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Työpajan tavoitteena oli löytää ideoita Loviisan 
joukkoliikenteen parantamiseksi. Työpajan 
lopputuloksena syntyikin useita ideoita, joita 
jatkojalostetaan kesän ja tulevan syksyn 
aikana. 

Työpajassa työskenneltiin osallistavan 
suunnittelun menetelmiä soveltaen. 
Materiaalina oli nykytilan tietoja ja 
kehittämistoiveita Loviisan joukkoliikenteestä.

Työpajaan oli avoin kutsu kaupungin 
nettisivuilla ja facebook-sivuilla. Lisäksi 
kutsua lähetettiin tärkeimmille sidosryhmille. 

Tilaisuuteen osallistui 18 henkeä. Tilaisuuden 
järjesti Loviisan kaupunki yhdessä 
suunnitteluyritys WSP:n kanssa.
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12:00 Alustus

Tilaisuuden avaus, Markus Lindroos, 

Loviisan kaupunki

Joukkoliikenne Loviisassa, 

Vili Lehtinen WSP

12:40 Ratkaisuja joukkoliikenteen kehittämiseen

Ratkaisujen ideointi ryhmissä

Ideoiden hankkeistaminen

14:00 Keinojen arviointi

Keskeisempien ideoiden valitseminen

Ideoiden arviointi pienryhmissä

Ideoiden jatkojalostaminen

Loppukeskustelu

15:00 Työskentely päättyy

Markus Lindroos avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat 

tervetulleiksi. Vili Lehtinen esitteli joukkoliikenteen nykytilaa ja sen 

järjestämisen periaatteita Loviisassa.  Lisäksi tulevan 

ryhmätyöskentelyn pohjaksi käytiin läpi joukkoliikenteeseen liittyviä 

nykytilan kehittämistoiveita ja –tarpeita.

Osallistujat jaettiin pienryhmiin, joissa he keskustellen ja vapaasti 

ideoiden miettivät ratkaisuja joukkoliikenteeseen liittyviin haasteisiin.

Ideat kirjattiin lomakkeelle, jossa piti tarkentaa idean 

toimintaperiaatetta, vaikutuksia ja kustannuksia.

Ryhmät valitsivat ideoistaan muutaman keskeisemmän idean muiden 

arvioitavaksi ja jatkojalostettavaksi. Valinnan jälkeen ryhmät saivat 

arvioivaksi muiden ryhmien ideoita. Arvioinnissa piti miettiä idean 

hyviä puolia ja kehittämistarpeita. Tämän jälkeen ryhmät saivat vielä 

hetken jalostaa ideoitansa annettujen arvioiden perusteella.

Loppukeskustelussa vedettiin lyhyesti yhteen työpajan tulokset ja 

keskustelussa sai nostaa esiin tärkeitä mieleen tulevia asioita. 
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• Joukkoliikenne on usean henkilön kuljettamista samalla kulkuvälineellä yhtä aikaa

 Edellyttää useita henkilöitä ja samoja liikkumissuuntia

• Joukkoliikennevälineet kulkevat tyypillisesti ennalta suunnitellun reitin ja 

aikataulun mukaan

 Tieto aikatauluista ja reiteistä

 Voi olla myös kutsuohjattua

• Joukkoliikenne harvoin (jos koskaan) matkan ainoa kulkumuoto

 On osa muita matkoja. Pysäkille matkustetaan jalan, pyörällä, potkulaudalla, 

autolla, vaihdetaan toisesta joukkoliikennevälineestä tms.
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Väestöpohja ja työssäkäynti
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Kuntaraja

Valtatie 7

Väestöruutuaineisto 

1 km x 1 km (2014)

Lähde: Suomen ympäristökeskus SYKE, Liiteri -palvelu

60 %

Yli puolet 

työssäkäyvistä 

loviisalaisista on 

töissä Loviisassa

Vajaa 

viidennes 

pendelöi

Porvooseen

Noin joka 

kymmenes 

pendelöi

pääkaupunki-

seudulle

Jonkin verran 

pendelöintiä on 

myös Kotkaan, 

Lapinjärvelle ja 

Kouvolaan
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Sisäiset bussireitit
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Hästholmen

Vårdö

Loviisan 

keskusta

Määrlahti

Kreivilä – Loviisa 

yksi aamuvuoro 

koulupäivinä
Ruotsinkylä – Loviisa yksi 

iltapäivävuoro 

koulupäivinä

Loviisa – Mickelspiltom

yksi iltapäivävuoro 

koulupäivinä

Loviisa – Ruotsinkylä 

yksi iltapäivävuoro 

koulupäivinä
Isnäs – Porvoo – Isnäs

yksi meno aamulla ja 

yksi paluu iltapäivällä 

koulujen loma-aikaan

Pukaro / Lapinjärvi – Loviisa 

kaksi aamuvuoroa 

koulupäivinä (eri reittejä)

Loviisa – Lapinjärvi / 

Pukaro kolme 

iltapäivävuoroa 

koulupäivinä (eri reittejä)

Useampi vuoro aamulla 

ja iltapäivällä

Liikennettä koko 

päivän

Järjestetty 

yhdessä 

Fortumin 

kanssa
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Pitkän matkan liikenteen solmukohdat ja 
liityntäpysäköinti
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Kotkaan

Pitkän 

matkan 

liikennettä

Helsinkiin

Porvooseen
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Palvelulinja
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”Linjataksi on tarkoitettu ensisijaisesti ikäihmisille.

Maksat matkasta linja-autotaksan mukaisen

maksun kuljettajalle. Kyyti tilataan kuljettajalta

edellisenä päivänä klo 16:een mennessä.

Maanantain kyydit voidaan tilata myös

maanantaiaamuna klo 7.30–7.45 välisenä aikana.

Linjataksi hakee sinut sovitusta osoitteesta.”



6.6.2018

Vanhus- ja koulukuljetukset
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”Sosiaalihuoltona järjestettävä liikkumisen

tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät

kykene itsenäisesti käyttämään julkisia

liikennevälineitä”

”Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti jo

olemassa olevaa julkista liikennettä. Jos julkista

liikennettä ei voida käyttää, kuljetukset

hoidetaan tilausliikenteellä tai takseilla.”

- Joihinkin koulukuljetuksiin voi nousta

muitakin matkustajia erillisellä maksulla
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Joukkoliikenteen rahoitus
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Kaikille avoin 

joukkoliikenne

258 000 €

17 € / 

asukas

12 %

Opetustoimen kuljetukset

(1 309 000 €)

Sosiaalitoimen 

kuljetukset

(557 000 €)

20888 20302 19172 17201 16892 15140
8945
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Mäntsälä Sipoo Heinola Forssa Akaa Loviisa Karkkila

Asukasluku

- € 

50 € 

100 € 

150 € 

200 € 

250 € 

300 € 

Mäntsälä Sipoo Heinola Forssa Akaa Loviisa Karkkila

Kuljetuskustannukset asukasta kohden

Muut kuljetuskustannukset per asukas

Avoin joukkoliikenne per asukas

Loviisa

Loviisa

• Avoimen joukkoliikenteen lisäksi muita 

kuljetuksia

• Yleinen keino parantaa joukkoliikenteen 

tarjontaa on kasvattaa avoimen 

joukkoliikenteen osuutta

Tiedot vuodelta 2016
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Esiin nousseita haasteita ja toiveita
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• Liikkuminen harrastuksiin pääkaupunkiseudulle hankalaa

• Ei tietoa aikatauluista

• Pysäkeiltä puuttuu aikataulutieto

• Haastavaa päästä joukkoliikenteen runkoyhteyksiin (pitkän matkan vuorot)

• Lippujen hinnoittelu sekavaa ja vaikea löytää hintatietoja

• Kutsuliikenteen laajentaminen?

• Kaukoliikenne sisäistä liikennettä halvempaa

• Tieto reiteistä ja aikatauluista hankalasti saatavilla

• Ei sopivia lipputyyppejä

• Olisiko mahdollista liittyä Liikenneviraston aikataulu- ja reittineuvontaan?

• Vuoroja myös iltaisin
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Kehittämistarpeet
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Esim. uudet 

reitit/ vuorot, 

kutsuliikenne

Liikennöintiin liittyvät 

parannukset

Esim. lipputyyppien  ja 

hinnoittelun kehittäminen

Lipputyyppeihin ja hinnoitteluun 

liittyvät parannukset
Viestintä ja markkinointi

Esim. Reitti- ja aikataulu info

Joukkoliikenteen

täydentäminen

Esim. 

liityntämatkojen

helpottaminen


