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Oulun lentoaseman matkustajamäärät ovat viime vuosina kasvaneet voimak-

kaasti. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää lentoaseman joukkolii-

kenteen markkinointia ja tiedottamista. Opinnäytetyössä käsiteltiin markkinoin-

nin ja tiedottamisen tämänhetkistä tilaa sekä selvitettiin lentoaseman nykyisiä 

joukkoliikenneyhteyksiä. Lentoasemalle tarjolla olevaa liikennettä käsiteltiin 

matkaketjujen sekä liityntäliikenteen näkökulmasta. Työn tilaajana ja ohjaajana 

toimi Ramboll Finland Oy. 

Joukkoliikenteen tilaa selvitettiin perehtymällä lentoasemien joukkoliikenteen 

järjestelyihin yleisesti ja tutustumalla Oulun lentoaseman tilanteeseen maasto-

käynnillä. Markkinointia pohdittiin joukkoliikenteen markkinoinnin tutkimusten 

kautta. Matkaketjuja tarkasteltiin joukkoliikennettä vähän käyttävän matkustajan 

näkökulmasta. 

Selvityksen perusteella joukkoliikenteen markkinointi Oulun lentoasemalla on 

tällä hetkellä heikkoa ja informaation tarjonta vähäistä. Joukkoliikenteen poten-

tiaalisilla käyttäjillä on heikko kuva joukkoliikenteen tasosta. Työssä laadittiin 

seitsemän kehitysehdotusta ja toimenpideohjelma kehitysehdotuksien toteutta-

miseksi. Osa kehitysehdotuksista vaatisi lisäselvitystä ja osa ehdotuksista on 

toteutettavissa suhteellisen pienillä investoinneilla. 

 
Asiasanat: Joukkoliikenne, matkaketjut, markkinointi, informaatio, lentoasema, 
tiedottaminen 
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The passenger numbers of the airport of Oulu have increased during the last 

few years. The purpose of this thesis was to develop the present state of mar-

keting and informing of the public transportation of the airport. Available traffic 

was processed from the point of view of the trip chains and interface traffic. 

Ramboll Finland PLC served as a subscriber and controller of this work.  

The state of the public transport was clarified by studying generally the ar-

rangements of the public transport of airports and by becoming acquainted with 

the situation of the airport of Oulu with a terrain visit. The marketing was con-

sidered through studies of the marketing of public transport. The trip chains 

were considered from the point of view of the passengers who uses public 

transport a little.  

On the basis of the report, the state of the marketing and information of the pub-

lic transport on the airport of Oulu is weak at the moment. The potential users of 

the public transport have a weak image of the public transport. Seven develop-

ment proposals and a measure program to carry out development proposals 

were drawn up as a result of the study. Some of the development proposals 

would require a further clarification and some of the proposals can be carried 

out with relatively small investments. 

 
Keywords: Public transport, trip chains, marketing, information, airport, inform-

ing 
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1 JOHDANTO 

Oulun lentoaseman matkustajien määrä on kasvanut vuoden 2011 aikana 10-

kertaisesti keskimääräiseen kasvuun nähden. Kasvaneita matkustajamääriä 

selittää lisääntynyt lentotarjonta ja kilpailu. Vuonna 2010 Oulun lentoaseman 

matkustajamäärä oli 700 576 matkustajaa. Oulun lentoasemasta kaavaillaan 

uutta lentoliikenteen solmukohtaa, mikä tulee entisestään lisäämään liikennettä. 

Tulevaisuudessa Oulun seudun matkailustrategiassa on, että Ouluun saataisiin 

suoria yhteyksiä Euroopan suurille lentoasemille sekä Oulun lentoasema toimisi 

jakeluyhteytenä Pohjoiskalotin alueelle. (Tarvainen 2011, 6; Uudistuneelle Ou-

lun lentoasemalle on myönnetty Oulun kaupungin ensimmäinen "100 tekoa"  

– tunnustus. 2012; Lentoliikenteentilasto. 2010.)  

Oulun lentoaseman kasvaneet matkustajamäärät lisäävät tarvetta kehittää len-

toaseman joukkoliikenneyhteyksien markkinointia sekä tiedottamista. Opinnäy-

tetyössä tarkastellaan joukkoliikenteen markkinointia, informaatiota, matkaketju-

ja ja linjastoa sekä niiden ongelmakohtia. Työn tarkoituksena on myös kartoittaa 

nykyisen joukkoliikennetarjonnan toimivuutta paikallisella sekä maakunnallisella 

tasolla sekä selkeyttää joukkoliikenteen matkaketjuja julkista liikennettä vähän 

käyttävälle henkilölle. Erityisesti keskitytään markkinoinnin ja informaation ny-

kyisen tilan kartoitukseen ja mahdollisten ongelmakohtien kehittämiseen.  

Tavoitteena on tarkastella joukkoliikenteen tiedottamisen tarpeita erilaisten käyt-

täjäryhmien näkökulmasta. Oulun lentoaseman joukkoliikenteen tilaa selvitetään 

tutkimalla nykyistä markkinointia, informaatiota, tarjontaa ja matkaketjuja sekä 

perehtymällä alan tutkimuksiin ja artikkeleihin. Lisäksi haastatellaan paikallisia 

joukkoliikenteen asiantuntijoita sähköpostitse sekä käydään maastokäynnillä 

lentoasemalla. Työssä on huomioitu tulevaisuudessa mahdollisesti rakennetta-

van Oulun matkakeskuksen vaikutus lentoaseman joukkoliikenneyhteyksiin. 
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2 LENTOASEMIEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELYT 

Lentoasemien joukkoliikennejärjestelyt poikkeavat tavallisten asuinalueiden 

joukkoliikennejärjestelyistä. Lentoasemien joukkoliikennettä on kuvattu linjasto-

jen sekä matkaketjujen pohjalta. Joukkoliikennejärjestelyihin on myös sisällytet-

ty markkinoinnin ja informaation näkökulma.  

2.1 Lentoasemien joukkoliikenne ja linjasto 

Yleisesti joukkoliikenteellä tarkoitetaan henkilöiden kuljettamista suurehkoille 

matkustajamäärille soveltuvilla liikennevälineillä, jotka ovat kaikkien käytettävis-

sä. Joukkoliikenteellä tarkoitettaan linjaliikennettä, ostoliikennettä ja muuta 

säännöllistä liikennettä, jonka palvelut ovat yleisesti kaikkien käytettävissä. Jul-

kiseen liikenteeseen kuuluu joukkoliikenteen lisäksi myös taksiliikenne. Joukko-

liikenne luetaan yhdeksi yhteiskunnan tarjoamista peruspalveluista, joka mah-

dollistaa liikkumisen ilman omaa henkilöautoa. Joukkoliikenteen tärkeimpiä 

merkityksiä ovatkin tasa-arvoisen liikkumisen mahdollisuudet, liikenteen tehok-

kuuden lisääminen ja ympäristö haittojen vähentäminen. Henkilöautoliikentee-

seen verrattuna joukkoliikenteen tilantarve ja yhteiskunnalliset kustannukset 

ovat pienet. (Mäntynen – Kallberg – Kaleoja – Kiiskilä – Rauhamäki – Salli – 

Vihanti – Alava 2006, 105.) 

Lentoasemien joukkoliikenne poikkeaa tyypiltään muihin joukkoliikennekohtei-

siin siten, että matkustajat tulevat kyytiin suurimmaksi osaksi yhdeltä tietyltä 

pysäkiltä. Lentoasemalta tulevat matkustajat ovat yleensä myös matkalla kau-

pungin keskustaan, josta he sitten jatkavat matkaa lopulliseen kohteeseensa. 

Tärkeimmäksi asiaksi lentoasemien joukkoliikenteessä nostetaankin suorat ja 

nopeat yhteydet. Asuinalueiden joukkoliikenteen puolestaan tulisi olla koko alu-

een hyvin kattava, joten se on hyvin erityyppistä kuin lentoasemien joukkoliiken-

teen edellytykset. (Mäntynen ym. 2006, 108.) 
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Joukkoliikennelinjat  kulkevat tiettyä reittiä pitkin aikataulua noudattaen. Ylei-

sesti linjat jaotellaan kolmeen eri luokkaan reitin sijainnin perusteella. Säteislin-

jat ovat joko keskustan läpikulkevia tai keskustaan päättyviä heilurilinjoja. Poikit-

taislinjoilla yhdistetään keskustan ulkopuolisia alueita toisiinsa. Rengaslinjat 

muodostavat suljetun renkaan, joka kierretään molempiin tai vain toiseen suun-

taan. Kuvassa 1 on esitetty erilaisia joukkoliikenteen linjatyyppejä. (Mäntynen 

ym. 2006, 108.) 

 

KUVA 1. Linjojen perustyypit (Mäntynen ym. 2006, 108) 
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2.2 Matkaketjut 

Matkaketjua kuvataan tässä tekstissä ketjulenkkinä, joka muodostuu useasta 

erillisestä osasta muodostaen yhden kokonaisuuden. Matkaketjua kuvataan 

työn aiheen mukaisesti joukkoliikenteen näkökulmasta. 

Jokainen matka muodostuu vähintään yhdestä, mutta usein useasta eri ketju-

lenkistä. Kukin ketjulenkki muodostuu normaalisti kolmesta osasta. Ensimmäi-

nen osa on siirtyminen kulkuvälineen pysäkille/asemalle. Toinen osa on kulku-

välineen mahdollinen odottaminen. Tämä pätee varsinkin joukkoliikenteeseen, 

jonka aikataulut ovat yksittäisestä matkustajasta riippumattomia. Kolmas osa on 

matkanteko määränpään pysäkille tai asemalle. Matkaketjun kolmannen lenkin 

lopussa on vielä yksi osa eli siirtyminen pysäkki- tai asemapaikalta lopulliseen 

määränpään. (Sauna-aho 2006.) 

Mikäli matka jatkuu, toisella ketjulenkillä tai useammalla osat ensimmäisestä 

kolmanteen toistuvat ketjutettuna ketjulenkkiin 1, 2, ja niin edelleen. Matkaketju 

on yksinkertaisimmillaan yksilöllisellä kulkuvälineellä, kuten henkilöautolla, pol-

kupyörällä tai jalan. Yksinkertaisuus ja yksilöllinen kulkutavan valinnanvapaus 

selittävät yksilöllisten kulkuvälineiden, kuten henkilöauton, suosiota verrattuna 

joukkoliikenteeseen. (Sauna-aho 2006.) 

Matkaketjun yksittäiset lenkit voidaan jaotella eri ominaisuuksiin eli ominaisuus-

suureiksi seuraavasti: pituus, varatut/kulutetut resurssit, aika, onnettomuusriski, 

mukavuus ja ympäristövaikutukset. Muitakin toimintoja kuten mahdollisuutta 

lukea, etähoitaa asioita, keskittyä ajattelemaan, saada säilytystilaa ym. voidaan 

ajatella ominaisuussuureina. Ominaisuussuureet vaikuttavat olennaisesti yksit-

täisen matkustajan matkantekotavan valintaperusteisiin ja matkustajan omat 

painotukset vaikuttavat olennaisesti siihen, valitaanko liikkumistavaksi joukkolii-

kenne vai yksilöllinen kulkuväline. (Sauna-aho 2006.) 
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Joukkoliikenteeseen ja matkaketjuihin liittyy useita toimijoita, joista kukin pyrkii 

toimimaan omia tavoitteitaan tai etujaan toteuttaen. Tärkeimpiä toimijoita jouk-

koliikenteessä ovat matkustaja, kuljetusyritys, julkinen valta ja liikenneväylän tai 

liikennealueen lähiyhteisö. Eri toimijoiden tavoitteita voidaan tarkistella toimijan 

omasta näkökulmasta. Matkustajan näkökulmasta merkittävimpiä ominaissuu-

reita ovat matka-aika, matka-ajan ennakoitavuus, hinta, turvallisuus ja muka-

vuus. Kuljetusyrityksen kannalta merkittävimpiä ominaissuureita ovat voimava-

rojen käytön tehokkuus ja tuottavuus. Julkisen vallan tavoittelemia ominaisuus-

suureita ovat liikenneturvallisuuden parantaminen, liikenteen ympäristövaikutus-

ten vähentäminen sekä matkustajien ja liikennöitsijän tasapuolinen palvelemi-

nen. (Sauna-aho 2006.) 

Matkaketjujen tarkastelu onkin joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvattamisen 

ja palvelutason parantamisen kannalta oleellisen tärkeä ehto. Linkkien lukumää-

rän kasvaessa matkustaminen vaikeutuu matka-ajan ja muidenkin ominaissuu-

reiden osalta. Systemaattinen tarkastelu eri ominaisuussuureita eritellen on tar-

peen, jotta nähdään erityyppiset vaikutukset käytännössä. (Sauna-aho 2006.) 

Kuva 2 havainnollistaa matkaketjun rakennetta. 

 

KUVA 2. Matkaketjun rakenne 
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2.3 Markkinointi 

Yleisesti ottaen markkinoinnilla tarkoitetaan markkinalähtöistä toimintaa. Yrityk-

sen tulisi pohjata päätökset ja pohdinnat markkinoiden tarpeisiin ja toiveisiin. 

Tavoitteena on markkinaosuuden kasvattaminen tai pitäminen. Markkinoinnin 

perus tarkoituksena on tuottaa voittoa yritykselle ja luoda arvoa asiakkaalle. 

Käytännön markkinointi tähtää yleensä uusien asiakkaiden hankintaan tai van-

hojen asiakkaiden tyytyväisenä pitämiseen. (Soininen 2007, 12.) 

Markkinoinnilla on todettu olevan vaikutusta joukkoliikenteen asiakasmäärin, ja 

siihen tulisi panostaa huomattavasti nykyistä enemmän. Hyvä palvelutaso ei 

pelkästään takaa joukkoliikenteen käyttäjäosuuden kasvua, vaan markkinoinnin 

avulla uusia asiakkaita ja vanhojen asiakkaiden uskollisuutta pystytään lisää-

mään. Markkinoinnilla pyritään luomaan halu käyttää joukkoliikennettä ja teke-

mään palvelusta houkutteleva. Markkinointikampanjointia on luotava tarpeen 

mukaan voimakkaasti ja sen tulisi olla jatkuvasti esillä. Viestintää tulisi muuttaa 

asiakaslähtöiseksi ja olla positiivisessa mielessä näkyvillä eri medioissa. (Soini-

nen 2007, 3.) 

 

2.4 Tiedottaminen 

Joukkoliikenteen tiedottaminen pitää sisällään aikataulu-, reitti- ja matkalippu-

tiedot. Asiakaslähtöisen joukkoliikenteen tärkein tekijä on selkeys. (Soininen 

2007, 3.) 

Yleisinformaatiota voidaan jakaa aikataulukirjoina, linjakarttoina, Internet-sivuilla 

ja puhelinpalveluna. Mielikuvaan voidaan puolestaan vaikuttaa kampanjoinnilla 

ja markkinoinnilla. Informaation parantamisen keinoja ovat opasteet, viitoitukset, 

kartat, terminaaleihin pystytetyt informaatiopisteet ja yleisötapahtumien järjes-

täminen. Lisäksi vilkkaissa käyntikohteissa tietoa voidaan välittää julistein, esit-

tein ja kuulutuksin sekä käyttämällä näyttötauluja sekä monitoreja. (Ojala 2003, 

175-176.) 
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Pysäkki-informaatiota voidaan parantaa helppolukuisilla aikataulutiedoilla, kar-

toilla, yhteyskaavioilla sekä pysäkkien selkeällä nimeämiskäytännöllä ja nimien 

havainnollisella esittämisellä. Vaunujen sisäpuolista informaatiota voidaan puo-

lestaan lisätä reittikaavioin, sisäpuolen linjakilvin, tiedottein, pysäkkinäytöin ja 

kelloin. (Ojala 2003, 175-176.) 

Reaaliaikaiseen matkustajainformaatiojärjestelmään kuuluu ajoneuvojen pai-

kannusjärjestelmä, ajoneuvolaitteisto, tiedonsiirtoyhteys, keskustietokone ja 

terminaalivarustus. Samaa järjestelmää voidaan useasti käyttää myös joukkolii-

kenteen seurantaan, ohjaukseen, aikataulusuunnitteluun ja nopeuttamiseen 

liikennevaloetuisuuksien avulla sekä kuljettajaa avustaviin tehtäviin. (Ojala 

2003, 175-176.) 

Liikenteen telematiikalla tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan soveltamista 

liikenteessä. Joukkoliikenteessä telematiikkaa sovelletaan tällä hetkellä lähinnä 

ajantasaisessa matkustajainformaatiossa. Telematiikassa pyritään niin sanot-

tuun älykkääseen liikenteeseen eli älyliikenteeseen. Joukkoliikenteessä se tar-

koittaa matkojen toimivuutta ja nykyisten jo olemassa olevien palvelujen tehok-

kaampaa hyödyntämistä. Se myös helpottaa pyrkimyksiä ympäristöystävälli-

sempään liikkumiseen. Lähivuosina älyliikenteen läpilyöviä palveluita tulee 

joukkoliikenteen osalta olemaan kaikki liikennemuodot sisältävä valtakunnalli-

nen matkasuunnittelupalvelu. (Sarjanoja 2010.) 
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3 OULUN LENTOASEMA 

Oulun seutu koostuu Oulun lisäksi yhdeksästä eri kunnasta, joita ovat Kempele, 

Oulunsalo, Hailuoto, Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Muhos, Kiiminki ja Haukipu-

das. Alueella on asukkaita yli 200 000. Lisäksi Oulun lentoaseman vaikutuspii-

riin kuuluvat seudun ympäristökunnista muun muassa Kalajoki, Kuusamo, Pu-

dasjärvi, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Taivalkoski, Utajärvi, Ylikiiminki, Ii ja Yli-Ii. 

(Lintulahti 2007, 3.) Kuva 3 havainnollistaa Oulun lentoaseman vaikutuspiiriä. 

 

KUVA 3. Oulun lentoaseman vaikutusalue (Lintulahti 2007, 3) 

 

Oulun lentoasemalle laskeutui vuonna 2010 päivittäin keskimäärin 15 kotimaan 

reittiliikenteen vuoroa ja 0,7 ulkomaan reittiliikenteen vuoroa. Tämä tarkoittaa 

keskimäärin 1 600 kotimaisen reittiliikenteen matkustajaa ja noin 100 kansain-

välisen reittiliikenteen matkustajaa päivittäin. Kansainvälisen tilausliikenteen 
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matkustajamäärät olivat vuonna 2010 noin 190 matkustajaa päivittäin, mutta 

tilausliikenne on painottunut voimakkaasti matkailun sesonkiaikoihin, jolloin 

kansainvälisten matkailijoiden määrä on korkeampi. (Lentoliikenteen tilastot 

2010. 2011.)  

3.1 Lentoliikenteen tarjonta 

Oulun lentoasema on maan toiseksi suurin lentoasema matkustajamääriltä mi-

tattuna. Matkustajia vuonna 2010 oli yhteensä 700 576 (Lentoliikenteen tilastot 

2010. 2011). Lentoaseman matkustajamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti vii-

me vuosina. Oulusta lennetään säännöllistä reittiliikenne tärkeimpiin kohteisiin 

kotimaassa. Lisäksi lennetään tilauslentoja etelän lomakohteisiin. Tulevaisuu-

dessa matkustajamääriä halutaan lisätä entisestään ja luoda lisää suoria reittejä 

Eurooppaan. (Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikennestrategia 2020.2000, 33.) 

Nykyisellään matkustajamäärät ovat jo lisääntyneet uusien lentoyhtiöiden aloi-

tettua säännöllisen reittiliikenteen Oulun ja Helsingin välillä. Kiristynyt kilpailu on 

alentanut reittiliikenteen lipun hintoja, mikä mahdollistaa lentoliikenteen palvelu-

jen käyttämisen aikaisempaa edullisemmin. Taulukossa 1 on kuvattu lentoliiken-

teen vuorotarjontaa esimerkkipäivänä 7.3.2012. Oulun lentoasemalle saapuvia 

vuoroja on 31 ja asemalta lähteviä vuoroja 28. 
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TAULUKKO 1. Oulun lentoaseman saapuvat ja lähtevät lennot (Lentoliikenteen 

tilastot 2010. 2011) 

Oulun lentoaseman saapuvat ja lähtevät lennot  

      

kello 

saapuvien lento-

jen lukumäärä 

lähtevien lentojen 

lukumäärä 

00.00-02.00 3 0 

02.00-04.00 0 0 

04.00-06.00 0 3 

06.00-08.00 2 6 

08.00-10.00 4 5 

10.00–12.00 0 0 

12.00–14.00 2 0 

14.00–16.00 5 5 

16.00–18.00 4 5 

18.00–20.00 7 4 

20.00–22.00 4 0 

22.00–24.00 0 0 

 Yhteensä  31  28 

Taulukon pohjana on käytetty esimerkki-

päivänä keskiviikkoa 7.3.2012     

 

Kuva 4 havainnollistaa saapuvia ja lähteviä lentoja kahden tunnin jaksoissa Ou-

lun lentoasemalta esimerkkipäivänä 7.3.2012. 
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KUVA 4. Oulun lentoasemalle saapuvat ja lähtevät lennot 7.3.2012 

Oulun lentoaseman lentoliikenne arkipäivisin painottuu reittiliikenteen osalta 

aamuisin kello kuuden ja kello kymmenen välille. Iltaisin lentoliikenne painottuu 

kello neljän ja kello kahdeksan välille. Edellä mainittuina ajankohtina reittiliiken-

teen tarjonta on voimakkainta. Pääosa reittiliikenteen vuoroista on suuntautunut 

Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Kuvasta 4 on havaittavissa, että aamuisin on 

tarjolla enemmän vuoroja Helsinki-Vantaalle, kun puolestaan iltasin on tarjolla 

enemmän vuoroja Helsinki-Vantaalta Oulun lentoasemalle. (Lentoliikenteen ti-

lastot. 2010.)  
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3.2 Joukkoliikenteen tarjonta lentoasemalle 

Oulun lentoaseman joukkoliikenteen tarjonnan voidaan sanoa keskittyneen kuu-

teen liikenteelliseen solmukohtaan. Kuvassa 5 on kartalla kuvattu numero- ja 

bussisymboleilla tärkeimpiä joukkoliikenteen solmukohtia. 

 

KUVA 5. Oulun lentoasemalle liityntäliikenteen tärkeimmät solmukohdat 

Lentokentäntien ja Limingantien liittymässä (1) yhdistyvät kaukoliikenteen vuo-

rot etelän suunnasta (Raahe, Oulainen), paikallisliikenteen vuorot 9, 19 ja 22 

sekä seutuliikenteen vuorot 66 ja 70. (Oulun seudun liikennetieto, 2012.) 

Liittymän kaikki pysäkit on varustettu pysäkkikatoksin ja aikataulutiedoilla. Len-

toasemalle matkustavan on turvallista vaihtaa lentokentäntien varressa olevalle 

pysäkille, sillä pääteiden alla on alikäytävät. Lentoasemalle Lentokentäntien ja 

Limingantien liittymästä pääsee liittymään paikallisliikenteen linjalla 19, joka py-
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sähtyy lentokentäntien varressa olevalla pysäkillä. (Oulun seudun liikennetieto, 

2012.) 

Oulun matkakeskus (2) yhdistää juna-, linja-auto-, seutu-, paikallis- ja cityliiken-

teen. Matkakeskuksesta pääsee liittymään toripakan paikallisliikenteen termi-

naaliin, joko citybussilla tai linja-autoaseman puolella olevalta paikallisliikenteen 

pysäkiltä. (Oulun seudun liikennetieto. 2012.) 

Juna-aseman asemahalli on auki joka päivä välillä 05.00–00.45. Asemalta löy-

tyy asiakaspalvelu piste, r-kioski sekä 2 lipunmyyntiautomaattia. Linja-

autoasemalla on matkahuollon palvelupiste. Linja-autoaseman edessä olevalla 

paikallisliikenteen pysäkki on varustettu pysäkkikatoksella, aikataulutiedoilla 

sekä reaaliaikaisella aikataulunäytöllä. (Oulun seudun liikennetieto. 2012.) 

Lentoasemalle matkakeskuksesta pääsee liittymällä ensin toripakan paikallislii-

kenneterminaalin joko citybussilla tai paikallisliikenteen vuoroilla. Toripakan 

terminaalista lentoasemalle pääsee paikallisliikenteen linjalla 19, joka pysähtyy 

toripakan pysäkeillä. (Oulun seudun liikennetieto. 2012.) 

Merikoskenkadunpysäkeillä (3) yhdistyy pohjoisesta (Kemi, Kuusamo) tuleva 

linja-autoliikenne, seutuliikenteen vuorot 50, 51, 59 ja 61 sekä paikallisliikenteen 

vuorot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 

30 ja 32. (Oulun seudun liikennetieto. 2012.) 

Merikoskenkadun pysäkit on varustettu pysäkkikatoksin, aikataulutiedoilla sekä 

reaaliaikaisilla aikataulunäytöillä. Lentoasemalle pääsee liittymään paikallislii-

kenteen linjalla 19, joka pysähtyy merikoskenkadun pysäkillä. (Oulun seudun 

liikennetieto. 2012.) 

Oulun yliopistolta (4) liikennöivät paikallisliikenteen linjat 4, 5, 6, 7, 16, 19, 22, 

23, 26, 28 ja 39. (Oulun seudun liikennetieto. 2012.) 
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Yliopiston pysäkit on varustettu pysäkkikatoksin, aikataulutiedoilla sekä reaaliai-

kaisilla aikataulunäytöillä. Lentoasemalle pääsee liittymään paikallisliikenteen 

linjalla 19, joka pysähtyy yliopiston pysäkillä. (Oulun seudun liikennetieto. 2012.) 

Automuseon( ) pysäkillä pysähtyvät samat vuorot kuin Lentokentäntien – Li-

mingantien liittymässä. Poikkeuksena etelästä saapuvat linja-auto liikenteen 

pikavuorot, jotka pysähtyvät automuseon pysäkillä ja linja-auto asemalla. (Ou-

lun seudun liikennetieto. 2012.) 

Automuseon pysäkit on varustettu katoksin ja aikataulutiedoilla. Vaihto pysäkiltä 

toiselle on turvallista Limingantien alittavasta alikäytävästä. Lentoasemalle pää-

see liittymään paikallisliikenteen linjalla 19, joka pysähtyy automuseon pysäkillä. 

(Oulun seudun liikennetieto. 2012.) 

Toripakan paikallisliikenteen terminaali( ) kautta kulkevat paikallisliikenteen 

linjat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 ja 20. Terminaalin kautta kul-

kevat myös cityliikenteen linjat A, B ja C. (Oulun seudun liikennetieto. 2012.) 

Paikallis- ja cityliikenteen matkustajat pääsevät liittymään lentoasemalle paikal-

lisliikenteen vuorolla 19, joka kulkee Toripakan paikalliskallisliikenteen terminaa-

lin kautta lentoasemalle. (Oulun seudun liikennetieto. 2012.) 

 

3.2.1 Liityntäliikenne paikallisliikenteelle 

Lentoaseman liityntäliikenteen runkolinjana toimii paikallisliikenteen linja 19 Lin-

nanmaa - Lentoasema.  

Koskilinjat Oy liikennöi paikallisliikenteen vuoroa 19 lentoaseman ja Oulun yli-

opiston välillä. Aikataulu on ennalta määritelty, arkisin 20 minuutin väliajoin bus-

si lähtee lentoasemalta yliopistolle. Viikonloppuisin ja iltaisin bussi lähtee tunnin 

väliajoin lentoasemalta Linnanmaalle. Linja 19 kulkee samanlaisin väliajoin 

myös Linnanmaalta lentoasemalle. Reitti toimii samalla Oulunsalon ja Linnan-

maan asuinalueiden yhteytenä eli se kattaa myös muiden kuin lentomatkustaji-
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en liikkumistarpeita. Matkan kesto linjan alku- ja päätepisteistä Oulun keskus-

taan on keskimäärin noin 30 minuuttia. Bussimatkan hinta on 4,60 euroa. (Fina-

via, Oulun lentoaseman kulkuyhteydet, 2012). Kuva 6 havainnollistaa linjan 19 

kulkemaa reittiä Linnanmaa – Lentoasema.  

 

 

  

KUVA 6. Linja 19 Linnanmaa - Lentoasema (Oulun seudun liikennetieto, Google 

Transit - palvelu. 2012) 
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Lentoaseman liityntäliikenteen runkolinjan 19 liityntäliikenteen tärkeimmät sol-

mukohdat on esitetty kuvassa 5 (s.18) Oulun lentoaseman joukkoliikenteen tär-

keimmät solmukohdat. Lentoasemantien ja Limingantien liittymän pysäkit ke-

räävät paikallisliikenteen vuorot 9 ja 22 Kempeleestä, vuoron 66 Hailuodosta 

sekä seutuliikenteen vuoron 70 Tyrnävältä.  

Toripakan joukkoliikenneterminaali sekä Merikoskenkadun pysäkit keräävät 

suurimman osan paikallisliikenteen linjoista lentoaseman runkolinjalle 19. Yli-

opiston pysäkit keräävät Oulun pohjoisen alueen linjoja runkolinjan 19 alkuun. 

Taulukossa 2 kuvataan lentoaseman joukkoliikenteen tarjontaa esimerkkipäivä-

nä 7.3.2012. Esimerkin kaltaisena arkipäivänä lentoasemalle saapuu ja lähtee 

43 joukkoliikenteen vuoroa.  

TAULUKKO 2. Joukkoliikenteen tarjonta Oulun lentoasemalla. (Oulun seudun 

paikallisliikenteen aikataulukirja, Koskilinjat Oy. 2011) 

Joukkoliikennevuorojen tarjonta lentoasemalle 
      

kello 

saapuvien bussien 

lukumäärä 

lähtevien bussien 

lukumäärä 

00.00-02.00 1 1 

02.00-04.00 0 0 

04.00-06.00 1 1 

06.00-08.00 3 3 

08.00-10.00 6 6 

10.00–12.00 6 6 

12.00–14.00 6 6 

14.00–16.00 6 6 

16.00–18.00 6 6 

18.00–20.00 4 4 

20.00–22.00 2 2 

22.00–24.00 2 2 

 Yhteensä  43  43 

Taulukon pohjana on käytetty esimerkkipäivänä 

keskiviikkoa 7.3.2012     

 

Kuva 7 Havainnollistaa lentoasemalle saapuvien ja lähtevien bussien tarjontaa 

kahden tunnin jaksoissa esimerkkipäivänä 7.3.2012. 
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KUVA 7. Oulun lentoasemalle saapuvat ja lähtevät bussit 7.3.2012 

Oulun lentoaseman bussiliikenne painottuu aamu kahdeksan ja ilta kuuden vä-

lille. Tällä aika välillä joka tunti lentoasemalta lähtee ja saapuu bussi kahden-

kymmenen minuutin välein. Muina aikoina tarjonta on vähäisempää ja aamu 

yöllä kello kahden ja neljän välillä busseja ei kulje ollenkaan.  

3.2.2 Matkaketju juna-bussi 

Junaliikenne muodostaa yhdessä linja-autoliikenteen kanssa Pohjois-Suomen 

joukkoliikenteen rungon. Juna-liikenteen merkitys on suurin yhteyksissä muu-

hun Suomeen. Kaikki Pohjois-Suomen junayhteydet ovat pitkämatkaisia kauko-

junavuoroja. Oulun ja Kemin välillä liikennöi arkipäivisin 12 henkilöjunaa. Oulun 

ja Seinäjoen välillä liikennöi arkipäivisin 14 henkilöjunaa, jotka pysähtyvät Yli-

vieskan, Oulaisten, Vihannin, Ruukin ja Oulun asemilla. Oulusta idän suuntaan 

Kajaaniin liikennöi arkena keskimäärin 8 henkilöjunaa. Junat pysähtyvät Oulun, 

Muhoksen, Utajärven, Vaalan, Paltamon, Kontionmäen ja Kajaanin Rautatie-

asemilla. (Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikennestrategia 2020. 2000, 20.) 
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Junalla Ouluun saapuva ja siitä edelleen lentoasemalle matkustava henkilö 

pääsee liittymän lentoaseman liityntäliikenteen runkolinjalle 19 asemarakennuk-

sen edestä liikennöitäviltä cityliikenteen linjoilla A, B ja C. Lentoasemalle saa-

puva matkusta pääsee liittymään junaliikenteeseen päinvastaisella matkaketjul-

la eli paikallisliikenteen vuorolla 19 lentoasemalta Toripakan joukkoliikenneter-

minaalin ja siitä citybussilla asemalle. 

Kaikki Citybussit kulkevat matkakeskuksen ja Toripakan joukkoliikenne termi-

naalin väliä yhdistäen junaliikenteen paikallisliikenteeseen. Kuvassa 8 näkyvät 

citybussin liikennöimät linjat. 

 

KUVA 8. Oulun citybussin reitit (Oulun citybussi. 2012) 
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3.2.3 Matkaketju bussi-bussi 

Linja-autoasemalta liikennöivät kaukoliikenteen vuorot ympäri maakuntaa ja 

kauempana oleviin kohteisiin. Bussiliikenteen tärkeimpinä kohteina liikennöinnin 

ja vuorotarjonnan puolesta voidaan pitää etelään Raahen suuntaa ja koilliseen 

Kuusamon suuntaa. Oulusta lähtee ja saapuu päivittäin useita kaukoliikenteen 

vuoroja pohjoisesta Kemin, koillisessa Kuusamon, etelässä Oulaisten ja län-

nessä Kalajoen suuntaan. (Matkahuolto. 2012.) 

Oulun ja Raahen välillä liikennöi arkisin vuoroja noin tunnin välein molempiin 

suuntiin. Vuorot liikennöivät arkisin alkaen kello 06.30 ja viimeinen vuoro lähtee 

kello 20.30. Oulun ja Kuusamon välillä liikennöi arkisin vuoroja noin kahden 

tunnin välein molempiin suuntiin. Oulusta lähdettäessä päivän ensimmäinen 

vuoro lähtee kello 8.00 ja viimeinen vuoro lähtee kello 20.30. Kuusamosta Ou-

luun tultaessa ensimmäinen vuoro lähtee jo kello 04.40 ja viimeinen vuoro kello 

17.45. (Matkahuolto. 2012.)  

Linja-autojen vakiovuoroilla Raahen suunnalta saapuessa liittyminen lentoase-

man runkolinjaan 19 on mahdollista Lentoasemantien – Limingantien liittymäs-

sä, automuseon pysäkillä tai linja-autoasemalla. Vakiovuorolla matkustavan 

henkilön on järkevintä liittyä lentoasemalle menevään vuoroon 19 Lentokentän-

tien – Limingantien liittymän pysäkiltä. Pikavuorot pysähtyvät automuseon py-

säkillä ja linja-auto asemalla. Pikavuorolla matkustavan on järkevintä liittyä len-

toasemalle menevään vuoroon 19 automuseon pysäkiltä. Linja-autojen pika- ja 

vakiovuoroilla Kuusamon suunnalta saapuessa liittyminen lentoaseman runko-

linjaan 19 on mahdollista merikoskenkadun pysäkillä. (Matkahuolto. 2012.) 

Linja-auto asemalle muualta saavuttaessa liittyminen lentoaseman joukkoliiken-

teeseen on mahdollista joko juna-aseman edestä citybussilla tai linja-

autoaseman edessä olevalta paikallisliikenteen keskusliikenneaseman E-

pysäkiltä. Paikallisliikenteen vuorot kulkevat Toripakan joukkoliikenneterminaa-

lin kautta, josta liittyminen lentoasemalle kulkevaan paikallisliikenteen linjaan 19 

on mahdollista. (Matkahuolto. 2012.) 
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4 JOUKKOLIIKENTEEN MARKKINOINTI JA TIEDOTTAMINEN 

OULUSSA 

Tällä hetkellä joukkoliikenteen markkinointiin Oulun seudulla ei panosteta tar-

peeksi. Lähes ainoa tiedottamisen kanava tällä hetkellä on kotitalouksiin jaetta-

va perinteinen aikataulukirja. Markkinointi ja tiedottaminen ovat joukkoliikenne-

operaattorien käsissä. (Verronen 2011.) Oulussa palveluntuottajien tulisikin he-

rätä näkemään markkinoinnin mahdollisuudet joukkoliikenteen matkustajamää-

rien kasvattamisessa ja arvon tuottamisessa nykyisille sekä uusille joukkoliiken-

teen käyttäjille. Yhteistyö seutuliikenteen, kaukoliikenteen ja muiden liikkumis-

palvelujen tuottajien kanssa antaisi monenlaisia mahdollisuuksia joukkoliiken-

teen houkuttelevuuden lisäämiseen ja lisäarvon tuottamiseen. (Soininen 2007, 

106.) 

 

4.1 Markkinointi Oulussa 

Oulun seudulla toteutettiin toukokuussa 2011 joukkoliikenteen asukaskysely. 

Sen tarkoituksena oli selvittää Oulun seudun asukkaiden näkemyksiä joukkolii-

kenteen palvelutasosta ja kehittämiskohteista. Yksi esille nousseista ongelmista 

oli joukkoliikenteen huono imago. Mielikuva joukkoliikenteen kalleudesta nousi 

tutkimuksesta erityisen voimakkaasti esille. Tutkimuksessa todetaankin, että 

hintaan liittyvä mielikuvaongelma saattaa olla enemmän tiedottamisongelma. 

Joukkoliikennettä säännöllisemmin käyttävillä mielikuvat ovat myönteisempiä.  

(Oulun seudun joukkoliikenteen asukaskysely 2011. 2011.) 

Tutkimuksen perusteella Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutason paranta-

miselle esitettiin viittä eri toimenpidettä, joista ensimmäisenä mainitaan tiedot-

tamisen lisääminen ja joukkoliikenteen imagon parantaminen. (Oulun seudun 

joukkoliikenteen asukaskysely 2011. 2011.)  
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Oulun alueella toteutettiin Oulun seutulipun markkinointikampanja  syys-

marraskuussa 2011. Kampanjan lähtökohtia oli se, että seutulippu on alueella jo 

pitkään käytössä ollut lipputuote, mutta sen tunnettavuus on ollut huono. Seutu-

liikenteen vuorot kuitenkin palvelevat jo hyvin työssä käyviä ja opiskelijoita sekä 

Yksityisautoiluun verrattuna joukkoliikenteeseen on edullista ja vaivatonta. (Ou-

lun seutulippukampanja. 2011.) 

Kampanjan tavoitteena oli kasvattaa lipputuotteen tunnettavuutta alueella, muis-

tuttaa joukkoliikenteen eduista ja hinnasta sekä muokata joukkoliikenteeseen 

kohdistuvia asenteita myönteisemmiksi. Lisäksi tavoitteena oli saada osallistujia 

kampanjan yhteydessä järjestettyyn kilpailuun ja kasvattaa lipputuotteen myyn-

tiä pitkällä aikavälillä. (Oulun seutulippukampanja. 2011.)  

Kampanja toteutettiin pääasiassa viikolla 41. Markkinointikanavina toimivat tv, 

radio, lehti, juliste ja osallistuminen tapahtumiin. Lisäksi kampanjaa varten luo-

tiin omat internetsivut, joista tiedotettiin kuntien kotisuvuilla, facebookissa sekä 

Oulussa Ubi-näytöillä. (Oulun seutulippukampanja. 2011.) 

Kampanjointi lisäsi tietoisuutta seutulipusta ja varsinkin lehtimainonta tavoitti 

mahdollisesti potentiaalisia seutulipun ostajia. Lehtikampanjan aikana seutuli-

pun internetsivujen kävijämäärät kasvoivat. Lisäksi seutuliikenteen internet-

mainos jäi pysyväksi sisällöksi kolmen kunnan internetsivuille. (Oulun seutulip-

pukampanja. 2011.) 

Tällä hetkellä lentoasemalla ei markkinoida joukkoliikenteen palveluja.  
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4.2 Tiedottaminen Oulussa 

Tällä hetkellä Oulussa joukkoliikenteen informaatio painottuu pääasiassa kotita-

louksiin jaettaviin paikallis- ja seutuliikenteen aikataulutietoihin. Koskilinjat Oy 

jakaa puolivuosittain vaihtuvat paikallisliikenteen aikataulutiedot. Aikataulukirja-

sesta löytyvät Oulun keskustan alueen pysäkkikartta, tiedot lipunmyyntipisteistä, 

tiedot erilaisista lipputyypeistä sekä liikennöitävistä linjoista. Kirjasesta löytyy 

myös city-liikennettä koskevat linja-, aikataulu- ja hintatiedot. (Koskilinjat Oy, 

Oulun seudun paikallisliikenteen aikataulukirja.2011.) 

Oulun seudun joukkoliikenteen asukaskyselyssä aikataulutiedottamiseen oltiin 

kohtuullisen tyytyväisiä. Joukkoliikenteen osatekijöitä tutkiessa joukkoliikenteen 

käytön valintaan tärkeimpinä tekijöinä vaikuttivat liikennöinnin täsmällisyys ja 

luotettavuus, joukkoliikenteen reittien sopivuus ja matkalippujen hinta. 58 % 

vastaajista piti reitti- ja aikataulutietojen tarjoamista internetissä paljon vaikutta-

van asiana. Se oli listalla kuudenneksi tärkein tekijä. Kotiin jaettava paperinen 

aikataulukirja oli seuraavaksi vaikuttavin asia. Aikataulu- ja reittitiedot pysäkeillä 

olivat 47 % mielestä paljon merkittävä asia. Vähiten merkittävänä asiana pidet-

tiin mobiilipalveluita. (Oulun seudun joukkoliikenteen asukaskysely 2011. 2011.) 

Ulkomaalaisten matkailijoiden kasvu tulisi ottaa huomioon lentoasemalla tarjot-

tavassa joukkoliikennetiedottamisessa. Tietoa olisi hyvä olla tarjolla englanniksi 

ja mahdollisesti myös keskeisimpien ulkomaalaisten matkailijaryhmien omilla 

kielillä. Tällä hetkellä lentoasemalta löytyy ainoastaan linjan 19 aikataulutiedot 

kahdessa eri paikassa sisällä sekä ulkona olevasta pysäkkikatoksesta. Pysäk-

kikatoksessa on myös englanninkielinen teksti ”to Oulu” sekä suomenkielinen 

teksti ”Ouluun”. (Oulun seudun liikennetieto. 2012.) 
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4.2.1 Tiedottaminen Internetissä 

Tänä päivänä Internetissä tarjottava matkustajainformaatio onkin noussut yh-

deksi tärkeimmistä tiedottamisen kanavista. Suurimmalla osalla joukkoliikenteen 

potentiaalisista käyttäjistä on tarjolla yhteys Internetiin. Oulussa tarjottavia mat-

kustajainformaatiopalveluja ovat Oulun seudun liikennetieto, josta löytyy hyvin 

kattavasti tietoa joukkoliikenteen palveluista ja linkkejä muihin Internetissä tar-

jottaviin palveluihin sekä Linjakas-palvelu, joka tarjoaa paikallisliikenteen reaali-

aikaiset aikataulut. Lentoaseman kotisivuilta löytyy tietoa saapuvista ja lähtevis-

tä lennoista, sekä joukkoliikenne yhteyksistä Ouluun. (Oulun seudun liikennetie-

to. 2012.) 

Oulun seudun joukkoliikenteen asukaskyselyn mukaan internetissä tarjottavat 

aikataulutiedot ovat tärkeitä kulkutapaa valittaessa. Suurimmalla osalla joukko-

liikenteen potentiaalisista käyttäjistä on pääsy internetiin, joten se onkin yksi 

tärkeä tiedottamisen kanava. (Oulun seudun joukkoliikenteen asukaskysely 

2011. 2011.)  

Oulun lentoaseman kotisivuilla  tiedotetaan kulkuyhteyksistä. Kulkuyhteydet-

alalehdeltä löytyvät tiedot bussiliikenteestä, taksipalveluista ja lentoasemilla 

toimivien autovuokraamojen yhteystiedot. Bussiliikenteestä mainitaan Koskilin-

jat Oy:n lentoaseman ja Oulun välillä liikennöimä linja 19 (Finavia, Oulun lento-

aseman kulkuyhteydet. 2012).  
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Linjakas-palvelu  ehdottaa reittejä kahden valittavan paikan välillä käyttäen Ou-

lun seudun joukkoliikennettä. Tekstikenttiin syötetään lähtö- ja määränpääpaik-

ka, joita voivat olla katuosoite, pysäkki tai paikannimi. Paikat voi valita myös 

kartalta tai hakemistosta. (Oulun seudun joukkoliikenteen reitti- ja aikataulupal-

velu. 2011.) Kuvassa 9 esitetään ruutunäkymä Linjakas-palvelusta. 

 

KUVA 9. Linjakas-palvelun etusivu (Oulun seudun joukkoliikenteen reitti- ja ai-

kataulupalvelu. 2011) 
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Oulunliikenne.fi–palvelusta löytyy kattavasti tietoa Oulun seudun liikenteestä 

sekä joukkoliikenteestä. Etusivulta löytyvät yleiset liikennetiedotteet, liikenne-

kartta, sää ja sadekartta. Muita välilehtiä ovat autoliikenne, joukkoliikenne, kä-

vely ja pyöräily, OmaLiikenne ja muut palvelut. Oulun seudun liikennetieto kerää 

yhteen kaikki Oulun seudun joukkoliikennepalvelut saman sivuston alle. Kuvas-

sa 10 on ruutunäkymä Oulun seudun liikennetieto palvelusta. (Oulun seudun 

liikennetieto. 2012.) 

 

KUVA 10. Oulun seudun liikennetieto (Oulun seudun liikennetieto. 2012) 

Lisäksi joukkoliikennealalehdeltä on kerätty kattavasti linkit Oulun seudun muis-

ta joukkoliikennepalveluista. Sivujen kautta pääsee cityliikenteen, seutulipun, 

junaliikenteen, lentoliikenteen ja laivaliikenteen tietoa tarjoaville internetsivustoil-

le. (Oulun seudun liikennetieto. 2012.) 
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Bussiliikenteen reittioppaassa  käytetään Google Transit reittiopasta, joka 

laskee parhaan reitin kahden valitun pisteen välillä. Oulun seudun liikennetieto 

on ensimmäinen Google Transit palvelua hyödyntävä reittiopas Suomessa. 

Reittiopas on liikennöitsijöiden, Oulun kaupungin, Infotripla Oy:n ja Googlen 

yhteistyössä tuottama reittiopaspalvelu Oulun seudulla joukkoliikennettä käyttä-

ville. Palvelussa on mukana Kylmäsen liikenne Oy:n, Koskilinja Oy:n ja V. Ala-

mäki Oy:n reitti- ja aikataulutiedot. (Oulun seudun liikennetieto. 2012.) 

Google Transit palvelu näyttää valittujen pisteiden välillä kulkevat joukkoliiken-

nepalvelut sekä niiden aikataulut ja reittitiedot. Kuvassa 11 on esimerkkihaku 

lentoasemalta Oulun keskustaan.  

 

KUVA 11. Oulun seudun liikennetieto, Google Transit–palvelu (Oulun seudun 

liikennetieto. 2012) 

Citybussi.fi–palvelu  tarjoaa tietoa Oulun cityliikenteen aikatauluista ja reiteistä, 

lipuista ja niiden hinnoista sekä cityliikenteestä. Citybussia liikennöi Huiput Oy. 

Kuvassa 12 on ruutunäkymä citybussi.fi–palvelun etusivusta. (Oulun citybussi. 

2012) 



 

33 

 

 

KUVA 12. ouluncitybussi.fi–palvelun etusivu (Oulun citybussi. 2012) 

Seutulippu-palvelusta  löytyy tietoa seutulipun alueen kunnista, hinnoista ja 

myyntipaikoista sekä reittihaku. Kuvassa 13 on ruutunäkymä Seutulipun sivuis-

ta. 

 

KUVA 13. Seutulippu–palvelun etusivu junat (Oulun seudun liikennetieto. 2012) 
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Ouluun saapuvien ja lähtevien junien tiedot  löytyvät suoraan Oulun seudun 

liikennetieto palvelusta. Junaliikenteen tiedot tarjoaa VR-yhtymä Oy. Sivuilla 

esitetään Oulun asemalle saapuvien ja lähtevien junien kulkutiedot. Kuvassa 14 

esitetään ruutunäkymä Oulun seudun liikenteen sivuilla näkyvästä junaliiken-

teen tiedoista.  

 

KUVA 14. Oulun juna-aseman saapuvat ja lähtevät junat (Oulun seudun liiken-

netieto. 2012) 
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Oulun lentoasemalle saapuvien ja lähtevien lentojen tilatiedot  löytyvät lento-

liikenne-alalehdeltä. Lentoliikenteen tiedot tarjoaa Finavia. Kuvassa 15 esite-

tään ruutunäkymä Oulun seudun liikenteen sivuilla näkyvästä lentoliikenteen 

tilatiedoista. 

 

KUVA 15. Oulun lentoaseman lentoliikenteen tilatiedot (Oulun seudun liikenne-

tieto. 2012) 

 

4.2.2 Tiedottaminen lentoasemalla 

Lentämällä Ouluun saapuville matkustajille joukkoliikennetietoa on tarjolla hyvin 

niukasti. Lentoaseman tuloaulassa on suuri informaatiotaulu, jossa markkinoi-

daan Oulun seudun yrityksiä ja palveluita. Informaatiotaulun vieressä on A4-

kokoinen laminoitu paperinen linjan 19 aikataulu. Ulkoa pysäkkikatokselta löytyy 

samanlainen aikatauluinformaatio sekä kartta paikallisliikenteen yhteyksistä. 

Kuvassa 16 on näkymä pysäkkikatoksen sisäpuolelta. 
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KUVA 16. Lentoaseman edustan pysäkkikatos sisäpuolelta 

 

4.2.3 Tiedottaminen pysäkeillä 

Oulun keskustan pääpysäkeillä on tarjolla pysäkkikohtaista informaatiota pysä-

kin kautta kulkevista paikallisliikenteen vuoroista. Pysäkillä on myös paikallislii-

kenteen reittikartta. Lisäksi citybussin käyttämiltä pääpysäkeiltä löytyvät city-

bussin reitti- ja aikataulutiedot. Torikadulla lentoaseman yhteyttä tiedotetaan 

pysäkillä olevan linjakartaston yhteydessä linjan 19 yhteydessä olevalla lento-

asemaa kuvaavalla lentokone-symbolilla. 

Pääpysäkeillä on myös käytössä reaaliaikaiset pysäkkinäytöt, joista näkyy mil-

loin ja minkä ajan kuluttua seuraava bussi saapuu pysäkille. Reaaliaikaiset py-

säkkinäytöt ovat osa OULA-järjestelmää, joka sisältää näyttöjen lisäksi liikenne-

valoetuisuuksia, mikä auttaa busseja pysymään aikataulussa.  
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Yksittäisen linjan pysäkillä olevasta aikataulutiedoista löytyy linjan kulkema reitti 

katujen ja tien nimillä bussin kulkeman matkan mukaisessa järjestyksessä. Ai-

kataulutiedoista on reitin alkamisaika lähtöpysäkiltä. Lisäksi aikataulutiedoista 

löytyvät selitykset poikkeuksellisesti ajettavista reiteistä ja matkan arvioitu kesto 

keskeisemmille pysäkeille. Oulunsalosta keskustan suuntaan matkustaessa 

linjan 17 pääpysäkeiltä löytyvät kuvan 20 kaltaiset aikataulutiedot. 

 

KUVA 17. Linja 19 aikataulu lentoasemalta Oulun keskustaan (Koskilinjat, aika-

taulut. 2012) 
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4.3 Matkakeskus 

Matkakeskus edustaa uutta terminaalimuotoa, jonka tavoitteena on yhdistää eri 

liikennemuodot ja niihin liittyvät palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Matkakes-

kuksessa voi olla esimerkiksi linja-autoliikenteen terminaali, rautatieasema, tak-

siasema sekä lentoyhtiön toimisto. Lisäksi matkakeskuksessa voi olla erilaisia 

palveluita muiltakin kuin liikenteen osa-alueelta. Eri asemien yhdistäminen tar-

joaa paremman joukkoliikenteen kokonaispalvelutason. Matkakeskus on paikka, 

joka tarjoaa mahdollisimman kattavasti kaikki joukkoliikenteen palvelut ja lisäksi 

vielä muitakin palveluita. (Mäntynen ym. 2006, 113.) 

Oulun keskustaan pitkään suunnitteilla olleen matkakeskuksen rakennustyöt 

alkavat vuonna 2012. Vuoden 2011 ja 2012 vaihteessa alkavat vanhojen ase-

marakennusten purkutyöt. Uudesta matkakeskus rakennuksesta kaavaillaan 

matkailun- ja liike-elämänkeskusta. Joukkoliikenteen osalta matkakeskuksen 

odotetaan vaikuttavan positiivisesti varsinkin junaliikenteeseen. Paikallisliiken-

teen osalta uuteen matkakeskukseen kaavaillaan paikallisliikenteen aikataulu-

jen sijoittamista. (Rintala 2011, 6.) 
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5 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

5.1 Nopea yhteys lentoaseman ja matkakeskuksen väli llä 

Tällä hetkellä lentoaseman ja matkakeskuksen välillä ei ole suoraa yhteyttä. 

Matkaketju ajattelun kannalta suora yhteys junilta sekä linja-autoilta lentoase-

malle olisikin matkustajille loogisin. Suora liityntäyhteys lentoasemalle palvelisi 

varsinkin juna-, linja-auto- ja seutuliikenteen matkustajia.  

Lentoliikenteen vilkkaimpina aikoina, arkiaamuisin kello kuuden ja kello kymme-

nen välillä sekä iltaisin kello neljän ja kello kahdeksan välillä kulkeva suora yh-

teys lentoaseman ja matkakeskuksen välillä palvelisi suurta osaa lentomatkus-

tajista.  

Muusta joukkoliikenteestä selkeästi erottuva vuoro välillä lentoasema-

matkakeskus toisi selkeyttä lentoaseman joukkoliikenneyhteyksiin. Reitti olisi 

suorin ja nopein lentoaseman ja matkakeskuksen välillä, eikä se ottaisi matkus-

tajia kyytiin muualta kuin asemilta. Tämä palvelisi varsinkin satunnaisia matkus-

tajia, joille Oulun paikallisliikenne ei ole tuttua. Satunnaisesti matkustaville yksi 

tärkeimmistä tekijöistä joukkoliikennettä käyttäessä on korkea palvelutaso. Len-

toasemalta liikennöitäessä tärkeitä palvelutasotekijöitä ovat nopea yhteys, tar-

vittavat tilat matkatavaroille sekä korkealaatuinen ilmastoitu kalusto. 

Mallia voisi ottaa esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin kes-

kustan välillä liikennöivän Finnairin city-bussi konseptista. Matkakeskuksen ja 

lentoaseman välisen yhteyden brändääminen selkeästi muusta joukkoliiken-

teestä erottuvaksi loisi asiakkaille selkeän ja helposti käytettävän tuotteen.  
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5.2 Lentoaseman joukkoliikenteen markkinoinnin para ntaminen 

Markkinointi on yleisesti hyvin merkittävää, sillä koko ajan luodaan hyviä hank-

keita ja parannuksia, mutta ihmisillä on siltikin hyvin negatiiviset käsitykset jouk-

koliikenteestä. Yleisen käsityksen mukaan joukkoliikenne on hidasta, vaivallois-

ta ja kallista. Markkinointi on keino ohjata ihmisiä joukkoliikenteen pariin ja sitä 

kautta luoda parempaa mielikuvaa joukkoliikenteestä. 

Mallia lentoaseman markkinoinnin tilanteen parantamiseen voisi hakea lento-

aseman pysäköinnin mainonnasta. Pysäköintimahdollisuuksia markkinoidaan 

hyvin ja ne ovatkin yleisesti lentoaseman palveluja käyttävien tiedossa. 

Selkeitä markkinointikeinoja ovatkin saapuvien matkustajien aulaan sijoitettavat 

mainokset. Matkustajien odottaessa matkatavaroita heillä olisi aikaa vastaanot-

taa markkinointiviestit. Tämä ohjaisi saapuvia matkustajia joukkoliikenteen pa-

riin. 

Selkeitä markkinointiviestejä voisivat olla 

• 30 min. Bus to Oulu 

• halvempaa kuin taksilla 

• yllättävän halpaa. 

Keskeisiä asioita ostopäätöstä tehdessä ovat tuote, viestintä, toimintaympäristö 

ja tapa toimia. Niiden kautta voidaan hahmotella tavoiteltavaa imagoa joukkolii-

kenneyhteydelle. (Vantaan matkakeskuksen (lentoasema-tikkurila) informaatio 

ja joukkoliikennelinkki. 2004.) 

Markkinoille on selkeästi tilausta, sillä tällä hetkellä lentoasemalla ovat jo val-

miiksi kohtuullisen hyvin toimivat joukkoliikenneyhteydet Oulun keskustaan, 

mutta matkustajille suunnattu markkinointi on olematonta. Ihmiset olisi johdatel-

tava joukkoliikenteen pariin. Markkinointi tulisi toteuttaa asiakashakuisesti. Vies-

tinnän sävy tulee olla saatavia lisäarvoja painottava – ei ’joukkoliikenteeseen 

velvoittava.’ Painotettavia arvoja joukkoliikenteen markkinoinnissa ovat hinta-, 
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laatu- ja helppousmielikuvan luominen. Myös kestävänkehityksen näkökulma 

verrattuna yksityisautoiluun on joukkoliikenteen vahvuustekijä. 

Konkreettisia keinoja ovat esitteiden, aikataulujen ja linjan visuaalisen ilmeen 

yhdenmukaistaminen ja tunnetuksi tekeminen. Lentoaseman yhteyksien mark-

kinointi Oulun seudun liikenteen sekä lentoaseman internet-sivuilla parantaisi 

joukkoliikenteen mielikuvaa. 

5.3 Matkaketjujen kehittäminen 

Tällä hetkellä matkaketju lentoasemalta matkakeskukselle on matkaketjuajatte-

lun kannalta monimutkainen. Matkustajan on selvitettävä monesta eri tietoläh-

teestä eri kulkumuotojen aikataulut ja missä kohden on vaihdetta kulkumuodos-

ta toiseen ja mikä on matkan kokonaisaika, jotta kerkeää vielä mahdolliselle 

jatkoyhteydelle.  

Matkaketju paikallisliikenteen, citybussin ja junan välillä on, mutta yhtenäisen 

tiedon löytäminen on vaikeaa. Matkaketjujen osalta tulisikin pyrkiä kehittämään 

selkeää ja yhtenäistä tietoa. Ajattelun tulisi olla asiakaslähtöistä ja olisi mietittä-

vä, miten voidaan tarjota selkeää tietoa yksittäiselle matkustajalle.  

Liityntäliikenne-näkökulmasta linja 19 toimii lentoaseman joukkoliikenteen run-

kolinjana, johon muilla joukkoliikenteen muodoilla on mahdollista liittyä. Linjan 

19 tiedottamisessa tulisi tuoda vielä selkeämmin esille sen ominaisuus lento-

aseman runkolinjana, jotta käyttäjät yhdistäisivät sen selkeämmin lentoasemalla 

tarjottavan yhteytenä.  

Raideliikenteen hyödyntämistä lähiliikenteessä on mietitty, mutta olemassa ole-

vat henkilöliikenteen ja teollisuuden tarpeisiin rakennettu rataverkkoa on vaikea 

hyödyntää lähijunaliikenteessä. Liikenteen, kapasiteetin ja liikenneturvallisuu-

den kannalta lähijuna liikenteen järjestäminen on vaikeaa ja kannattamatonta. 

Olemassa oleva rataverkko Oulussa on luotu teollisuuden tarpeisiin, eikä nykyi-

nen ja suunnitteilla oleva maankäyttö tue kannattavaa lähijunaliikenteen järjes-

tämistä. (Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys 2009. 8.) 
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5.4 Lentoaseman joukkoliikenteen informaation paran taminen 

Selkeä parannus lentoaseman joukkoliikenteen tiedottamiseen olisi reaaliaikais-

ten LCD- tai TFT-näyttöjen hankkiminen ja sijoittaminen lentoaseman saapuvan 

liikenteen tuloaulaan. Lentoaseman ja Oulun kaupungin teknisen keskuksen 

välillä onkin ollut jo keskusteluja näyttöjen saamisesta lentoasemalle. Kuva 18 

havainnollistaa tuloaulaan sijoitettavaa LCD-näyttöä. 

 

KUVA 18. LCD-bussiaikataulunäyttö Oulun yliopistollisen sairaalan B2-pysäkiltä 

(Juutinen. 2011) 

Tällä hetkellä lentoasemalla ei ole jaossa minkäänlaisia aikataulutietoja Oulun 

paikallisliikenteestä. Jatkoyhteyksistä muualle maakuntaan ei myöskään ole 

tarjolla minkäänlaista informaatiota.  
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Lentoaseman toimintaympäristön tulisi olla helppokäyttöinen kokonaisuus, jon-

ka informaatiojärjestelmä ohjaa matkustajat joukkoliikenteen pariin ennen kuin 

he itse huomaavatkaan. Tietoa tulisi olla tarjolla myös englanniksi, mikä palveli-

si kansainvälisiä matkustajia. Lisäksi tiedottamisen selkeyttä voidaan parantaa 

yhdenmukaisilla teemoilla ja väreillä.  

Lentoasemayhteyttä voidaan korostaa linjan 19 visuaalisella erottavuudella. 

Kaluston ja linjaan liittyvän informaation on erotuttava muusta joukkoliikentees-

tä. Tätä varten pysäkin selkeässä merkinnässä hyödynnetään visuaalista tai 

sanallista viittausta lentoliikenteeseen. Heterogeenisen käyttäjäryhmän asetta-

miin haasteisiin vastataan muun muassa huomioimalla eri kieli- ja kulttuuritaus-

tat sekä soveltamalla moniaistisia informaationjakotapoja. 

Informaatiota voidaan myös parantaa nimeämällä keskeiset pysäkit matkustajia 

ohjaavalla tavalla. Linjan päätepysäkeillä tulisi olla selkeät ja helposti ymmärret-

tävät nimet kuten ”lentoasema” ja ”keskusta”. 

5.5 Pysäkki-informaatio 

Selkeä parannus pysäkeillä olevaan informaatioon olisi pysäkkikohtainen infor-

maatio. Pysäkille saapuva matkustajaa on kiinnostunut milloin bussi on lähdös-

sä juuri kyseiseltä pysäkiltä. Pysäkkikohtaiset aikataulut ovat olemassa Oulun 

liikenteen internet-sivustolla. 

Myös pysäkeille olisi mahdollista tarjota samantapaista upcode palvelua kuin 

Tampereella on jo käytössä. Pysäkiltä löytyvästä 2-D-koodista otetaan kuva 

nettiyhteydellä varustella kamerapuhelimella, johon on ladattu upcode sovellus. 

Sovellus käynnistetään ja tähdätään puhelimen kamera koodin. Sovellus ottaa 

automaattisesti kuvan ja avaa pysäkkikohtaisen aikataulun.  

5.6 Tiedottaminen linja-autoissa  

Kun ihmiset on saatu ohjattua joukkoliikenteen pariin, tiedottamista tulisi olla 

vielä bussissa matkustaessakin. Hyvä ja yksinkertainen parannus paikallisliiken-

teen busseihin olisi bussin sisäpuolella oleva linjakartta, mistä ilmenevät bussin 
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kulkema reitti sekä tärkeimmät pysäkit. Linjakartta olisi kohtuullisen helppo to-

teuttaa isolla tarralla, jonka voisi liimata autoon sisäpuolelle näkyvälle paikalle. 

Kuvassa 19 malliesimerkki yksinkertaisesta pysäkki kartasta, jonka voisi sijoit-

taa bussin sisälle katon rajaan. 

 

KUVA 19. Oulun cityliikenteen reitin A pysäkkikartta (Oulun citybussi. 2012) 

Liityntäliikenteen puolesta kaukoliikenteen linja-autoissa hyvä parannus olisi 

informaation tarjoaminen saavuttaessa lentoaseman joukkoliikenteen solmupis-

teisiin. Linja-autossa oleva sähköinen informaatio-taulu voisi ilmoittaa mahdolli-

suudesta liittyä lentoasemalle menevään paikallisliikenteen vuoroon. Yksi yk-

sinkertainen ja helposti toteutettava vaihtoehto on myös linja-auton kuljettajan 

ilmoittama kuulutus mahdollisuudesta liittyä lentoasemalla menevään paikallis-

liikenteen bussiin. Liikennöitsijän puolelta kuuluttamisen mahdollistavan laitteis-

ton lisääminen linja-autoon ei olisi kohtuuton investointi suhteessa parantunee-

seen palveluun. Kuljettajan tarjoama tieto lisäisi huomattavasti matkustajien 

mukavuutta ja näin ollen parantaisi huomattavasti linja-autoliikenteen palveluta-

soa.  

Lisäksi linja-autoissa tulisi olla jaossa esite esimerkiksi nimellä ”näin saavutat 

Oulun lentoaseman”. Esitteet tulisivat näyttämään samanlaisilta, mutta sisällöl-

tään poikkeaisivat riippuen siitä, miltä suunnalta linja-auto on saapumassa Ou-
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luun. Esitteiden toteutuksesta vastaisi Ely-keskus yhdessä kuntien kanssa ja 

hyvä idea esitteiden käytännön toteuttamiseksi olisi kytkeä ne aiheeseen liitty-

vän opinnäytetyön yhteyteen.  

5.7 Lento- ja joukkoliikenteen aikataulujen yhtenäi stäminen 

Lentoliikenne Oulun lentoasemalla arkipäivisin painottuu aamun ja illan ruuhkai-

siin tunteihin. Joukkoliikenne yhteydet puolestaan kulkevat tasaisena virtana 

läpi päivän. Lentoliikenne toimii markkinaehtoisesti, joten on luonnollista, että se 

painottuu selkeästi niihin aikoihin, jolloin on eniten kysyntää. Joukkoliikenne on 

puolestaan osaksi markkinaehtoista, mutta myös yhteiskunnan tukema palvelu, 

joka pyrkii mahdollistamaan tasa-arvoisen liikkumisen kaikille kansalaisille.  

Joukkoliikenteen lisääminen ruuhkatuntien aikoina tarjoaisi sujuvamman liityn-

täyhteyden lentoaseman matkustajille. Lentoaseman yhteyden kannalta vuoro-

jen vähentäminen on lentoliikenteen hiljaisempana aikana ongelmallista. Lento-

aseman yhteys myös palvelee muuta liikkumisen tarvetta Oulunsalon alueella ja 

toimii heilurilinjana Oulun yliopistolle.  

Suora ja nopea yhteys lentoaseman ja matkakeskuksen välillä lentoliikenteen 

huipputuntien aikana vaikuttaakin toimivammalta ratkaisulta, kuin nykyisen yh-

teyden muuttaminen.  
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6 TOIMENPIDEOHJELMA 

Kehittämisehdotusten käynnistämisestä vastaa Oulun seudun alueellinen jouk-

koliikennetyöryhmä. Kuvassa 20 on numeroilla ja symboleilla merkitty toimenpi-

deohjelman kannalta merkittävimmät paikat, jotka ovat myös lentoaseman liityn-

täliikenteen solmukohtia. 

 

KUVA 20. Oulun lentoasemalle liityntäliikenteen tärkeimmät solmukohdat 

Näihin pisteisiin tulisi kohdentaa merkittävimmät markkinointipanokset ja kehit-

täminen, kun ollaan parantamassa lentoaseman saavutettavuutta joukkoliiken-

teen keinoin.  

Kuljettajien tulisi tiedottaa Lentokentäntien ja Limingantien liittymän (1) ja Auto-

museon( ) pysäkille etelästä tulevan liikenteen liityntäliikenteen mahdollisuu-



 

47 

 

desta lentoasemalle. Vakio- ja pikavuoroliikenteen liikennöitsijä vastaisi linja-

autoon vaadittavan kuulutuskaluston investoinnista. Kaikissa Ouluun saapuvis-

sa linja-autoissa tulisi olla jaossa esite otsikolla ”Näin saavutat Oulun lentoase-

man”. Esitteen tekemisestä ja toimittamisesta liikennöitsijöiden tarjottavaksi lin-

ja-autoissa vastaa Ely-keskus yhdessä kuntien kanssa. Esitteitä tulisi olla myös 

jaossa matkahuollon toimipisteissä.  

Kehittämisehdotusten pohjalta on laadittu taulukon 3 mukainen toimenpideoh-

jelma, jossa on merkitty eri osapuolten vastuu kehittämisehdotuksista. 

 TAULUKKO 3. Eri osapuolten vastuu kehittämisehdotuksista 

Kehittämisehdotus Ely-keskus Kunnat Liikennöitsijä Finavia 

5.1 Nopea yhteys lentoaseman ja 

matkakeskuksen välillä 
X     X  

5.2 Lentoaseman joukkoliikenteen 

markkinoinnin parantaminen 
X 

 
X X 

5.3 Matkaketjujen kehittäminen X   X   

5.4 Lentoaseman joukkoliikenteen 

informaation parantaminen 
X X   X 

5.5 Pysäkki-informaatio X X X   

5.6 Tiedottaminen linja-autoissa X   X   

5.7 Lento- ja joukkoliikenteen aikatau-

lujen yhtenäistäminen         

 

Oulun seudun alueellinen joukkoliikennetyöryhmä toimii eri osapuolten välisenä, 

yhteisenä kanava kehittämisehdotusten toteuttamiseksi käytännössä. Myös 

opinnäytetyön teettäminen kehitysehdotusten käytännön toteutuksen seuraami-

seksi ja tehtävien parannusten vaikuttavuuden arvioimiseksi voisi olla hyvä kei-

no täydentää tämän opinnäytetyön tuloksia. 
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7 POHDINTA 

Oulun lentoaseman matkustajamäärät ovat viimevuosina kasvaneet voimak-

kaasti. Markkinoinnin ja informaation parantamisen keinoin lentoaseman mat-

kustajia halutaan ohjata joukkoliikenteen käyttäjiksi. Markkinoissa ja informaati-

ossa on kehitettävää myös Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Lentoase-

malla ei tällä hetkellä ole tarjolla tarpeeksi kattavia joukkoliikenneyhteyksiä ja 

tulevaisuudessa Oulun matkakeskuksen kehittyessä lentoaseman ja matkakes-

kuksen väliset yhteydet korostuvat entisestään.  

Työn päätarkoituksena oli miettiä keinoja Oulun lentoaseman joukkoliikenneyh-

teyksien tiedottamisen ja markkinoinnin parantamiseen. Lisäksi työssä käsitel-

tiin lentoaseman joukkoliikenneyhteyksiä ja matkaketjuja Oulun matkakeskuk-

seen ja muualle maakuntaan. Työssä luodut ehdotukset olivat lentoaseman tu-

loaulaan sijoitettava markkinointiviesti lentoasemalle saapuville matkustajille ja 

joukkoliikenteen aikatauluinformaationäytön sijoittaminen lentoaseman tuloau-

laan. Lisäksi ehdotuksena oli yksinkertaisen reittitiedotteen sijoittaminen linja-

autojen sisälle. Tiedottamisen osalta ehdotettiin pysäkeillä tarjottavan tiedotta-

misen parantamista sekä kaukoliikenteen linja-autoissa tarjottavan informaation 

kehittämistä. Kehitysehdotusten myötä oli tarkoitus parantaa lentoaseman jouk-

koliikenteen tunnettavuutta ja sitä kautta kasvattaa lentomatkustajien joukkolii-

kenteen käyttöä.  

Lentoaseman joukkoliikenneyhteyksien osalta mietittiin lentoaseman ja matka-

keskuksen välistä suoraa joukkoliikenneyhteyttä. Tällä hetkellä lentoasemalle 

kulkeva paikallisliikenteen linja kattaa myös Oulunsalon asunalueiden joukkolii-

kenne tarvetta, eikä se tarjoa nopeinta ja suorinta yhteyttä Oulun ja lentoase-

man välillä. Tulevaisuudessa matkakeskuksen kehittyessä ja lentoliikenteen 

matkustajamäärien kasvaessa tarvetta suoralla yhteydelle tulee todennäköisesti 

olemaan. Työssä ehdotettiin muusta joukkoliikenteestä selvästi erottuvaa ja sel-

keästi lentoaseman yhteydeksi markkinoitua linjaa. 
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Työn aikana nousi selkeästi esille varsinkin joukkoliikenteen markkinoinnin 

heikko tila lentoasemalla ja Oulussa yleisesti. Käytännössä markkinointia lento-

asemalla ei ole ja joukkoliikenteen markkinointiin ei ole panostettu ollenkaan. 

Joukkoliikenteen seutulippu tuotteen markkinointikampanjoita on toteutettu ja 

niistä saadut tulokset on ollut positiivisia. Varsinkin lehtimainonta on tavoittanut 

potentiaaliset tuotteen ostajat. Tiedottamisen osalta lentoasemalla tilannetta 

ollaan kehittämässä koko ajan. Tärkeintä olisikin resurssien yhdistäminen ja 

yhdessä tehtävä kehitystyö. Mielestäni informaatiota on tarjolla hyvinkin katta-

vasti ja selkeästi, erityisesti Internetissä. Ihmiset tulisi markkinoinnin keinoin 

ohjata tiedon pariin ja sitä kautta saada joukkoliikenteen pariin. 

Omien kokemusten pohjalta Oulussa ovat varsin hyvin toimivat joukkoliikenteen 

palvelut. Mitä enemmän olen joukkoliikennepalveluita käyttänyt, sitä paremmiksi 

henkilökohtaiset mielikuvat ovat muuttuneet. Joukkoliikenteen tuote onkin kun-

nossa, mutta markkinoinnin merkitystä on selvästi väheksytty. Positiivisen mieli-

kuvan luominen joukkoliikenteestä lisäisi käyttäjämääriä ja toisi tuloja liikennöit-

sijälle. Joukkoliikenteen matkustaja määrien kasvattamien onkin tavoiteltavaa 

monessa mielessä ja kasvavat käyttäjämäärät mahdollistaisivat entistä parem-

pien palvelujen kehittämisen. 
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