1

VUODEN 2011 JOUKKOLIIKENTEEN VUOSIKERTOMUS
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1. Vuoden 2011 joukkoliikenteen vuosikertomus
1.1. Vuosi 2011 sekä seudullinen yhteistyö ja joukkoliikennesuunnitelma
Vuoden 2011 aikana valmisteltiin seudullisen viranomaisalueen muodostamista Joensuun
toimivalta-alueen laajentamiseksi Liperin ja Kontiolahden kuntien alueelle.
Joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajentumisesta tehtiin valtuustojen myönteisellä
päätöksellä yhteistoimintasopimus, joka mahdollisti toimivalta-alueen laajentumiseksi
1.1.2012 alkaen.
Vuonna 2011 Joensuun seudulla aloitettiin Joensuun seudun joukkoliikennesuunnitelma,
jonka työn tavoitteena on määritellä suunnittelualueen joukkoliikenteen tavoitetila
vuodelle 2014 sekä sen kehittämistarpeille vuoteen 2020. Joukkoliikennesuunnitelma on
tarkoitus valmistua viimeistään kesällä 2012.
Vuoden 2011 aikana tarkastettiin liikenteenharjoittajille maksettavaa korvausta.
Korvauksen tarkastuksen yhteydessä Joensuun kaupunki korotti tukemiensa
lipputuotteiden hintaa kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä (ksltk 15.6.2011 § 52).
Korotetut asiakashinnat tulivat voimaan 1.8. alkaen.
Lipun hinnankorotukset näkyivät myös lipunmyynnissä loppuvuoden aikana. Tuetuista
lipuista ainoastaan nuorisolippua myytiin enemmän kuin vuonna 2010.
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2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 7 artiklan 1.
kohdan mukainen yhdistelmäraportti vuodesta 2011
2.1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus ja toimivalta-alue
Tämä yhdistelmäraportti perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (N:o
1370/2007 palvelusopimusasetus PSA) 7 artiklan 1. kohtaan.
Kohdassa on esitetty seuraavaa: ”Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa
yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut
julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on
myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä.”
Joensuun kaupunki julkaisee tässä raportissa toimivaltaisena viranomaisena PSA:n
edellyttämät tiedot vuodelta 2011.
Joensuun kaupungin toimivalta-alue käsitti vuonna 2011 koko Joensuun kaupungin
alueen. Toimivaltaisena viranomaisena naapurikunnissa ja kaupungin rajojen ylittävässä
liikenteessä toimi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskus (Liikenne ja
infrastruktuuri).

3. Kaupungin tukemat lipputuotteet
3.1. Seutu- ja maakuntalippu
Seutuliput ovat henkilökohtaisia ja ovat voimassa 30 päivää ostopäivästä. Lipun
kelpoisuusaikana voi matkustaa rajoituksetta seutulippualueella. Lippualueeseen kuuluvat
seuraavat kunnat: Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi.
Lipun voivat ostaa kaikki seutulippualueen kuntalaiset.
Seutulipun asiakashinnan määrittelee kunta itse.
Seutulipun asiakashinta vuonna 2011:
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1.1.–31.7. oli Joensuussa 84 euroa ja 1.8. alkaen 93 euroa.
Maakuntaliput ovat henkilökohtaisia ja ovat voimassa 30 päivää ostopäivästä. Lipun
kelpoisuusaikana voi matkustaa maakuntalippualueella rajoituksetta. Lippualueeseen
kuuluvat kaikki Pohjois-Karjalan maakunnan kunnat lukuun ottamatta Kesälahden
kuntaa.
Maakuntalipun asiakashinta on sama kaikissa lippualueen kunnissa. Lipun hinnan
määrittelevät lippualueen kunnat yhdessä.
Maakuntalipun asiakashinta vuonna 2011:
1.1.–31.7. oli 123 euroa ja 1.8. alkaen 134 euroa.

3.2. Kaupunkiliput
Joensuussa on määritelty kaksi (2) paikallisliikenne vyöhykettä. Vyöhyke 1. kattaa ns.
kantakaupungin alueen ja vyöhyke 2. kattaa Reijolan ja Niittylahden alueen, joka
luokitellaan kaupunkimaisen paikallisliikenteen alueeksi.
Vuonna 2011 kaupungin tukemat lipputuotteet:
30 päivän kaupunkikortti vyöhyke 1.
Asiakashinta:
1.1.–31.7. 51 euroa ja 1.8. alkaen 56,50 euroa
Kelpoisuusalue:
Paikallisliikenteen 1. vyöhyke
Kokonaiskorvaus:
358933 euroa (sis. alv)
30 päivän kaupunkikortti vyöhyke 2.
Asiakashinta:
1.1.–31.7. 61 euroa ja 1.8. alkaen 67,50 euroa
Kelpoisuusalue:
Paikallisliikenteen 2. vyöhyke
Kokonaiskorvaus:
15209 euroa (sis. alv)
40 matkan nuorisolippu vyöhyke 1.
Asiakashinta:
1.1.–31.7. 42 euroa ja 1.8. alkaen 46,50 euroa
Kelpoisuusalue:
Paikallisliikenteen 1. vyöhyke
Kokonaiskorvaus:
38487 euroa (sis. alv)
40 matkan nuorisolippu vyöhyke 2.
Asiakashinta:
1.1.–31.7. 50,50 euroa ja 1.8. alkaen 56,00 euroa
Kelpoisuusalue:
Paikallisliikenteen 2. vyöhyke
Kokonaiskorvaus:
12878 euroa (sis. alv)
40 matkan opiskelijalippu vyöhyke 1.
Asiakashinta:
1.1.–31.7. 55 euroa ja 1.8. alkaen 61,00 euroa
Kelpoisuusalue:
Paikallisliikenteen 1. vyöhyke
Kokonaiskorvaus:
18126 euroa (sis. alv)
40 matkan opiskelijalippu vyöhyke 2.
Asiakashinta:
1.1.–31.7. 65 euroa ja 1.8. alkaen 72,00 euroa
Kelpoisuusalue:
Paikallisliikenteen 2. vyöhyke
Kokonaiskorvaus:
3765 euroa (sis. alv)
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Kaupunkikorteille ja nuorisolipuille Joensuun kaupunki sai vuonna 2011 valtionavustusta.

3.3. Muut tuetut lipputuotteet
Joensuun kaupunki tuki vuonna 2011 asiakkaalle ilmaisia kertamatkoja:
− Lastenvaunut ja saattaja (1. ja 2. vyöhyke) kokonaiskorvaus 80078,70 euroa (sis.
alv)
− Joensuulaiset veteraanit kokonaiskorvaus 24539,52 euroa (sis. alv)

3.4 Kertalippujen hinnat
Osto- ja PSA-sopimusliikenteessä noudatettiin vuonna 2011 Matkahuollon julkaisemia
bussilippujen kertamatkahintoja, jotka ovat luettavissa Matkahuollon internet sivuilta
(http://matkahuolto.fi/fi/matkapalvelut/hinnat/). Vuoden 2011 aikana hinnat
muuttuivat 1. toukokuuta alkaen, joten voimassa olivat erinäiset hinnat 1.1.2011–
30.4.2011 ja 1.5.2011–31.12.2011.

4. Valitut julkisen liikenteen harjoittajat ja maksetut korvaukset
4.1. Siirtymäajan liikennöintisopimukset
Joukkoliikennelain (869/2009) 62 § mukaisesti Joensuun kaupunki solmi toimivaltaisena
viranomaisena siirtymäajan liikennöintisopimukset linjaliikennelupien mukaisista
liikenteistä niiden liikennöitsijöiden kanssa, jotka kyseiset sopimukset halusivat tehdä.
Vuonna 2011 Joensuun kaupungilla oli siirtymäajan liikennöintisopimuksia yhteensä 3
kappaletta seuraavasti (Tekninen lautakunta 3.11.2009 § 381):
− Lehtosen Liikenne Oy:n kanssa Joensuun kantakaupungin paikallisliikenne sekä
lisäksi Joensuu - Kulho ja Joensuu - Onttola välisiä yhteyksiä, sopimus voimassa
30.4.2014 saakka
− Linja-Karjala Oy:n kanssa Joensuu – Reijola – Niittylahti ja Joensuu –
Hammaslahti vuoroja, sopimus voimassa 30.6.2014 saakka
− Linja-autoliikenne A. Malinen Oy:n kanssa Kiihtelysvaaran reittiliikenne, sopimus
voimassa 30.6.2014 saakka

4.2. Ostosopimukset
Vuonna 2011 Joensuun kaupunki maksoi ostoliikenteestä liikennöitsijöille seuraavasti:
Liikennöitsijä: Linja-Karjala Oy
Liikennöintikorvaus: 21708,24 euroa (sis. alv)
Liikennöitsijä: Pertti Varis
Liikennöintikorvaus: 19121,22 euroa (sis. alv)
Liikennöitsijä: Savo-Karjalan Linja Oy
Liikennöintikorvaus: 29113,66 euroa (sis. alv)

