Kaupunginvaltuusto
Seudullinen joukkoliikennejaosto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 101
§ 40
§ 458
§ 179

18.06.2018
29.11.2018
10.12.2018
17.12.2018
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2908/08.01.00/2018
KV 18.06.2018 § 101
Valtuutettu Anni Järvinen jätti 18.6.2018 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen maksuttomasta matkustamisesta paikallisbusseissa
rollaattorin kanssa liikkuville.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Hannele Autti, Marko
Haakana, Antti Saarelainen, Petja Vuojärvi, Antero Puhakka, Jere Nuutinen,
Kristiina Vesama, Kari Savolainen, Jenni Laasonen, Martti Juntunen, Antti
Kainulainen, Anne Mikkola, Marjatta Räty, Jenna Hattunen, Maria Roivas,
Krista Mikkonen, Sari Koskinen, Heli Hjälm, Merja Mäkisalo-Ropponen,
Oskari Korhonen, Iiris Vesala, Mira Laakkonen, Matti Pesonen, Jukka
Hirvonen, Mari Ojalammi, Joakim Kärkäs, Satu-Sisko Eloranta, Heino Räty,
Hannu Holopainen, Juhani Meriläinen, Eero Hirvonen, Matti Ketonen, Matti
Väistö, Kari Väkeväinen, Jouni Porokka, Maija Törmänen, Helena Hulmi,
Hannes Rossi, Petteri Tahvanainen, Asko Miettinen, Mika Piironen, Osmo
Kokko, Eero Bogdanoff, Päivi Eteläpää ja Atte Korte.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
SEUJOUKJ 29.11.2018 § 40
Tällä hetkellä Joensuun seudun joukkoliikenteessä (Jojo) voi matkustaa maksutta:
- alle 7-vuotias lapsi
- lasta lastenvaunuissa kuljettava henkilö (matalalattiavuoroilla)
- rintamaveteraanit
- vammaisten avustaja, mikäli avustettavan EU:n vammaiskortissa on A-merkintä
Joensuun seudun joukkoliikenteessä on tehty maksuttomia matkoja ajalla
1.10.2017 - 30.9.2018 yhteensä noin 45.000 kappaletta: lastenvaunuilla noin
34.000 matkaa, veteraanit noin 7.500 matkaa, alle 7-vuotiaat noin 3.700
matkaa ja vammaiskortin A-merkinnällä 50 matkaa.
Esityksiä maksutta matkustavien ryhmän laajentamisesta erilaisille erityisryhmille on ollut joitakin. Järjestelmän hallinnan ja valvonnan kannalta maksutta
matkustavien ryhmien määrä tulisi pitää rajallisena. Aikaisemmin aloitteisiin
on tehty kielteisiä päätöksiä.
Joensuun seudun joukkoliikenteen matalalattia-autoissa on keskitilassa
varattu tilaa lastenvaunuille ja pyörätuoleille. Tila on ruuhka-aikoina ajoittain

riittämätön. Rollaattorimatkustajien ilmainen matkustus lisäisi oletettavasti
niiden määrää myös ruuhkavuoroilla, jonka vuoksi tilaongelma saattaisi
pahentua.
Maksuttomia rollaattorimatkoja olisi kuitenkin mahdollista kokeilla vuoden
2019 aikana Hilja-lipun voimassaoloaikoina eli maanantaista perjantaihin klo
10-14 ja iltaisin klo 18 jälkeen sekä lauantai- ja sunnuntailiikenteissä, jolloin
matkustajamäärät ovat vähäisempiä. Muina aikoina veloitettaisiin normaali
maksu. Kokeilussa olisivat mukana paikallislinjojen lisäksi myös Kontiolahden
ja Liperin suuntiin liikennöitävät matalalattialinjat. Maksuttomat
rollaattorimatkat eivät olisi käytössä Noutopoika-liikenteessä.
Rollaattorimatkat rekisteröidään ajoneuvolaitteelle lisättävällä tuotekoodilla.
Rollaattoria käyttäviä matkustajia ei tällä hetkellä erikseen rekisteröidä linjaautoissa. Liikennöitsijöiltä saadun tiedon mukaan nykyään rollaattoreita on
kyydissä melko vähän. Maksuttoman matkustuksen laajentamisella rollaattorimatkoihin ei näin ollen olisi juuri merkitystä lipputulojen kertymiseen.
Rollaattoria käyttävien matkustajien matkan hinnoittelu vaihtelee suurissa ja
keskisuurissa kaupungeissa. Tällä hetkellä on seuraavanlaisia käytäntöjä:
- Lahti: paikallisliikenteessä maksutta ilman rajoituksia
- Lappeenranta: paikallisliikennealueella maksutta hiljaisena aikana (ma-pe
klo 9-14 ja klo 17:30 jälkeen, la ja su)
- Kuopio: kokeilu kaupunkiliikenteessä maksutta hiljaisena aikana klo 9-14
- Turku: kokeilu Fölin busseissa 1 vuosi maksutta ma-pe klo 9:00-12:59
- HSL: matalalattiabusseissa keskiovesta kyytiin, kausikorttia ei tarvitse leimata, arvo- tai kertalippu on ostettava
Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes
Kaavoituspäällikön päätösehdotus:
Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää, että
- Joensuun seudun joukkoliikenteen matalalattialinjoilla aloitetaan 1.1.2019
vuoden kestävä kokeilu, jossa rollaattorien kanssa matkustavat kuljetetaan
maksutta maanantaista perjantaihin klo 10-14 ja klo 18 jälkeen sekä lauantaija sunnuntai-liikenteissä
- kokeilu ei ole käytössä Noutopoika-liikenteessä
- kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle annetaan edellä
olevan mukainen vastaus valtuustoaloitteeseen.

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
KH 10.12.2018 § 458
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Anni Järvisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV 17.12.2018 § 179
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Anni Järvisen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa kolme valtuutettua käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

