Verronen et al. 2008) Myös Oulun kaupunkistrategiassa 

on listattu tavoitteeksi henkilöauton käytön tarpeen vähentäminen ja joukkoliikenteen 

matkustajamäärien kasvu.  

Oulun joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovatkin kasvaneet lähiaikoina voimakkaasti ja 

Oulun seudun kuntien tavoitteena on kehittää joukkoliikennettä entistä 

helppokäyttöisemmäksi, nopeammaksi ja houkuttelevammaksi (Heikkilä et al. 2017). 

Päämääränä on, että tulevaisuudessa yli puolet matkoista tehdään kävellen, pyörällä tai 

joukkoliikenteellä (Oulun kaupunki 2012). Pyrkimyksenä on kehittää eri 

joukkoliikennemuotoja rinnakkain ja toisiaan täydentävinä. Joukkoliikennepalvelujen 

tavoitteena on näyttäytyä matkustajalle yhtenä kokonaisuutena, jotka palvelevat erilaisia 

liikkumistarpeita ja matkaketjuja. (Heikkilä et al. 2017)  

5.1 Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen kehittyminen Oulun seudulla 

Samalla kun aluerakenteet keskittyvät väen muuttaessa haja-asutusalueilta taajamiin, 

yhdyskuntarakenteet kasvavilla kaupunkiseuduilla hajautuvat voimakkaasti. Oulun 

seudulla yhdyskuntarakenne on sekä hajautumassa, että eheytymässä. (Oulun kaupunki 

2012) Oulun kaupunkiseutu on väljä etenkin keskeisen kaupunkialueen ja tärkeimpien 

joukkoliikenneväylien varrella, minkä vuoksi Oulun yhdyskuntarakenne on 

epäekologinen (Oulun kaupunki 2011). Oulun seudun yhdyskuntarakenne tukee muita 

kulkumuotoja enemmän henkilöautoliikennettä, mikä näkyy myös 

kulkumuotojakaumissa (Oulun kaupunki 2012).  

Kuten kuvasta 11 huomataan, on asuminen Oulussa tiiveintä keskustan alueella. 

Asuminen on muuta Oulua tiiviimpää myös osassa Alppilaa, Kaukovainiota, Toppilaa ja 

Kaijonharjua. Suurimmat työpaikkakeskittymät Oulussa ovat keskustassa, ja keskustan 

lähialueilla Nuottasaaren teollisuusalueella ja Limingantullissa, Ruskossa, 

Kontinkankaalla ja Linnanmaalla. Kuvassa 11 on esitetty väestö ja työpaikat eri puolella 

Oulua sekä tämänhetkinen joukkoliikennelinjasto. 
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Kuva 11. Väestömäärä (31.12.2016) ja työpaikkamäärä (31.12.2015) Oulun alueella. 
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Uuden Oulun yleiskaava hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa keväällä 2016 ja sen 

tavoitteena on eheyttää yhdyskuntarakennetta muun muassa täydennysrakentamisella, 

rakenteen tiivistämisellä sekä kestävillä liikennemuodoilla. Eheämpi yhdyskuntarakenne 

vähentää liikennetarvetta sekä infrastruktuurin rakentamis- ja ylläpitokustannuksia. 

Eheämpi yhdyskuntarakenne vähentää myös ajoneuvoriippuvuutta (Oulun kaupunki 

2008). Kuvassa 12 on esitetty autottomien asuntokuntien osuus eri puolella Oulua vuonna 

2013. Autottomien asuntokuntien osuus kohoaa korkealle etenkin keskustan alueella ja 

muilla tiiviisti asutuilla alueilla kuten Tuirassa, Toppilassa, Kaukovainiolla, 

Linnanmaalla ja Kaijonharjussa.  

Kuva 12. Autottomien asuntokuntien osuus Oulun alueella vuonna 2013 

 

Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen mukaan Oulun seudun asukkaiden 

liikkuminen jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä laskee sitä mukaan, mitä useampi auto 
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taloudessa on. Joukkoliikenteellä tehdään 9 % matkoista, kun kotitaloudessa ei ole yhtään 

autoa. Yksikin auto taloudessa laskee joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrän 

kolmeen prosenttiin. (Pastinen 2018) Eheämpi yhdyskuntarakenne tukee autottomuutta 

ja sen mukana joukkoliikenteen tai muiden kestävien kulkumuotojen käyttöä. 

Yhdyskuntataloudellisesti ekologisesti kestävintä ja edullisinta olisikin joukkoliikenteen 

ydinvyöhykkeen ja keskustavyöhykkeen täydentäminen. Suurin potentiaali 

täydennysrakentamiselle ja sekoittuneelle kaupunkiympäristölle on osuudella 

Linnanmaan yliopistokampus – keskusta – OYS – Kaukovainio. Uuden Oulun 

yleiskaavan mukaan tällä ympäristöllä on mahdollisuus kehittyä korkeatasoisena 

kaupunkiympäristönä, joka tukeutuu vahvasti kestäviin kulkumuotoihin. (Oulun 

kaupunki 2015)  

Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2018-2022 -julkaisun mukaan 

asuntorakentamisessa kerrostalotuotannon määrä ja osuus kasvavat edelleen ja 

asuntotuotannon kokonaismäärä nousee. Tärkeimpiä kaavoituskohteita asuntotuotannon 

täydentämisrakentamisessa ovat Oulun keskusta, Kaijonharju, Karjasilta, Kaukovainio, 

Välivainio, Puolivälinkangas, Toppila, Vanha Hiukkavaara, Tahkokangas, Haukiputaan 

keskusta, Jäälin keskusta ja Oulunsalon keskusta. Uusista asuntoalueista tärkeimpiä 

kaavoituskohteita ovat Hiukkavaara, Hieta-aho ja Oulunsalonranta. Palvelu- ja 

työpaikka-alueista tärkeimpiä ovat Keskusta, Raksila, Kontinkangas, Oulun portti, Vanha 

Hiukkavaara, Rusko, Takalaanila ja Kiimingin yrityspuisto. Diplomityön tutkimuksen 

kannalta tärkeimpiä lähivuosina rakentuvia alueita on käsitelty tarkemmin luvussa 6.1. 

5.2 Joukkoliikenteen osuus Oulun seudulla tehtävistä matkoista 

Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen mukaan Oulun seudun asukas tekee 

keskimäärin kolme matkaa vuorokaudessa, joiden keskipituus on 14 kilometriä.  

Samaisen tutkimuksen mukaan kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus Oulun 

seudulla on 40 prosenttia. Kaksi viidesosaa matkoista tehdään siis kävellen, pyörällä tai 

joukkoliikenteellä. Kuvassa 13 on esitetty kulkumuotojakaumat neljältä Suomen 

kaupunkiseudulta. 
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Kuva 13. Kulkumuotojakaumat 4 eri suurkaupungin seuduilla vuonna 2016 

(Liikennevirasto 2018). 

  

Kuten kuvasta 13 huomataan, Oulun seudun kulkumuotojakauma eroaa merkittävästi 

muiden Suomen suurten kaupunkiseutujen kulkumuotojakaumista. Oulun seudulla 

pyöräilyn osuus on huomattavasti suurempi ja vastaavasti joukkoliikenteen osuus 

pienempi.   

Kulkumuotojakaumassa eri kulkumuotojen vuotuiset muutokset ovat yleensä pieniä, 

mutta ne osoittavat selvästi liikenteen kehityssuunnan. Autoilun kasvaessa 

joukkoliikenteen käyttö vähenee ja jalan tai pyörällä saavutettavat palvelut loppuvat 

kannattamattomina, mikä lisää jälleen autoilua. Trendit vahvistavat siis itse itseään ja 

pitkällä aikavälillä muutokset ovat merkittäviä. (Ojala 2003) Tämä on nähtävissä kuvasta 

14, jossa on esitetty kulkutapaosuuksien kehitys Oulun seudulla ja Oulun 

kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2020.  
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Kulkutapajakaumaan voidaan vaikuttaa liikennepolitiikalla ja maankäytön suunnittelulla. 

Maankäytöstä syntyvät kävely- ja pyöräilymahdollisuudet sekä joukkoliikenteen 

toimintaedellytykset. Liikennepoliittisesti kulkutapajakaumaan voidaan vaikuttaa 

päättämällä, minkä liikennemuotojen kehittämiseen voimavarat kohdistetaan, miten 

maksut ja taksat asetetaan sekä millä keinoilla liikennettä rajoitetaan, ohjataan tai muuten 

hallitaan. (Ojala 2003) Esimerkiksi Tampereella ja Turussa, joissa joukkoliikenteen 

kulkumuoto-osuus on Oulua suurempi, panostetaan joukkoliikenteeseen noin 50 

miljoonaa euroa vuosittain. Oulussa vastaava luku on noin 26 miljoonaa. (Sipola 2015) 

Joukkoliikenteen matkustajamäärät laskivat Oulussa 2000-luvulla, kunnes vuonna 2008 

matkustajamäärät kasvoivat hieman ja taso pystyttiin säilyttämään (Oulun seudun kunnat 

ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2011). Kesällä 2013 Oulun joukkoliikenteen 

lippujen hintoja korotettiin ja seuraavan puolen vuoden aikana bussimatkustajien määrä 

laski seitsemällä prosentilla (Nykyri 2015). Vuoden 2015 aikana bussimatkustajien määrä 

saatiin taas nousuun ja kasvu on jatkunut voimakkaana siitä lähtien, kuten kuvasta 15 

voidaan huomata. 
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Kuva 14. Kulkutapaosuuksien kehitys Oulun seudulla ja tavoitteet vuodelle 2020 

(Kalenoja ja Kiiskilä 2010, Oulun kaupunki 2013 ja Pastinen 2018). 
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Vuoden 2017 aikana joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi lähes yhdeksällä 

prosentilla verrattuna vuoteen 2016. Oulun joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi vuoteen 

2016 verrattuna yli 700 000 matkalla. (Verronen et al. 2018)  

Oulussa liikennöi viisi runkolinjaa; 1, 2, 3, 4 ja 4A. Runkolinjat liikennöivät reiteillä 

Metelinkangas-Jylkynkangas, Ritaharju-Metsokangas, Kaakkuri-Ritaharju ja Herukka-

Iinatti/Heikkilänkangas. Vuonna 2017 joukkoliikenteen matkoista 44 % tehtiin 

runkolinjoilla (Verronen et al. 2018). Runkolinjojen keskinopeuksien keskiarvo on 24 

km/h. 

5.3 Joukkoliikennematkat Linnanmaan kampukselle 

Linnanmaa on Oulun kaupunginosa, joka kuuluu Kaijonharjun suuralueeseen. 

Linnanmaalla, noin kuuden kilometrin päässä Oulun keskustasta, sijaitsee Oulun 

yliopiston pääkampus.  

Tällä hetkellä Oulun yliopiston kautta liikennöivät linjat 1, 2, 3, 8 ja 22. Lisäksi 

Linnanmaan alueelle liikennöi linja 23, joka pysähtyy Linnanmaantien pysäkeillä, mutta 

Kuva 15. Oulun joukkoliikenteen matkustajamäärät 1.7.2014 alkaen (Muokattu: 

Verronen et al. 2018).  

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

2014 2015 2016 2017



42 

 

ei kierrä yliopiston kautta. Kuvassa 16 on esitetty Linnanmaan alueella sijaitsevat 

joukkoliikennepysäkkiparit ja niiden kautta kulkevat linjat.  

 

Linnanmaan kampukselle liikennöi jo nykyisellään tiheästi joukkoliikennevuoroja.  

Linnanmaan joukkoliikenneyhteydet -projektissa analysoitiin kampusalueelle 

suuntautuvia matkoja vuoden 2017 helmikuun Waltti-datasta. Analysoitavista Waltti-

korteilla tehdyistä matkoista noin 72 prosentille pystyttiin määrittämään määränpää. 

Eniten matkoja Linnanmaan kampusalueelle tehdään keskustan suuralueelta. Yli 100 

matkaa päivässä tehdään myös Tuiran, Oulunsuun ja Puolivälinkankaan alueilta. 

Suuralueilta Linnanmaan kampusalueelle suuntautuvat matkat on esitetty kuvassa 17.  

Kuva 16. Pysäkkiparit ja joukkoliikennelinjat Linnanmaan alueella.  
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Kuva 17. Linnanmaan kampukselle suuntautuvat matkat suuralueilta (Verronen et. al 

2018). 

 

5.3.1 Linnanmaan suunnan työ- ja opiskelumatkojen kulkutapajakaumat  

Linnanmaan joukkoliikenneyhteydet – projektin yhteydessä toteutettiin syksyllä 2017 

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun työntekijöille ja opiskelijoille suunnattu 



44 

 

kysely, jossa kartoitettiin erityisesti Linnanmaan suunnan joukkoliikenteen 

kehittämistarpeita. Kyselyssä kartoitettiin myös opiskelijoiden pääsääntöisiä kulkutapoja 

kampukselle talvikaudella (marras-maaliskuu) ja talvikauden ulkopuolella. 

Pääsääntöisesti Linnanmaalle työ- ja opiskelumatkansa tekevien henkilöiden päivittäisten 

työ- ja opiskelumatkojen kulkutapajakaumat on esitetty kuvissa 18 ja 19.  

 

Kuva 18. Kyselyyn vastanneiden Linnanmaan kampuksen opiskelijoiden ja 

työntekijöiden kulkumuotojakaumat talvikaudella (marras-maaliskuu). 

 

 

Kuva 19. Kyselyyn vastanneiden Linnanmaan kampuksen opiskelijoiden ja 

työntekijöiden kulkumuotojakaumat talvikauden ulkopuolella. 

 

Kyselyn tuloksista muodostettuja kulkutapajakaumia ei voida suoraan laajentaa 

koskemaan kaikkia opiskelijoita, koska on todennäköistä, että kyselyyn ovat vastanneet 

aktiivisemmin ne opiskelijat ja työntekijät, jotka käyttävät joukkoliikennettä usein, kuin 

ne, jotka eivät käytä joukkoliikennettä.  
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Opiskelijoiden keskuudessa bussi on selvästi suosituin kulkumuoto talvikaudella ja pyörä 

talvikauden ulkopuolella. Autolla kulkevien osuus sekä kuljettajana että matkustajana 

pysyy opiskelijoiden keskuudessa lähes samana läpi vuoden. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, 

että ammattikorkeakoulun opiskelijat kulkevat opiskelumatkansa yliopisto-opiskelijoita 

useammin autolla. 

Linnanmaalle suuntautuvien työmatkojen kulkumuotojakaumassa autolla kulkevien 

osuus on selvästi suurin, bussilla kulkevien tullessa toisena ja pyöräilijöiden kolmantena. 

Talvikauden ulkopuolella kyselyyn vastanneista työntekijöistä puolet ilmoitti kulkevansa 

Linnanmaalle pyörällä.  

5.3.2 Linnanmaan suuntaan opiskelu- ja työmatkansa tekevien henkilöiden 

mielipiteet ja palaute 

Opiskelijoille ja työntekijöille suunnatussa kyselyssä selvitettiin joukkoliikenteen käytön 

syitä ja vastaavasti myös esteitä joukkoliikenteen käytölle. Yleisimmät Linnanmaan 

kampuksen opiskelijoiden syyt käyttää joukkoliikennettä olivat haluttomuus 

kävellä/pyöräillä, kulkuneuvon omistamattomuus ja halu olla ekologinen. Myös 

pysäköintipaikan löytäminen koettiin haastavaksi ja siitä syystä joukkoliikenne 

houkuttelevaksi.  

Linnanmaan kampuksen työntekijöiden yleisimpiä syitä joukkoliikenteen käytölle olivat 

opiskelijoiden tapaan halu olla ekologinen ja kulkuneuvon omistamattomuus. Yleisin 

ilmoitettu muu syy joukkoliikenteen käytölle oli, että auto ei ollut käytettävissä 

esimerkiksi huollosta tai puolison tarpeista johtuen.  

Suurimmat syyt, joiden vuoksi bussin ei koettu soveltuvan päivittäisiin 

opiskelumatkoihin Linnanmaalle, olivat kyselyn mukaan bussien liiallinen ruuhkaisuus, 

lyhyt matka kampukselle ja kallis hinta. Bussilla kulkemisen hitaus oli kyselyn mukaan 

suurin este joukkoliikenteen käyttöön työmatkoilla. Diplomityön kappaleessa 7 

tutkitaankin, miten joukkoliikennettä Linnanmaalle voitaisiin nopeuttaa erilaisilla 

reittivaihtoehdoilla ja siten tarjota aidosti henkilöauton kanssa kilpaileva vaihtoehto ja 

aktivoida potentiaaliset joukkoliikenteen käyttäjät käyttämään joukkoliikennettä. 
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6 JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTARPEET 

Oulun ammattikorkeakoulun pääkampus siirtyy Linnanmaalle syksyllä 2020. 

Ammattikorkeakoulun kampuksista Teuvo Pakkalan kadun ja Kotkantien kampukset 

siirtyvät Linnanmaalle ja kampusten määrä pienenee kolmesta kahteen. 

Ammattikorkeakoulun siirtymisen myötä Linnanmaan kampusalueella opiskelee ja 

työskentelee tulevaisuudessa noin 20 000 henkilöä (Oamk 2016). Tällä hetkellä 

Linnanmaan kampuksella opiskelee oppilaitoksen toimittamien tietojen mukaan noin 

10 000 Oulun yliopiston opiskelijaa ja työskentelee reilut 2000 Oulun yliopiston 

työntekijää.  

Oulun ammattikorkeakoulun pääkampuksen siirtymisen myötä Linnanmaan suunnan 

joukkoliikenteen kysyntä kasvaa voimakkaasti. Vastaavasti kysyntä nykyisille 

ammattikorkeakoulun kampuksille laskee. Nykyisellään heiluriliikenne on ollut 

tehokasta molempiin suuntiin Linnanmaan ja Kaukovainion välillä läpi päivän. 

Ammattikorkeakoulun siirtymisen myötä joukkoliikenteen kysyntä painottunee aamuisin 

vahvasti Linnanmaalle ja iltapäivisin asuinalueille, vastakuorman jäädessä pieneksi. 

(Verronen et al. 2018) Joukkoliikenteen tehokkuus siis heikkenee, kun 

ammattikorkeakoulu siirtyy Oulun eteläpuolelta pohjoispuolelle. Asiaan voi 

tulevaisuudessa vaikuttaa kuitenkin useat tekijät, esimerkiksi Ouluun kaavaillun 

suurlukion sijainti.  

Linnanmaalle ei ehdi rakentua merkittävää määrää asuntoja ammattikorkeakoulun 

muuttoon mennessä, mikä tarkoittaa, että yhä suurempi osa opiskelijoista joutuu 

kulkemaan kampukselle kauempaa. Pysäköintipaikkojen rajallisuudesta johtuen 

lähivuosina yhä useampi kauempaa kulkevista opiskelijoista liikkuu Linnanmaalle 

todennäköisesti autolla, joukkoliikenteellä tai pyörällä. Tämä lähtökohta luo 

mahdollisuudet ja suorastaan velvoittaa kehittämään toimivampaa ja henkilöauton kanssa 

kilpailukykyistä joukkoliikennettä.  
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6.1 Maankäytön kehittymisen painopisteet 

Oulun maankäytön toteuttamisohjelman mukaan kerrostalorakentaminen painottuu 

lähivuosina vahvasti keskustaan ja sen lähialueisiin. Keskustaan valmistuu vuoteen 2022 

mennessä noin 2000 kerrostaloasuntoa. Lisäksi keskustan lähialueille Höyhtyälle ja 

Nuottasaareen rakentuu yhteensä yli 1000 kerrostaloasuntoa.  

Keskustan ulkopuolelle asuntoja rakentuu eniten Toppilan lähialueille. Toppilansaareen, 

Ranta-Toppilaan, ja Toppilansalmeen rakentuu vuoteen 2022 mennessä yli 1000 

kerrostaloasuntoa. Myös Toppilan lähelle Lipporantaan rakentuu yli 200 

kerrostaloasuntoa. 

Oulun maankäytön toteuttamisohjelman mukaan eniten rivitaloasuntoja ja omakotitaloja 

valmistuu Hiukkavaaran alueelle, joka on koko Pohjois-Suomen suurin 

lähivuosikymmenien aikana rakentuva kaupunginosa. Vuoteen 2022 mennessä alueelle 

rakentuu noin 250 uutta omakotitaloa ja 800 rivitaloasuntoa. Lisäksi alueelle rakentuu yli 

200 kerrostaloasuntoa. Hiukkavaara onkin yksi Oulun nopeimmin kasvavista 

asuinalueista. Vuonna 2017 alueella oli väestöä alle 3000 ja vuoden 2027 väestöennuste 

on lähes 10 000. Valmistuttuaan alueella on asuntoja noin 20 000 uudelle asukkaalle ja 

Hiukkavaaran keskuksen on ennustettu palvelevan noin 40 000 oululaista (Oulun 

kaupunki 2018b).  

6.2 Maankäytön vaikutus Linnanmaan suunnan liikenteeseen 

Linnanmaan joukkoliikenneyhteydet -projektia varten maankäytön toteuttamisohjelman 

mukaiset vuoden 2022 väestöennusteet (Liite 6) siirrettiin liikennemalliin ja tarkasteltiin 

kuinka pelkkä maankäytön muutos muuttaa kulkutapajakaumia ja matkamääriä 

kampusalueelle. Maankäytön muutoksella tarkoitetaan ammattikorkeakoulun opiskelu- ja 

työpaikkojen siirtymistä Kotkantien ja Teuvo Pakkalan kadun kampuksilta Linnanmaalle 

sekä väestömäärän muutosta eri puolilla Oulun seutua.  

Hankkeessa tehtyjen analyysien perusteella pelkkä maankäytön vaikutus kasvattaa 

joukkoliikennematkojen määrää Linnanmaan kampukselle yli 60 prosentilla. Auton 
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kulkutapaosuuden ennustettiin pysyvän lähes samansuuruisena, kun ei huomioida 

linjaston kehittämistä tai pysäköintipaikkojen rajallisuutta. On kuitenkin selvää, ettei 

auton kulkutapaosuus voi pysyä samana ammattikorkeakoulun siirtyessä jo pelkästään 

pysäköinnin rajallisuuden vuoksi. Joukkoliikennekyselyn perusteella pysäköintipaikan 

löytäminen on jo nykyisellään niin haastavaa, että joukkoliikenne koetaan 

houkuttelevaksi vaihtoehdoksi.  

Linnanmaan kampuksella on tällä hetkellä yhteensä 1684 pysäköintipaikkaa, joista 

kylmiä paikkoja on 838 ja lämpimiä 846. Kylmät paikat ovat kaikkien käytettävissä ja 

lämpimät paikat vuokrattavissa henkilökunnalle ja sidosryhmille. (Haverinen, Hietamäki 

ja Sarkkinen 2017) Suomen Yliopistokiinteistöt Oy rakennuttaa uusia pysäköintipaikkoja 

alustavasti noin 300 kappaletta ammattikorkeakoulun siirtymisen vuoksi (Wiik 2017). 

Vaikka uusia pysäköintipaikkoja rakennetaan, on niiden määrä niin pieni, että auton 

kulkutapaosuutta on pystyttävä pienentämään.  

Hankkeessa tehtiin seuraavanlaisia johtopäätöksiä, joiden pohjalta diplomityön 

tutkimusta on tehty; 

- Linnanmaan alue tulee ruuhkautumaan, jos autoilun osuutta ei saada 

pienennettyä 

- Nykyinen linjasto ei pysty vastaamaan edes nykyiseen kysyntään 

- Ruuhkabussit ovat yksi suurimmista syistä, miksi bussin ei katsota sopivan 

opiskelumatkoihin 

- Joukkoliikennematkat keskustasta Linnanmaalle tulevat kasvamaan eniten  

On siis selvää, että autoilun osuutta pitää pystyä pienentämään. Tämä voidaan tehdä 

osittain lisäämällä joukkoliikennematkoja. Kuten kappaleessa 2.1 on todettu, vaatii 

esimerkiksi aktiivien autoilijoiden siirtyminen joukkoliikenteen käyttäjiksi raskaita 
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toimenpiteitä, kuten joukkoliikenteen nopeuttamista tai liityntäpysäköinnin 

mahdollistamista.  

6.3 Puutteet linjastossa  

Hankkeessa arvioitiin joukkoliikennematkojen määrän kasvavan Linnanmaan 

kampusalueelle eniten keskustan alueelta. Ennusteen mukaan matkat keskustasta 

kasvavat yli kaksinkertaiseksi ammattikorkeakoulun siirtymisen myötä. Kaikki 

Linnanmaalle liikennöivät linjat kulkevatkin keskustan kautta. Keskustan kautta kulkevat 

vuorot ovat kuitenkin hitaita keskustan ruuhkaisuuden takia, joten on tarpeen tarkastella 

myös ydinkeskustan ja koko keskustan alueen ohittavia linjavaihtoehtoja. Keskustan 

ohittavat linjat vähentäisivät myös matkustajia keskustan ja Linnanmaan välillä, kun osa 

matkustajista voitaisiin ohjata uusille reiteille.  

Luonnollisesti kysyntä Linnanmaan suunnan joukkoliikenteelle on korkeaa alueilla, joilla 

asuu paljon Linnanmaan kampuksen opiskelijoita ja työntekijöitä. Oulun yliopiston 

Linnanmaan kampuksen sekä vuonna 2020 Linnanmaalle siirtyvien 

ammattikorkeakoulun kampusten opiskelijat asuvat useimmiten Linnanmaalla tai Oulun 

keskustassa. Myös Kaijonharjun, Tuiran, Alppilan ja Toppilan alueilla asuu paljon 

kyseisten kampusten opiskelijoita. Liitteenä 7 on esitetty kuva, joka havainnollistaa 

kampusten opiskelijoiden asumisen painopisteitä. Asumisen painopiste muuttunee jonkin 

verran ammattikorkeakoulun siirtymisen myötä. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun 

opiskelijoilta tiedusteltiin kyselyssä, kuinka houkuttelevana he näkisivät eri asuinalueet, 

jos aloittaisivat opintonsa kehittyneellä Linnanmaan kampusalueella viiden vuoden 

päästä. Houkuttelevimpina alueina opiskelijat näkevät Linnanmaan kampusalueen ja 

keskustan alueet, eli alueet, joilla jo nykyään asuu paljon opiskelijoita.  

Kuvassa 20 on esitetty Linnanmaan kampukselle liikennöivät linjat sekä korostettu 

lähivuosina kehittyviä Toppilan ja Hiukkavaaran alueita. Kuten kuvasta 20 huomataan, 

ei Toppilasta tai Hiukkavaarasta liikennöi suoraa linjaa Linnanmaalle. Etenkin Toppilan 

alueella asuu jo nykyisellään paljon opiskelijoita. Projektissa toteutetun kyselyn 

perusteella linjalle voisi olla kysyntää, sillä yhteyden puuttuminen nousi esille 12 %:ssa 

kehittämisehdotuksia. Hiukkavaaran alueen on puolestaan ennustettu kehittyvän yli 
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20 000 asukkaan kaupunginosaksi, joten myös sieltä lienee tulevaisuudessa kysyntää 

Linnanmaalle, yhdelle Oulun alueen suurimmista opiskelu- ja työpaikkakeskittymistä.  

Kuva 20. Linnanmaalle liikennöivät linjat. Lähivuosina kehittyvät alueet korostettu 

katkoviivalla. 

 

6.4 Moottoritien parantaminen ja sen tuomat mahdollisuudet  

Valtatie 4 on Oulun läpi kulkeva moottoritie. Liikennevirasto on käynnistänyt valtatien 

parantamishankkeen yhteysvälillä Oulu-Kemi. Oulun seudulla työt käynnistyivät 
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keväällä 2017. Moottoritien parantamishankkeessa uudistetaan jokaista liittymää 

Kaakkurin ja Kellon välillä. Lisäksi Kempeleen kunnan alueelle rakennetaan uusi 

Zatelliitin eritasoliittymä. (Liikennevirasto 2017c ja ELY-keskus 2018) 

Moottoritien parantamishankkeessa vanhoja eritasoliittymiä uudistetaan niin sanotuilla 

suorilla rampeilla, jotka ovat geometrialtaan sujuvia ja mahdollistavat joukkoliikenteen 

moottoritielle. Moottoritien parantamishankkeen yhteydessä eritasoliittymiin 

rakennetaan joukkoliikennepysäkit joukkoliikenteen edistämiseksi. (ELY-keskus 2018) 

Useiden pysäkkien yhteyteen rakennetaan myös pyöräparkkeja, jotka mahdollistavat 

liityntäpyöräilyn ja pyörän säilyttämisen pysäkillä. Kuvassa 21 on esitetty ote Kaakkurin 

eritasoliittymän tiesuunnitelmasta ja korostettu rampeille rakennettavia 

joukkoliikennepysäkkejä punaisella ja pyöräparkkeja sinisellä.  

Kuva 21. Pysäkkikatokset korostettu punaisella ja pyöräparkit sinisellä (Muokattu: Vt4 

(E75) Oulu- Kemi, moottoritien parantaminen välillä Kempele – Kello. Tiesuunnitelma. 

Kempele, Oulu.2012). 

 

Uudet joukkoliikenteen pysäkit luovat edellytykset nopealle, moottoritietä hyödyntävälle 

joukkoliikenteelle. Opiskelijoilta ja työntekijöiltä tiedusteltiin kyselyssä, 

mahdollistaisiko nopea, moottoritietä hyödyntävä, bussiyhteys joukkoliikenteen käytön 

heidän päivittäisillä opiskelu-/työmatkoillaan. Työntekijöistä opiskelijoita suurempi osa 



52 

 

koki bussiyhteyden mahdollistavan joukkoliikenteen käytön työmatkoilla. Sekä 

opiskelijoista, että työntekijöitä yli 40 % vastasi ettei osaa sanoa mahdollistaisiko 

kyseinen linja joukkoliikenteen käyttöä.  

Joukkoliikennepysäkkien yhteyteen rakennettavat pyöräparkit laajentavat moottoriteitä 

hyödyntävän linjan vaikutusaluetta. Kyselyn perusteella työ- ja opiskelumatkoilla 

joukkoliikennepysäkille saavutaan kotoa useimmiten kävellen. Kyselyn mukaan 

opiskelijoiden keskuudessa laadukas pyöräpysäköinti näyttäisi nostavan halukkuutta 

kulkea osa matkasta linja-autolla työntekijöitä useammin. Henkilöauton 

liityntäpysäköintimahdollisuus sen sijaan ei houkutellut opiskelijoita tai työntekijöitä 

yhtä paljon. 

Väestö uusien joukkoliikennepysäkkien kävely- ja pyöräilyetäisyyksillä  

Koska joukkoliikenne vaatii nimensä mukaisesti toimiakseen joukkoja, tässä 

diplomityössä on tutkittu uusien, rampeille rakennettavien, joukkoliikennepysäkkien 

kävely- ja pyöräilyetäisyydellä sijaitsevaa väestöä. Liikenneviraston joukkoliikenteen 

palvelutason määrittelyohjeen mukaan palvelutasoluokassa I suositellaan 

kävelyetäisyyden pysäkille olevan ≤ 400 metriä.  Palvelutasoluokassa II kävelyetäisyyden 

suositellaan olevan ≤ 500 metriä. Ohjeissa määritellyt kävelyetäisyydet ovat todellisia 

kävelyetäisyyksiä, jotka Liikenneviraston ohjeen mukaan ovat arviolta noin 1,3-kertaisia 

linnuntie-etäisyyksiin verrattuna. Tässä työssä väestöä on tutkittu 300 ja 400 metrin 

linnuntie-etäisyyksillä uusista pysäkeistä. Liikenneviraston ohjeen mukaan polkupyörällä 

liikuttaessa etäisyys pysäkille voi olla pidempi. Pitkiä etäisyyksiä voidaan kompensoida 

nopeilla joukkoliikenneyhteyksillä, joita moottoritien hyödyntäminen mahdollistaa, joten 

tässä työssä on tutkittu myös 1500 metrin linnuntie-etäisyydellä eli noin kahden 

kilometrin todellisella etäisyydellä uusista joukkoliikennepysäkeistä sijaitsevaa 

väestömäärää. Taulukossa 1 on esitetty linnuntie-etäisyydet todellisina etäisyyksinä 

(kertoimella 1,3). 
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Taulukko 1. Linnuntie-etäisyydet todellisina etäisyyksinä. 

Linnuntie-etäisyys Todellinen etäisyys 

300 m. 390 m. 

400 m. 520 m. 

1 500 m. 1 950 m. 

Väestöä tutkittiin Oulun kaupungin alueella Ouluntullin, Kaakkurin, Lintulan, Oulun, 

Laanilan ja Iskon eritasoliittymien rampeille rakennettavien pysäkkien vaikutusalueilla. 

Tulokset väestöstä eri etäisyyksillä eri eritasoliittymistä on esitetty taulukossa 2.  Pysäkit 

on tässä työssä nimetty eritasoliittymän nimen ja pysäkkiä mahdollisesti hyödyntävän 

reitin suunnan mukaan. Kuvat eritasoliittymien vaikutusalueista on esitetty liitteessä 8.   

 

Taulukko 2. Eritasoliittymien eri linnuntie-etäisyyksillä asuva väestömäärä Oulun 

kaupungin alueella (Oulun kaupunki, RHR-aineisto 2017). 

Pysäkki 300 m. 400 m. 1500 m. 

Ouluntullin ETL E 4 16 2927 

Ouluntullin ETL P 9 146 4292 

Ouluntullin ETL yhteensä 13 162 7219 

Kaakkurin ETL E 15 16 6474 

Kaakkurin ETL P 0 11 7494 

Kaakkurin ETL yhteensä 15 27 13968 

Lintulan ETL E 473 929 13112 

Lintulan ETL P 60 747 12848 

Lintulan ETL yhteensä 533 1676 25960 

Oulun ETL E 174 297 16546 

Oulun ETL P 67 249 13333 

Oulun ETL yhteensä 241 546 29879 

Laanilan ETL E 545 899 13603 

Laanilan ETL P 808 1174 13666 

Laanilan ETL yhteensä 1353 2073 27269 

Iskon ETL E 90 337 16654 

ETL= eritasoliittymä 
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Kuten taulukosta 2 huomataan, rampeille rakennettavien pysäkkien kävelyetäisyydellä 

väestömäärä jää paikoin todella alhaiseksi. Korkeimmat väestömäärät 300 ja 400 metrin 

linnuntie-etäisyyksillä ovat Lintulan ja Laanilan eritasoliittymissä. Etäisyyden kasvaessa 

1500 metriin kohoaa vaikutusalueen väestömäärä kaikilla pysäkeillä tuhansiin. Oulun 

eritasoliittymän pysäkkien 1 500 metrin linnuntie-etäisyydellä asuu lähes 30 000 ihmistä.  
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7 LINJASTOMUUTOKSIEN VAIKUTUS 

JOUKKOLIIKENTEEN MATKA-AIKAAN JA 

MATKUSTAJAMÄÄRIIN  

Emme-ohjelmistolla tutkittiin erilaisia skenaarioita, joissa Oulun joukkoliikenteen 

tämänhetkiseen linjastoon lisättiin linjoja ja selvitettiin niiden vaikutusta 

joukkoliikenteen matkustajamääriin ja kokonaismatka-aikoihin. Kokonaismatka-aikaan 

kuuluvat kävelyaika pysäkille, odotusaika, ajoneuvoaika, mahdollinen vaihtoaika sekä 

kävelyaika pysäkiltä määränpäähän.  

Tutkimustilanteena käytettiin vuoden 2022 maankäyttöennustetta, jolloin muun muassa 

moottoritien parantamishanke ja Raitotien uusi osuus Hiukkavaaran ja Kiulukankaan 

välillä ovat valmistuneet. Väestömäärä eri suuralueilla on skenaarioissa Oulun 

maankäytön toteuttamisohjelman vuoden 2022 mukainen. Tutkittaessa uusia, 

moottoritietä hyödyntäviä linjoja, skenaarioissa on siirretty kaikki nykyiset, moottoritietä 

hyödyntävät, linjat käymään samoilla rampeille rakennettavilla joukkoliikennepysäkeillä, 

jotta mallilla testatut uudet moottoritietä hyödyntävät linjat eivät saa tarpeetonta etua. 

Uusia reittivaihtoehtoja tutkittiin 30 minuutin vuoroväleillä. Skenaarioihin on lisätty 

Vt4:n parantamishankkeen tiesuunnitelmien mukaiset pysäkit, lukuun ottamatta 

Professorintielle suunniteltuja pysäkkejä, joiden rakentamisen todettiin Linnanmaan 

joukkoliikenneyhteydet hankkeessa olevan epätodennäköistä.  

7.1 Kempeleen suunnan reittivaihtoehdot 

Keskustan kautta kiertäminen kasvattaa joukkoliikenteen matka-aikaa huomattavasti 

etenkin ruuhka-aikoina. Keskustassa bussit kulkevat ruuhkaisimpien liittymien kautta, 

jolloin autoliikenteen ruuhkat vaikuttavat myös joukkoliikenteen matka-aikaan. Oulussa 

on jo nykyisellään käytössä joukkoliikenteen liikennevaloetuudet, joten niiden avulla 

matka-ajan nopeuttaminen nykyisestä ei ole mahdollista. Joukkoliikenteen 

nopeuttamiseksi liikennemallilla tutkittiin, kuinka paljon keskustan ohittava linja 

nopeuttaisi matka-aikaa ja lisäisi matkustajamääriä. 
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Kempeleen suunnasta tutkittiin kolmea eri reittivaihtoehtoa, jotka kaikki hyödyntävät 

moottoritietä ja rampeille rakennettavia, uusia joukkoliikennepysäkkejä. Tutkittavat 

reittivaihtoehdot on esitetty kuvassa 22. Kaikki vaihtoehtoiset reitit aloittavat Kempeleen 

Koulutieltä ja lopettavat Teknologiakylään Elektroniikkatielle. Nykyisellään matka 

Kempeleen koulutieltä Linnanmaan kampukselle kestää joukkoliikenteellä 50 minuutista 

reiluun tuntiin. Autolla saman matkan taittaa reittioppaiden mukaan tavallisesti 20-28 

minuutissa.  

Vaihtoehdot 1 ja 2 ajavat moottoritielle jo Zeppeliinin eritasoliittymästä ja käyvät uusilla 

rampeille rakennettavilla joukkoliikennepysäkeillä. Vaihtoehto 2 nousee Oulutullin 

eritasoliittymästä ja kiertää Kaakkurin kautta palaten Kaakkurin liittymästä takaisin 

moottoritielle. Vaihtoehto 3 ajaa moottoritielle vasta Kaakkurin liittymästä ja 

tarkoituksena on tutkita, kuinka paljon matkustajia voidaan tavoittaa, jos reitti kiertää 

Metsokankaan Savottatien kautta. Kaikki vaihtoehdot ajavat Oulun eritasoliittymästä 

Professorintielle ja siitä edelleen takaisin moottoritielle. Linjavaihtoehdot nousevat Iskon 

rampista Alakyläntielle jatkaen siitä Teknologiakylään.  

Vaihtoehdot 1-3 tarjoavat nopean yhteyden Oulun eteläpuolelta suurille opiskelu- ja 

työpaikkakeskittymille Linnanmaalle ja Kontinkankaalle sekä nopean yhteyden Oulun 

yliopiston ja ammattikorkeakoulun kampuksien välillä. Kaikki vaihtoehdot 

mahdollistavat myös vaihdot nopealle moottoritietä hyödyntävälle linjalle esimerkiksi 

Kiimingin, Jäälin ja Muhoksen suunnan linjoilta.  
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Kuva 22. Kempeleen suunnan tutkittavat reittivaihtoehdot. 

 

Taulukossa 3 on esitetty eri vaihtoehtojen vaikutus joukkoliikenteen kokonaismatka-

aikaan kampusalueelle eri suuralueilta ja joukkoliikenteen matkustajamäärän muutos 

kampusalueelle eri suuralueilta.  Kampusalue on esitetty kuvassa 23. 
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Taulukkoa 3 tulkittaessa on huomioitava, että kokonaismatka-aika pitää sisällään myös 

kävelyajan pysäkille, jonka vuoksi etenkin suurilla alueilla matka-ajan muutos lähellä 

uutta linjaa voi olla suuri ja kauempana uudesta linjasta matka-aika ei välttämättä muutu 

laisinkaan. Näitä eroja havainnollistavat paremmin kuvat 24, 25 ja 26.  

Taulukko 3. Kokonaismatka-ajan muutos ja matkamäärän suhteellinen muutos eri 

suuralueilta kampusalueelle tutkituilla reittivaihtoehdoilla.  

 VE1 VE2 VE3 

Suuralue JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
matka-
määrän 
muutos 
kampus-
alueelle 

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
matka-
määrän 
muutos 
kampus-
alueelle 

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
matka-
määrän 
muutos 
kampus-
alueelle 

Keskusta -1 min -2 % +0% -1 min -2 % + 0 % -1 min -2 % + 0 % 

Kuva 23. Linnanmaan kampusalueen 

liikennemallin osa-aluejakoon perustuva rajaus. 
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Höyhtyä -1 min -3 % +3 % -1 min -3 % + 3 % -1 min  -3 % + 3 % 

Oulunsuu -4 min -11 % +5 % -4 min -11 % + 5 % -4 min -11 % + 5 %  

Kauko-

vainio 

-4 min -10 % +5 % -4 min -10 % + 5 % -4 min -10 % + 5 % 

Kaakkuri -7 min -14 % +17 % -8 min -15 % + 14 % -8 min -15 % + 14 % 

Maikkula -5 min -8 % +3 % -5 min -8 % + 3 % -5 min -8 % + 3 % 

Puolivä-

linkangas 

-4 min -10 % +1 % -4 min -10 % + 1 % -4 min -10 % + 1 % 

Myllyoja -4 min -9 % +7 % -4 min -9 % + 7 % -4 min -9 % + 7 % 

Sanginsuu -5 min -6 % 0 % -5 min -6 %  0 % -5 min -6 % 0 % 

Korven-

suora 

-5 min -8 % +7 % -5 min -8 % + 7 % -5 min -8 % + 7 % 

Ylikiimin-

ki 

-5 min -2 % +3 % -5 min -2 % + 3 % -5 min -2 % + 3 % 

Hiukka-

vaara 

-5 min -9 % +9 % -5 min -9 % + 9 % -5 min -9 % + 9 % 

 Kiiminki -5 min -6 % +4 % -5 min -6 % + 4 % -5 min -6 % + 4 % 

Jääli -5 min -8 % +6 % -5 min -8 % + 6 % -5 min -8 % + 6 % 

Oulunsalo -6 min -8 % +7 % -6 min -8 % + 5 %  -6 min -8 % + 5 % 

Kempele -14 min -21 % +16 % -9 min -14 % + 11 % -7 min -10 % + 7 % 

Muhos -5 min -4 % 0 % -5 min -4 %  0 % -5 min -4 % 0 % 

Liminka -11 min -9 % +10 % -11 min -9 % + 10 % -11 min -9 % + 10 % 

Tupos -11 min -11 % +8 % -10 min -12 % + 9 % -11 min -12 % + 9 % 

Tyrnävä -12 min -8 % +7 % -10 min -8 % + 6 % -10 min -8 % + 6 % 

Lumijoki -11 min -7 % + 3 % -10 min -7 % + 3 % -11 min -7 % + 3 % 

JL=joukkoliikenne 
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Taulukkoa tarkastellessa on syytä pitää mielessä myös, että vuoden 2017 helmikuun 

Waltti-datasta tehdyn analyysin perusteella Tupokselta, Lumijoelta tai Tyrnävältä ei tehty 

yhtään joukkoliikennematkaa Linnanmaan kampusalueelle. Kuten taulukosta 3 

huomataan, joukkoliikenteen matkamäärät kampusalueelle kasvavat prosentuaalisesti 

eniten vaihtoehdolla 1 Kempeleen ja Kaakkurin alueilta, joilla myös kokonaisajan muutos 

on suurin. Keskimääräisesti Kempeleen alueelta matka lyhenee noin 14 minuutilla ja 

Kaakkurin suuralueelta 7 minuutilla. Kuvissa 24-26 on esitetty, kuinka monta minuuttia 

joukkoliikenteen kokonaismatka-aika lyhenee yhdelle Linnanmaan kampuksen osa-

alueelle (alue kuvan vasemmassa ylänurkassa) eri puolelta Oulua eri vaihtoehdoilla. 

Kuvissa 24-26 on esitetty myös joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu samalle 

kampuksen osa-alueelle eri puolelta Oulua eri vaihtoehdoilla.  
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Kuva 24. Ylempänä on kuvattu joukkoliikenteen kokonaismatka-ajan muutos 

kampuksen yhdelle osa-alueelle minuutteina ja alempana matkamäärän 

suhteellinen muutos (luvut prosentteina) verrattaessa linjastoa, johon on lisätty 

VE1, nykyiseen linjastoon. 
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Kuva 25. Ylempänä on kuvattu joukkoliikenteen kokonaismatka-ajan muutos 

kampuksen yhdelle osa-alueelle minuutteina ja alempana matkamäärän 

suhteellinen muutos (luvut prosentteina) verrattaessa linjastoa, johon on lisätty 

VE2, nykyiseen linjastoon 
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Kuva 26. Ylempänä on kuvattu joukkoliikenteen kokonaismatka-ajan muutos 

kampuksen yhdelle osa-alueelle minuutteina ja alempana matkamäärän 

suhteellinen muutos (luvut prosentteina) verrattaessa linjastoa, johon on lisätty 

VE3, nykyiseen linjastoon. 
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Kuvasta 24 huomataan, että Kempeleen alueella kokonaismatka-ajan muutos 

kampusalueelle lähellä uutta linjaa voi olla jopa 20 minuuttia. Vaihtoehto 1 lyhentää 

matka-aikaa laajasti ympäri Oulua, todennäköisesti juuri sen tarjoamien 

vaihtomahdollisuuksien vuoksi. Myös vaihtoehto 2 lyhentää matka-aikaa Kempeleen 

suunnalta parhaimmillaan jopa kahdellatoista minuutilla. Käynti Kaakkurin asuinalueella 

kuitenkin pidentää reitin matka- aikaa ja reittivaihtoehto palveleekin paremmin 

Kaakkurin alueen asukkaita kuin Kempeleen keskustan ja sen lähialueiden asukkaita. 

Vaihtoehto kolme ei enää juurikaan lyhennä matka-aikaa Kempeleen keskustasta 

Linnanmaalle. 

Taulukossa 4 on esitettynä yhteenveto eri reittivaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista 

matkustajamäärien kasvuun. Vaihtoehdon 1 ajoaika linjan päästä päähän on 

vaihtoehdoista nopein. Reitti on kaikista vaihtoehdoista myös lyhyin ja sen myötä myös 

linjan keskinopeus nousee korkeimmaksi.  

Taulukko 4. Kempeleen suunnan reittivaihtoehtojen yhteenveto. 

 VE1 VE2 VE3 

Linjan matka-aika Koulutieltä 

Elektroniikkatielle 

48 min 55 min 73 min 

Linjan pituus 26 km 27 km 31 km 

Linjan keskinopeus  33 km/h 29 km/h 25 km/h 

Joukkoliikenteen matkustajamäärän 

kasvu kampusalueelle (kuva 23) 

verrattuna nykylinjastoon 

3,1 % 2,9 % 2,9 % 

Joukkoliikenteen matkustajamäärän 

kasvu kokonaisuudessaan verrattuna 

nykylinjastoon 

1,1 % 1,0 % 0,9 % 

 

VE1 tarjoaa nopeimman yhteyden Kempeleen ja Linnanmaan välillä sekä liikennemallin 

mukaan joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat eniten kyseisellä vaihtoehdolla. 

Reittivaihtoehdoista ensimmäistä voidaankin pitää potentiaalisempana vaihtoehtona. 

VE1 palvelee ensisijaisesti moottoritien ramppien läheisyydessä ja Kempeleen 
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keskustassa asuvia, mutta palvelualuetta voidaan laajentaa merkittävästi varmistamalla 

toimiva saattoliikenne ja liityntäpysäköinti sekä autoille että pyörille.  

7.2 Toppilan suunnan reittivaihtoehdot 

Toppila eroaa Linnanmaalle liikennöivän joukkoliikenteen suhteen Kempeleen suunnasta 

merkittävästi, sillä se on lyhyen, vain noin 10-15 minuutin, pyöräilymatkan päässä 

Linnanmaan kampuksesta. Vaikka Toppilasta on lyhyt pyöräilymatka kampukselle, nousi 

suoran joukkoliikenneyhteyden puute vahvasti esiin opiskelijoiden 

joukkoliikennekyselyn vastauksissa. Tällä hetkellä joukkoliikennematka kampukselle 

tapahtuu vaihtamalla linjaa esimerkiksi Tuirassa Merikoskenkadun pysäkillä ja matka 

kestää reilun puoli tuntia. Pyörällä samaan matkaan kuluu aikaa noin 15 minuuttia. Suora 

linja Toppilasta kampusalueelle tuskin voikaan kilpailla merkittävästi pyörän kanssa 

nopeudessa, mutta se tarjoaa palvelua, jolla opiskelijat voidaan totuttaa joukkoliikenteen 

käyttöön. Suora yhteys tarjoaa myös kestävän liikkumisen kannalta hyvän vaihtoehdon 

esimerkiksi huonoissa sääolosuhteissa.   

Toppilan suunnan liikennemallilla tutkittavat reittivaihtoehdot on esitetty kuvassa 28. 

Kaikkien kolmen reittivaihtoehdon toinen päätepysäkki on Limingantullissa Alasintiellä. 

Vaihtoehdot 1 ja 2 päättyvät Linnanmaan kampukselle ja vaihtoehdon kolme toinen 

päätepysäkki on Kaijonharjussa Kaijonlahdentiellä. Vaihtoehdot 1 ja 2 kulkevat 

yliopistolle Teknologiakylän kautta ja vaihtoehto 3 Linnanmaantien kautta. Vaihtoehto 1 

käy lenkin Toppilansaaren kautta ja Satamatielle on vaihtoehtoa 1 tutkittaessa lisätty 

bussipysäkki. 

Kaikki vaihtoehdot tarjoavat suoran yhteyden Toppilasta Linnanmaan kampusalueelle. 

Vaihtoehtojen voidaan olettaa osaltaan myös poistavan painetta keskustan ja Linnanmaan 

väliltä, kun Toppilan alueelta tehtävät matkat siirtyvät omalle reitilleen. Vaihtoehdot 

tarjoavat myös yhteyden Kaijonharjusta Tuiran terveysasemalle, mikä on tarpeen, kun 

Kaijonharjun terveysasema lopettaa toimintansa.  Lisäksi linjat tarjoavat 

Kaijonharjusta/Linnanmaalta ja Toppilasta yhteyden Limingantullin työpaikka-alueelle. 
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           Kuva 27. Toppilan suunnan reittivaihtoehdot. 

 

Taulukossa 5 on esitetty matkamäärän ja matka-ajan muutokset kampusalueelle (kuva 23) 

eri vaihtoehdoilla keskeisimmiltä alueilta. Kuvissa 28-30 on esitetty matka-ajan muutos 

minuutteina ja matkamäärän muutos prosentteina eri vaihtoehdoilla.  
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Taulukko 5. Kokonaismatka-ajan muutos ja matkamäärän suhteellinen muutos eri 

suuralueilta kampusalueelle tutkituilla reittivaihtoehdoilla.  

 VE1 VE2 VE3 

Suuralue JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
matka-
määrän 
muutos 
kampus-
alueelle 

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
matka-
määrän 
muutos 
kampus-
alueelle 

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
matka-
määrän 
muutos 
kampus-
alueelle 

Nuotta-

saari 

0 min 0 % + 2 % 0 min 0 % + 2 % 0 min 0 %  0 % 

Tuira - 1 min - 2 % + 1 % 0 min  0 % + 1 % 0 min 0 %  0 % 

Koskela - 3 min - 9 % + 7 % - 3 min - 9 % + 6 % - 5 min - 16 % + 10 % 
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Kuva 28. Ylempänä on kuvattu joukkoliikenteen kokonaismatka-ajan muutos 

kampuksen yhdelle osa-alueelle minuutteina ja alempana matkamäärän 

suhteellinen muutos (luvut prosentteina) verrattaessa linjastoa, johon on lisätty 

VE1, nykyiseen linjastoon. 
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Kuva 29. Ylempänä on kuvattu joukkoliikenteen kokonaismatka-ajan muutos 

kampuksen yhdelle osa-alueelle minuutteina ja alempana matkamäärän 

suhteellinen muutos (luvut prosentteina) verrattaessa linjastoa, johon on lisätty 

VE2, nykyiseen linjastoon. 
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Kuva 30. Ylempänä on kuvattu joukkoliikenteen kokonaismatka-ajan muutos 

kampuksen yhdelle osa-alueelle minuutteina ja alempana matkamäärän suhteellinen 

muutos (luvut prosentteina) verrattaessa linjastoa, johon on lisätty VE3, nykyiseen 

linjastoon. 



71 

 

Uusilla Toppilan suunnan linjoilla matka-aika Linnanmaalle lyhenee lähinnä Toppilan ja 

Länsi-Tuiran alueilta. Eniten matka-aikaa lyhentää vaihtoehto 3. Matkamäärät eivät 

liikennemallin tuottaman ennusteen mukaan kasva merkittävästi uusilla 

linjavaihtoehdoilla. Tähän luultavasti vaikuttaa melko lyhyt pyöräilymatka, jonka kanssa 

joukkoliikenne ei pysty täysin kilpailemaan. Todellisuudessa linjalla on näyttäisi olevan 

kysyntää opiskelijoiden keskuudessa, kuten joukkoliikennekyselyn tuloksista käy ilmi.  

Liikennemallilla vertailtiin myös, kuinka kauan Toripakka P-pysäkiltä kestää 

vaihtoehdoilla 1 ja 2 Yliopisto E -pysäkille ja vaihtoehdolla 3 Yliopisto P -pysäkille. 

Kemintietä yliopistolle liikennöivillä linjoilla kyseinen matka kestää nykyisellään noin 

15 minuuttia. Kuten taulukosta 6 huomataan, eivät Toppilan kautta liikennöivät linjat voi 

kilpailla nykyisten linjojen kanssa keskustan ja kampuksen välisessä liikennöinnissä 

nopeudessa, mutta ne parantavat yhä kehittyvän Toppilan alueen palvelutasoa.    

Vaihtoehto 1 liikennöisi Toppilansaaren kautta, mikä hidastaa reitin matka-aikaa. Suurin 

potentiaali joukkoliikenteen käyttöön lienee kehittyvällä Toppilansalmen alueella sekä 

Toppilan alueella, jossa asuu paljon opiskelijoita. Näiltä alueilta on kävelymatka 

Koskelantielle ja siten vaihtoehdot 2 ja 3 palvelisivat alueita hyvin. Kuten taulukosta 6 

havaitaan, on vaihtoehdolla 3 nopein linjan matka-aika sekä korkein keskinopeus. 

Kokonaisuudessaan voidaankin todeta reitin 3 olevan potentiaalisin vaihtoehto. 

Toppilansaaren palvelutason parantamiseksi alueen voisi kytkeä uuden linjan piiriin 

mahdollistamalla laadukkaan ja turvallisen pyöräpysäköinnin uuden linjan varrella.  
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Taulukko 6. Toppilan suunnan reittivaihtoehtojen yhteenveto. 

 VE1 VE2 VE3 

Linjan matka-aika Alasintieltä kampukselle (VE1 

ja VE2) tai Kaijonlahdentielle (VE3) 

42 min 38 min 39 min 

Linjan pituus 14 km 13 km 14 km 

Linjan keskinopeus  20 km/h 21 km/h 22 km/h 

Matka-aika Toripakka P -pysäkiltä Yliopisto P/E -

pysäkille 

34 min 26 min 25 min 

Joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu 

kampusalueelle (kuva 23) verrattuna 

nykylinjastoon 

0,4 % 0,4 % 0,6 % 

Joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu 

kokonaisuudessaan verrattuna nykylinjastoon 

0,3 % 0,3 % 0,4 % 

7.3 Hiukkavaaran suunnan reittivaihtoehdot 

Hiukkavaara poikkeaa muista tutkituista alueista siten, että alue on vasta kehitteillä. 

Kuten aiemmin todettu, Hiukkavaaran valmistuttua alueella on asuntoja noin 20 000 

uudelle asukkaalle ja keskus palvelee noin 40 000 oululaista. Tässä työssä on käytössä 

Maankäytön toteuttamisohjelmasta löytyvä väestöennuste, jonka mukaan 

Hiukkavaarassa asuu noin 6 300 ihmistä vuonna 2022.  
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Liikennemallilla tutkittiin kolmea suoraa reittivaihtoehtoa Hiukkavaaran keskuksesta 

Linnanmaan kampusalueelle. Reittivaihtoehdot on esitetty kuvassa 31. Tutkittaessa 

vaihtoehtoja 1 ja 2 Poikkimaantielle on sijoitettu joukkoliikennepysäkit. Harmaalla 

katkoviivalla on korostettu kaikkien kolmen reittivaihtoehdon jatkomahdollisuutta, kun 

alue kehittyy.  

Kuva 31. Hiukkavaaran suunnan reittivaihtoehdot. Katkoviivalla on korostettu reittien 

mahdollista jatkoa alueen kehittyessä. 

 

Hiukkavaara on suuri alue ja linjavaihtoehdot 1 ja 2 vaikuttavat vain osaan alueesta. 

Kuten taulukosta 7 huomataan, vaihtoehdolla 1 voidaan lyhentää matka-aikaa 

keskimäärin kahdella minuutilla, eikä se näytä lisäävän matkoja Hiukkavaarasta 

Linnanmaalle. Kuvissa 32-34 on kuitenkin tarkemmin esitetty, paljonko matka-aika 

lyhenee eri osa-alueilta. Vaihtoehdot 2 ja 3 lyhentävät matka-aikaa huomattavasti 

enemmän kuin vaihtoehto 1 ja siten houkuttelevat myös enemmän matkustajia.  
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Taulukko 7. Kokonaismatka-ajan muutos ja matkamäärän suhteellinen muutos eri 

suuralueilta kampusalueelle tutkituilla reittivaihtoehdoilla. 

 VE1 VE2 VE3 

Suuralue JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
matka-
määrän 
muutos 
kampus-
alueelle 

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
matka-
määrän 
muutos 
kampus-
alueelle 

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
kokonais
matka-
ajan 
muutos 
kampus-
alueelle  

JL:n 
matka-
määrän 
muutos 
kampus-
alueelle 

Keskusta - 1 min - 3 % +1 % 0 min - 1 % + 0 % 0 min 0 %  0 % 

Oulunsuu - 2 min - 6 % + 3 % - 8 min - 22 % + 13 % 0 min 0 %  0 % 

Kaakkuri - 1 min - 2 % + 3 % - 2 min - 3 % + 3 % 0 min 0 % 0 % 

Maikkula - 3 min - 5 % + 3 % -11 min - 17 % + 14 % 0 min 0 % 0 % 

Puolivä-

linkangas 

0 min 0 % 0 % - 4 min - 10 % + 1 % - 4 min - 12 % 2 % 

Myllyoja 0 min 0 % 0 % - 6 min - 13 % + 9 % - 7 min - 17 % + 13 % 

Sanginsuu 0 min 0 % 0 % - 5 min - 6 %  0 % - 7 min - 8 % + 9 % 

Korven-

suora 

0 min 0 % 0 % - 5 min - 9 % + 9 % - 9 min - 16 % + 19 % 

Ylikiimin-

ki 

0 min 0 % 0 % - 5 min - 2 % + 3 % - 7 min - 4 % + 3 % 

Hiukka-

vaara 

- 2 min - 4 % 0 % - 8 min - 14 % + 9 % -11 min - 18 % + 13 % 

Kiiminki 0 min 0 % 0 % - 5 min - 6 % + 4 % - 7 min - 8 % + 6 % 

Jääli 0 min 0 % 0 % - 5 min - 8 % + 6 % - 7 min - 11 % + 7 % 
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Kuva 32. Ylempänä on kuvattu joukkoliikenteen kokonaismatka-ajan muutos 

kampuksen yhdelle osa-alueelle minuutteina ja alempana matkamäärän 

suhteellinen muutos (luvut prosentteina) verrattaessa linjastoa, johon on lisätty 

VE1, nykyiseen linjastoon. 
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Kuva 33. Ylempänä on kuvattu joukkoliikenteen kokonaismatka-ajan muutos 

kampuksen yhdelle osa-alueelle minuutteina ja alempana matkamäärän 

suhteellinen muutos (luvut prosentteina) verrattaessa linjastoa, johon on lisätty 

VE2, nykyiseen linjastoon. 
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Kuva 34. Ylempänä on kuvattu joukkoliikenteen kokonaismatka-ajan muutos 

kampuksen yhdelle osa-alueelle minuutteina ja alempana matkamäärän 

suhteellinen muutos (luvut prosentteina) verrattaessa linjastoa, johon on lisätty 

VE3, nykyiseen linjastoon.  
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Waltti-datan analysoinnista tiedetään, että tällä hetkellä Linnanmaalle ei käytännössä 

katsoen kulje juurikaan ihmisiä Hiukkavaarasta joukkoliikenteellä. Reittioppaiden 

mukaan Hiukkavaaran keskuksesta Linnanmaan kampukselle matka joukkoliikenteellä 

kestää nykyään noin 50 minuuttia. Autolla samaan matkaan kuluu reittioppaiden mukaan 

noin 20 minuuttia.  

Hiukkavaaran keskuksesta kokonaismatka-ajat Linnanmaalle lyhenevät eniten 

vaihtoehdolla 3. Kuten taulukosta 8 huomataan, on vaihtoehto 1 reiteistä pisin ja hitain, 

mutta se palvelee Hiukkavaaran asukkaiden lisäksi muun muassa Kastellin ja Ranta-

Kastellin asukkaita tieosuudella, jossa tällä hetkellä liikennöivät vain linjat 4 ja 4A. 

Vaihtoehto 1 kytkee myös Hiukkavaaran suuralueen Oulujoen toiselle puolelle 

Poikkimaantien siltaa pitkin, jonka kautta ei vielä liikennöi joukkoliikennelinjoja. 

Hiukkavaaran keskus voidaan kytkeä vaihtoehdolla 1 myös Kontinkankaan suureen 

työpaikkakeskittymään vaihdottomalla yhteydellä. Vaihtoehto 1 kulkee keskustan kautta, 

mutta ohittaa ydinkeskustan. Reitti siis nopeuttaa matka-aikaa Linnanmaalle myös 

esimerkiksi Peltolan ja Raksilan asukkailta, kun reitti ei kierrä ruuhkaisen ydinkeskustan 

kautta.   Vaihtoehdot 2 ja 3 ovat moottoritien hyödyntämisen vuoksi nopeita, mutta 

luvussa 7.1 tutkituilla Kempeleen suunnan vaihtoehdoilla voidaan palvella ramppien 

läheisyydessä asuvia tai tarjota matkustajille mahdollisuus vaihtaa moottoritiellä 

liikennöiville linjoille.  

Taulukko 8. Hiukkavaaran suunnan reittivaihtoehtojen yhteenveto. 

 VE1 VE2 VE3 

Linjan matka-aika Hiukkavaaran keskuksesta 

Elektroniikkatielle 

41 min 33 min 33 min 

Linjan pituus 15 km 14 km 14 km 

Linjan keskinopeus  22 km/h 25 km/h 25 km/h  

Joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu 

kampusalueelle (kuva 24) verrattuna 

nykylinjastoon 

0,6 % 2,4 % 2,6 % 

Matkustajamäärän kasvu kokonaisuudessaan 

verrattuna nykylinjastoon 

0,3 % 0,8 % 0,7 % 
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Matkustajamäärät Hiukkavaaran alueelta tuskin nousisivat vielä 2020 luvun alussa 

korkeiksi, kun alueella asuu huomattavasti vähemmän ihmisiä, kuin alueen valmistuttua 

sinne on ennustettu. Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemen mukaan 

Hiukkavaaran rakentaminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti ja jopa kiihtynyt 

noususuhdanteessa. Alueelle pitäisikin pystyä tarjoamaan joukkoliikennepalveluja jo 

ennen alueen valmistumista. Toimivat joukkoliikenneyhteydet myös nostavat alueen 

houkuttelevuutta ja voivat vaikutta kotitalouksien päätökseen hankkia toinen auto tai 

parhaimmassa tapauksessa mahdollistaa autottomuuden.  
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7.4 Ehdotus parannetusta linjastosta  

Lopuksi liikennemallilla tutkittiin skenaariota, jossa nykyiseen linjastoon lisättiin 

Kempeleen suunnan reittivaihtoehdoista VE1, Toppilan suunnan reittivaihtoehdoista 

VE3 ja Hiukkavaaran reittivaihtoehdoista VE1. Kuvassa 35 on esitetty Linnanmaalle 

nykyisellään liikennöivät linjat ja uudet nykylinjastoa täydentävät reitit. 

 

Kuva 35. Linnanmaalle liikennöivät linjat ja uudet potentiaaliset reitit. 
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Kuvassa 36 on esitetty matka-ajan muutos minuutteina uudella, parannetulla linjastolla 

verrattuna nykyiseen linjastoon. Kuten kuvasta huomataan, kolmella uudella suoralla 

reitillä Linnanmaalle voidaan matka-aikaa lyhentää ympäri Oulua useilla minuuteilla.  

Kuva 36. Matka-ajan muutos kampuksen yhdelle osa-alueelle minuutteina parannetulla 

linjastolla verrattuna nykyiseen linjastoon. 

 

Kuvaa 36 tulkittaessa on huomattava, että kyseessä on edelleen kokonaismatka-aika, 

johon sisältyvät kävelyaika pysäkille, odotusaika, ajoneuvoaika, mahdollinen vaihtoaika 

sekä kävelyaika pysäkiltä määränpäähän. Suurimmat kokonaismatka-ajan muutokset 

tapahtuvat Kempeleen suunnalta, josta matka-aika Linnanmaalle voi parhaimmillaan 

lyhentyä yli 20 minuutilla. Uusilla reiteillä voidaan vaikuttaa myös Linnanmaan ja 

Kontinkankaan kampusten välisiin matka-aikoihin. Uudet reitit lyhentävät 
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kokonaismatka-aikaa Linnanmaan kampukselle Kontinkankaalta parhaimmillaan noin 10 

minuutilla. Myös Välkkylän opiskelijakylästä kokonaismatka-aika Linnanmaan 

kampukselle lyhenee lähes 10 minuutilla.  

Kuvassa 37 on esitetty osa-alueet, joilta matka-ajan suhteellinen muutos (luvut 

prosentteina) kampuksen yhdelle osa-alueelle on yli 10 prosenttia. Kuten kuvasta 

huomataan, voivat kokonaismatka-ajat lyhentyä nykyiseen linjastoon verrattuna paikoin 

jopa yli 30 prosentilla.  

Kuva 37. Joukkoliikenteen kokonaismatka-ajan suhteellinen muutos (luvut prosentteina) 

kampuksen yhdelle osa-alueelle niiltä alueilta, joilta matka-aika muuttuu yli 10 

prosenttia parannetulla linjastolla.  
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Lyhentynyt kokonaismatka-aika ympäri Oulua kasvattaa myös matkustajamääriä laajalla 

alueella. Kuvassa 38 on esitetty matkustajamäärien suhteellinen muutos (luvut 

prosentteina) verrattuna uutta linjastoa nykyiseen linjastoon.  

Kuva 38. Joukkoliikenteen matkamäärien suhteellinen muutos (luvut prosentteina) 

kampusalueen yhdelle osa-alueelle.  

 

Luonnollisesti matkamäärien suhteellinen muutos on suurinta lähellä moottoritien 

ramppeja, joilla myös matka-ajan muutos on suurin. Tärkeää kuvaa 47 tulkittaessa (ja 

muita vastaavia matkamäärien suhteellisia muutoksia kuvaavia kuvia) on pitää mielessä, 

että luvut ovat prosentteina. Malli voi esimerkiksi tuottaa osa-alueelta 0,5 matkaa 

kampusalueelle, mikä tarkoittaisi, että 40 prosentin kasvulla osa-alueelta tehtäisiin 0,7 

matkaa. Suuret suhteelliset muutokset eivät siis aina tarkoita merkittävää 

matkamäärän kasvua.  
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8 TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 

8.1 Liikennemallilla tehdyt ennusteet 

Tuloksia tarkastellessa on tärkeää huomioida liikennemallin ominaisuudet. 

Liikennemallia on tässä diplomityössä käytetty havainnollistamaan linjastomuutoksien 

johdosta tapahtuvia muutoksia matka-ajassa ja matkustajamäärissä. Vertailtaessa Oulun 

joukkoliikenteen aikataulun mukaisia linjojen matka-aikoja mallin tuottamiin matka-

aikoihin, voidaan todeta, että matka-aikojen suhteen malli toimii hyvin. Työssä esitetyt 

matka-aikojen muutokset vaikuttavat siis luotettavilta. Suurempi epävarmuus kohdistuu 

matkustajamäärien muutokseen. Liikennemalli perustuu vuoden 2009 

henkilöliikennetutkimuksen aineistoon. Aineisto, jonka pohjalta malli sijoittelee ja 

tuottaa matkoja, on siis lähes 10 vuotta vanha. Ihmisten käyttäytyminen on varmasti 

muuttunut kuluneiden vuosien aikana, mikä näkyy muun muassa Oulun joukkoliikenteen 

kasvaneissa matkustajamäärissä. Tämä tuo tiettyä epävarmuutta mallin tuottamiin 

matkustajamäärien muutoksiin.  

Joukkoliikennematkoja tehdään henkilöautolla tehtäviin matkoihin verrattuna vähän. 

Tästä syystä joukkoliikenteen mallintamiseen ei ole ollut järkevää panostaa samaa määrää 

aikaa ja rahaa kuin henkilöautoilun mallintamiseen. Liikennemallia onkin pitkälti tehty 

henkilöautoliikenteen ehdoilla. Koska mallia on tehty henkilöautoliikennepainotteisesti, 

ovat esimerkiksi jotkut osa-alueet melko karkeita ja siten eivät välttämättä mallinna 

joukkoliikennematkoja parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi malli tuottaa liikaa 

joukkoliikennematkoja alueilta, joilta etäisyydet kampukselle ovat pitkiä. Vaikka 

matkamäärät itsessään voivat mallissa kuvautua joiltain alueilta väärin, voidaan kuitenkin 

olettaa, että malli kuvaa suhteellisia muutoksia varsin hyvin.  

Liikennemalleja on usein sanottu olevan yhtä monenlaisia kuin on mallintajiakin. Tässä 

diplomityössä olen tutustunut liikenteen mallintamisen periaatteisiin tasolla, mikä 

itsestäni tuntuu vain pintaraapaisulta. Kokeneemman mallintajan tulokset voisivatkin 

poiketa omistani.  
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8.2 Lähtötiedot 

Maankäytön kehittyminen on ratkaisevassa asemassa työn tulosten luotettavuuden 

kannalta. Työssä lähtötietoina käytetyt väestömäärät ovat ennusteita, ja työn tulokset 

perustuvat siihen, että ennusteet toteutuisivat. Näin ei kuitenkaan aina ole. Esimerkiksi 

Hiukkavaaran rakentaminen on noususuhdanteessa kiihtynyt ja tulevaisuuden 

väestömäärä voi siten poiketa arvioidusta, tosin joukkoliikenteen eduksi. Myös 

esimerkiksi Zatelliitin yrityskylän työpaikkamäärä on vielä avoin ja joukkoliikenteen 

kysyntä Zatelliitin eritasoliittymässä onkin varmasti pitkälle riippuvainen alueen 

työpaikkojen määrästä. Myös esimerkiksi Ouluun kaavaillun suurlukion sijainnilla voi 

olla paljon merkitystä joukkoliikennejärjestelmän toimivuuteen ja linjojen 

kannattavuuteen. 

Työssä lähtötietoina käytettiin osittain myös Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun 

työntekijöille ja opiskelijoille suunnatun kyselyn tuloksia. Kyselyn tuloksissakin on 

tiettyjä epävarmuuksia eikä niitä voida laajentaa suoraan koskemaan kaikkia 

opiskelijoita, koska lienee todennäköistä, että kyselyyn ovat vastanneet henkilöt, jotka 

käyttävät joukkoliikennettä. 

8.3 Lisäselvitystarpeet 

Tutkimusta tehdessäni totesin, että joukkoliikenteen kehittäminen on monista tekijöistä 

riippuvainen prosessi, eikä potentiaalisten linjavaihtoehtojen tutkiminen ole 

yksiselitteistä. Työn aikana törmäsinkin useisiin eri tekijöihin, joista lisäselvityksen 

tekeminen olisi kannattavaa. Työssä ei esimerkiksi ole otettu kantaa reittivaihtoehtojen 

kustannuksiin. Liikennöinnin kulut vaatisivat luonnollisesti lisäselvitystä. 

Lisäselvitystä vaatii myös Linnanmaan alueen pysäköinti, joka on ratkaisevassa asemassa 

alueen liikenteen kehittymisen kannalta. Esimerkiksi henkilöauton liityntäpysäköinti 

tuskin on varteenotettava vaihtoehto, niin kauan kuin pysäköinti kampusalueella on 

ilmaista. Pysäköinnin hinnoittelusta kampusalueella tulisi tehdä selvitys ja hintataso 

asettaa sellaiseksi, että se houkuttelee joukkoliikenteen käyttöön niitä henkilöitä, joille 

joukkoliikenteen käyttö on varteenotettava vaihtoehto. Kampusalueen pysäköinnistä 
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tulisin tehdä rohkea ja selkeä suunnitelma, jolla tuetaan joukkoliikenteen käyttöä sekä 

opiskelu- että työmatkoilla.  

Jos kampusalueen pysäköinti muuttuu maksulliseksi, myös liityntäpysäköinnin 

potentiaalia eri alueilla tulisi selvittää. Taustaselvitystä tehdessäni törmäsin tutkimuksiin, 

joissa käsiteltiin liityntäpysäköintiä joukkoliikenteen tukena. Esimerkiksi eräässä 

Helsingin seudun liikenteen selvityksessä (Suhonen ja Pohjalainen 2016) on oletettu 

vyöhykerajan läheisyyden lisäävän pyöräilymatkaa pysäkille puolella kilometrillä. Oletus 

perustuu siihen, että ihmiset pyöräilevät hieman pidemmän matkan halvemman lipun 

vuoksi. Pyöräpysäköinnin lisäksi mahdollisuus matkustaa vain yhdellä vyöhykkeellä 

voisi nostaa myös auton liityntäpysäköinnin potentiaalia. Oulun seudulla, esimerkiksi 

Ouluntullin eritasoliittymä sijaitsee Kempeleen kunnan ja Oulun kaupungin kuntarajalla. 

Pysäkkien välittömässä läheisyydessä sijaitsee kuntarajan lisäksi Oulun joukkoliikenteen 

A- ja B-vyöhykkeen raja. Kyseiset pysäkit kuuluvat molemmat Oulun joukkoliikenteen 

A-vyöhykkeeseen ja siten niiltä kampusalueelle matkustaminen tapahtuisi vain yhden 

vyöhykkeen lipulla. Esimerkiksi keväällä 2018 opiskelijan yhden vyöhykkeen 30 

vuorokauden kausilippu maksaa Oulussa 42 euroa ja kahden vyöhykkeen lippu 66,30 

euroa. Vastaavasti yhden vyöhykkeen kausilippu maksaa aikuisille 52,50 euroa ja kahden 

vyöhykkeen lippu 79 euroa. (Oulun joukkoliikenne 2018) Liityntäpysäköinnin 

mahdollisuutta esimerkiksi eritasoliittymissä tulisikin selvittää tarkemmin.  

Rampeille rakennettavat joukkoliikennepysäkit luovat mahdollisuuden kehittää aidosti 

henkilöauton kanssa kilpailevia, nopeita poikittaisyhteyksiä. Tällaisia yhteyksiä tulisikin 

tukea entistä enemmän toimivalla syöttöliikenteellä, joka mahdollistaa vaihdot nopealle 

moottoritietä hyödyntävälle linjalle. Kuten aiemmin todettu, on liikennemallia kehitetty 

autoliikenteen ehdoilla ja siksi esimerkiksi vaihtopysäkkien tarkempi tarkastelu mallilla 

sisältää toistaiseksi liikaa epävarmuutta. Jos liikennemalli päivitetään mallintamaan 

joukkoliikennettä yhä tarkemmin, voitaisiin sillä tehdä lisäselvitystä, minkälaisia 

syöttölinjoja olisi kannattavaa järjestää moottoritietä hyödyntävän linjan tueksi ja 

esimerkiksi minkälaisia lisäyksiä se vaatisi joukkoliikenteen pysäkkiverkkoon. 

Esimerkiksi Zeppeliinin eritasoliittymässä on jo nykyisellään joukkoliikennepysäkit 

rampeilla, jotka sijaitsevat Ketolanperäntien eteläpuolella. Joukkoliikennepysäkit eivät 

siten ole käytettävissä moottoritietä hyödyntävillä linjoilla, jotka liittyvät moottoritielle 
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Oulun suuntaan vasta Zeppeliinin eritasoliittymästä. Lisäselvityksenä voisikin olla 

hyödyllistä tarkastella lisäisivätkö joukkoliikennepysäkit esimerkiksi Ketolanperäntien 

pohjoispuolella ihmisten halukkuutta kulkea esimerkiksi Ylikylästä tai Linnakankaalta 

pyörällä pysäkeille. 

Joukkoliikennettä voidaan vain tiettyyn pisteeseen asti tukea uusilla, keskustan ohittavilla 

linjoilla. Suurin määrä matkustajista matkustanee Linnanmaalle tulevaisuudessakin 

keskustasta. Jo nyt busseissa on ruuhkaa esimerkiksi aamuisin niin paljon, että se on 

opiskelijoiden suurin syy olla käyttämättä joukkoliikennettä. Lisäselvitystä vaatisikin, 

miten luentoaikojen porrastuksella voitaisiin vaikuttaa Linnanmaan suunnan 

kysyntäpiikkeihin ja onko yliopistolla ja ammattikorkeakoululla halukkuutta porrastaa 

luentojen aloitusaikoja joukkoliikenteen sujuvuuden takaamiseksi. 
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ammattikorkeakoulun siirtyminen Linnanmaan kampukselle vuonna 2020 edellyttää 

joukkoliikenteen kehittämistä. Yhteiskampuksen työntekijöille ja opiskelijoille tulee 

voida tarjota henkilöauton kanssa kilpailevia joukkoliikenneyhteyksiä, jotta Linnanmaan 

alueen liikenne toimii. Työn tavoitteena olikin selvittää, miten Linnanmaan 

joukkoliikenneyhteyksiä voidaan kehittää joukkoliikenteen matkustajamäärän 

kasvattamiseksi. Työn lähtötietoina käytettiin joukkoliikennekyselyn tuloksia, joista 

ilmeni suurimmat esteet joukkoliikenteen käytölle. Diplomityössä tutkittiin, miten esteitä 

voidaan poistaa ja/tai joukkoliikenteen käytöstä tehdä houkuttelevampaa. 

Työntekijöille joukkoliikenteen hitaus on suurin syy olla käyttämättä bussia. Myös 

opiskelijat kokevat joukkoliikenteen usein hitaaksi. Suurin syy opiskelijoiden 

joukkoliikenteen käyttämättömyydelle on kuitenkin kyselyn mukaan bussien 

ruuhkaisuus. Ongelmiin haettiin ratkaisua tutkimalla erilaisia, nykylinjasto täydentäviä, 

reittivaihtoehtoja, joilla osa matkustajista voidaan siirtää, nopeille, ydinkeskustan 

ohittaville linjoille ja siten tarjota sekä nopeita yhteyksiä, että helpottaa keskustan ja 

Linnanmaan välistä ruuhkaisuutta. 

Reittivaihtoehtoja tutkittiin kolmelta eri suunnalta: Kempeleestä, Toppilasta ja 

Hiukkavaarasta. Työn alussa asetettuun tavoitteeseen joukkoliikenteen kehittämisestä 

päästään uudella parannetulla linjastolla. Kolmella uudella linjalla voidaan helpottaa 

painetta keskustan ja Linnanmaan välillä, kun Oulun eteläpuolen matkustajia voidaan 

siirtää Kempeleen suunnan linjalle ja Toppilan sekä Länsi-Tuiran suunnasta matkustavia 

uudelle suoralle Toppilan suunnan reitille. Hiukkavaaran suunnan reitti palvelee 

Hiukkavaaran lisäksi muun muassa Kastellin ja Raksilan asukkaita ohittaen 

ydinkeskustan. Kaikki kolme linjaa lyhentävät matka-aikoja ympäri Oulua ja siten 

kasvattavat myös matkustajamääriä.  

Joukkoliikenteen toimivuus ja houkuttelevuus riippuvat useista eri tekijöistä. Usein 

nopeudella koetaan kuitenkin olevan eniten vaikutusta joukkoliikenteen 

houkuttelevuuteen. Siksi nopeiden, koko keskustan tai ydinkeskustan ohittavien linjojen 

perustaminen on perusteltua. Moottoritien rampeille rakennettavien 
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joukkoliikennepysäkkien ei tulisi olla olemassa vaan koska niiden rakentaminen 

parantamishankkeen yhteydessä on edullista, vaan niitä tulisi hyödyntää ja luoda aidosti 

henkilöauton kanssa kilpailevia yhteyksiä. Toppilan suunnan linjan perustaminen on 

tarpeen, jotta opiskelijoiden kysyntään vastataan ja heille tarjotaan joukkoliikenteen 

palveluita, jotka ovat matka-ajaltaan kohtuullisia. Parhaassa tapauksessa opiskelijoille jää 

hyvä mielikuva joukkoliikenteen käytöstä ja elämänmuutoksen, kuten valmistumisen 

yhteydessä, auto jää hankkimatta. Hiukkavaaran uusi linja on tärkeä, koska sillä 

saavutetaan useita suuria työpaikka-alueita kuten Kontinkangas, keskusta ja Linnanmaa, 

vaihdotta. On erityisen tärkeää tarjota Hiukkavaaran alueelle joukkoliikennepalveluja jo 

ennen kuin alue on kokonaan kehittynyt, jotta asukkaita ei totuteta henkilöauton käyttöön 

ainoastaan vaihtoehtoisten liikkumismahdollisuuksien puuttumisen vuoksi. Parhaassa 

tapauksessa alueen kattava joukkoliikennetarjonta voi mahdollistaa autottomuuden ja jos 

ei sitä, niin ainakin vaikuttaa toisen auton hankintapäätökseen.  
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