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Forssan seudun liikennealueen kunnat

KOOSTE JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTOIMISTA FORSSAN SEUDULLA

Uudenmaan ELY-keskus on yhteistyössä alueen kuntien kanssa kehittänyt joukkoliikenteen tarjontaa ja lipputuotteita. Kehittämisyhteistyössä
ovat olleet mukana Forssa, Humppila, Jokioinen, Loimaa, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Lisäksi yhteistyössä ovat olleet mukana Hämeenlinnan viranomainen sekä Karkkilan kaupunki. Kehittämistyö alkaa konkreettisesti näkyä tarjonnassa kesäkuusta 2021 alkaen.
Alueelle tehtiin ensin palvelutasomäärittely vuosille 2021-2024 kuntakeskusten välisille joukkoliikenneyhteyksille. Tässä määrittelyssä kartoitettiin
ihmisten liikkumistarpeita, pitäen kuitenkin mielessä, että kartoituksen tulokset yhdistellään todellisiksi joukkoliikennetarpeiksi, joiden järjestämistä valtion ja kuntien on järkevää rahoittaa. Samalla pohdittiin alueella
matkustajille tarjottavia lipputuotteita. Tämän jälkeen aloitettiin joukkoliikenteen konkreettinen vuoro- ja aikataulusuunnittelu. Erityistä huomiota
kiinnitettiin matkaketjujen toimivuuteen.
Joukkoliikennetarjonta
Liitteessä 1 on esitetty ELY-keskuksen ja kuntien yhdessä hankkima ostoliikenne. Lisäksi aluetta palvelevat markkinaehtoiset vuorot, jotka löytyvät esimerkiksi reittioppaista. Aikatauluja suunniteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota matkaketjujen toimivuuteen. Lähemmässä tarkastelussa
olivat Forssan keskustan jatkoyhteyksien toimivuus, Humppilan aseman
jatkoyhteydet sekä Forssan yhteydet Tampereelle Urjalassa vaihtaen.
Kustannukset pidettiin suunnittelussa tarkoin mielessä, jotta rahoitusosuudet eivät kasva liian suuriksi. Suunnittelussa korjattiin myöskin kaukoliikenteen puutteita: Forssan aamuyhteys Hämeenlinnaan, Forssan
aamuyhteys Turkuun sekä täydentäviä yhteyksiä Forssasta pääkaupunkiseudulle suunniteltiin ja hankittiin.
Lipputuotteet
Forssan seutu oli ensimmäisiä alueita Suomessa, jossa kokeiltiin tunnistepohjaista lippujärjestelmää. Liikenteitten kehittämisen yhteydessä tuotteita laajennettiin ja nyt Forssan seudulla on käytössä 30 päivän aluelippu
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hintaan 61 euroa. Tällä tuotteella saa matkustaa ostoliikenteissä rajattomasti Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien alueilla 30 päivän aikana. Maksamalla 91 euroa saa matkustaja matkustaa
edellä mainittujen kuntien lisäksi Loimaan, Someron ja Urjalan alueilla
rajattomasti 30 päivän ajan Uudenmaan ELY-keskuksen ja kuntien yhdessä hankkimassa liikenteessä.
Hämeenlinnan kaupungin viranomainen on lisäksi valmistelemassa ostettuihin Forssa-Hämeenlinna-Forssa vuoroihin käyvää mobiililipputuotetta.
Tulevaisuus
Uudenmaan ELY-keskus ja kunnat seuraavat uuden liikennöinnin kehittymistä ja siitä mahdollisesti saatavia palautteita. Jatkossa mietitään
kutsu- ja palveluliikenteiden sekä markkinoinnin ja tiedottamisen kehittämistä.
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