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Matti Varajärven ym. valtuustoaloite maksuttomasta joukkoliikenteestä

540/00.02.50/2019

Kaupunginvaltuusto 04.02.2019 § 16
 

Matti Varajärvi ym. valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:

”Aloite koskee Salon kaupungin tilaaman joukkoliikenteen
maksuttomuutta, koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Suunnitelmaan
voidaan ottaa mallia Mikkelistä, mutta sillä poikkeuksella, että
tarkasteltaisiin myös mahdollisuus opiskelijoille.
Aloitteen suunnittelu/budjettivaraus tehdään vuoden 2019 aikana, niin että
maksuttomaan liikenteeseen voidaan siirtyä vuoden 2020 alusta.

https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-2/peruskoululaisten-m
aksuton-joukkoliikenne

Perusteluja: Ympäristövaikutukset. Nykyisellä lipunhinnalla käyttömäärät
erittäin vähäiset ja kaupunki maksaa liikenteen joka tapauksessa. Imago
Salon kaupungille.  

Matti Varajärvi sd.

Toni Raitanen
Saku Nikkanen
Jarkko Anttila
Hannu Eeva
Kaarlo Alanko
Timo Tammi
Piia Keto-oja
Simo Vesa
Saija Karnisto-Toivonen
Katja Taimela
Leena Ahonen-Ojala
Marja Ruokonen”

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunkikehityslautakunta 26.03.2019 § 65
 
 
 Valmistelija: johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola,

tanja.ahola@salo.fi, puh. 02 778 7714

Joukkoliikenteen suurimmat käyttäjät Salossa ovat opiskelijat ja
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koululaiset. Opiskelijat, joiden koulumatka ylittää 10 kilometriä ja
joukkoliikenteessä kuljettava osuus on vähintään viisi kilometriä, ovat
oikeutettuja KELA:n koulumatkatukeen. Opiskelijat saavat hyödyn
ostaessaan alennettuun hintaan matkalipun. Salossa koulumatkatukilipun
omavastuu on 43 euroa / 30 päivää. Lisäksi KELA maksaa
koulumatkatukilippujen myynnin perusteella lippujärjestelmäoperaattorin
kautta liikennöitsijöille tukea. Esimerkiksi lukuvuonna 2017/2018 KELA
maksoi salolaisista opiskelijoista Matkahuollon kautta liikennöitsijöille tukea
n. 280 000 euroa. Linja-autoliikenteen siirtyessä kaupungille tulee
kaupunki saamaan Waltin kautta KELA:lta tätä tukea. Mikäli opiskelijoiden
matkustus joukkoliikenteessä muutetaan maksuttomaksi, menettää
kaupunki KELA:n tuen. 

Aloitteessa viitattiin, että lasten matkustus on nykyisten lippuhintojen
vuoksi vähäistä. Lasten osalta on tärkeä muistaa, että suuri osa
matkustavista lapsista kulkee kaupungin kustantamilla koululaislipulla. 
Itse matkansa maksavien osalta on huomioitava, että
kaupunkikehityslautakunnan hyväksymien uusien lippuhintojen astuessa
voimaan 3.6.2019, muuttuu linja-autolla matkustaminen erityisesti
maaseudulta keskustaan selvästi nykyistä edullisemmaksi. Samalla
lastenlipun yläikäraja nostetaan 16 vuoteen. Salossa otetaan käyttöön
tasataksa, jolloin aikuisen kertalipun hinta linja-autossa maksettaessa on
3,30 € ja alle 17-vuotiaan 1,70 euroa. Mobiililipulla tai arvokortilla
maksettaessa matkan hinnat ovat tätäkin edullisemmat (3 € / matka /
aikuinen ja 1,55 € / matka / alle 17-vuotias). Käyttöön otetaan myös
kausiliput, joilla voi rajatta matkustaa 30 päivää (85 €/aikuinen ja 55 €/ alle
17-vuotias) ja kahden tunnin ilmainen vaihto-oikeus laajenee koko Salon
alueelle.

Vuonna 2016 tehdyn henkilöliikennetutkimuksen mukaan Salossa
lippuhinnat eivät olleet oleellisin este joukkoliikenteen
käyttämättömyydelle. Sen sijaan suurimpia esteitä olivat heikot yhteydet
(26 %) ja aikataulujen sopimattomuus (15 %). Huomionarvoista oli, että
vastaajista 16 % ilmoitti, ettei käytöllä ole varsinaisia esteitä, tai että
muiden vaihtoehtojen paremmuus (11 %) ja tottumattomuus
joukkoliikenteen käyttöön (9 %) saivat valitsemaan muun kuin
joukkoliikenteen kulkutavaksi. Tutkimuksessa esiin tulleet joukkoliikenteen
käytön esteet ovat poistumassa, kun hintojen edullistumisen lisäksi uuden
linjaston mukaisen liikenteen elokuussa käynnistyessä tulee vuorotarjonta
paranemaan merkitsevästi. 

Liikennepalvelut selvitti, miten koululaisten matkustuksen muuttaminen
maksuttomaksi on vaikuttanut joukkoliikenteen käyttöön, kustannuksiin ja
organisointiin Mikkelissä. Mikkelissä kouluikäsiä on suurin piirtein saman
verran kuin Salossa. Siellä joukkoliikenteen maksuttomuus on vähentänyt
koululaisten kävelyä ja pyöräilyä, sillä he ovat siirtyneet käyttämään
joukkoliikennettä erityisesti keskustan paikallislinjoilla. Seutuliikenteessä
matkustusmäärien kasvu on ollut vähäisempää. Matkustusmäärän kasvun
vuoksi aikaisemmin kilpailutettu automäärä ei ole paikallislinjoilla riittänyt,
vaan linjoille on jouduttu hankkimaan lisäautoja. Salossa jo nyt
hermannilaisten liityntäkuljetukset linja-autoasemalta Kirjolankadulle ovat
ruuhkauttaneet paikallisliikenteen. Mikäli aloitteen mukainen koululaisten
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ilmainen matkustus sallittaisiin, olisi varauduttava vähintään 2-3 lisäauton
hankintaan pelkästään paikallisliikenteeseen, jolloin lisäkaluston vuotuinen
kustannus olisi n. 250 000 - 300 000 euroa. Vuotuinen lipputulomenetys on
arviolta n. 800 000 euroa, jos kaikki kouluikäiset matkustaisivat maksutta
ja matkustuksen kasvu vastaisi Mikkelin esimerkkiä. 

Tietyin perustein annettavien alennusten tai ilmaisten matkojen
käyttöönotto edellyttää myös henkilöresurssin lisäämistä lipunmyyntiin,
koska siellä on varmistettava, että alennusta ostavalla on tosiasiallinen
oikeus alennukseen. Kelan koulumatkatuen osalta 2. asteen oppilaitokset
kirjoittavat opiskelijoilleen KELA:n ostotodistuksen ja kaupunki on jo
sopinut palvelupisteenä toimivan palveluntuottajan kanssa koulumatka-
tukilippujen myynnistä yksityiskohtineen. Vaikka koululaiset matkustaisivat
maksutta, olisi liikenteen organisoinnin ja matkustusmäärien seurannan
mahdollistamiseksi välttämätöntä, että kaikilla koululaisilla olisi Mikkelin
mallin mukaan Waltti-kortit. Uusien alennus- tai ilmaislippujen työmäärään
ei ole varattu henkilöresurssia liikennepalveluissa eikä palvelupisteessä.  

Tuoreiden taloustietojen valossa on ensiarvoisen tärkeää, ettei
käyttötaloudessa tehdä päätöksiä, jotka lisäävät pysyviä kustannuksia.
Vaikka kaupunki maksaa joukkoliikenteen joka tapauksessa, on
oikeudenmukaista, että edes osa kustannuksista ohjautuu suoraan
palvelua käyttäville. Liikennepalveluiden näkemys on, että nyt tarvitaan
monipuolista markkinointia ja ennen kaikkea asennemuutosta. Uuden
joukkoliikenteen käynnistyminen on ainutkertainen mahdollisuus kääntää
salolainen liikkumiskulttuuri uusille kestäville urille. Kysymys onkin, kuka
näyttää esimerkkiä ja siirtyy henkilöautoilijasta joukkoliikenteen
käyttäjäksi?

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että aloite ei anna aihetta
toimenpiteisiin.

Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle, että se merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että Tanja Ahola ja Sanna Salmi poistuivat kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen klo 18.35.

Kaupunginhallitus 08.04.2019 § 154
 

Kaupunginjohtaja:
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Kaupunginhallitus merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen tiedoksi
ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
aloitteeseen valmistellun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto 06.05.2019 § 68
 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, 

että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

  


