


KUNTIEN ASUKKAAT JA 
MATKAILIJAT HYÖTYVÄT MATKAHUOLLON 

PALVELUISTA

Katso, mitkä suomalaiset kunnat hyötyvät Matkahuollon palveluista kustannustehokkaasti



Matkahuolto tarjoaa monipuoliset, kehittyvät 
palvelut

Reittiopas ja Reitit ja Liput -sovellus
• Matkan suunnittelu, opastus ja liput

• Yhdistää saumattomasti paikallisen, alueellisen 
ja valtakunnallisen joukkoliikenteen

Palvelut kaupunki- ja 
paikallisliikenteeseen
• Monipuolinen lippu- ja maksupalvelu

• Informaatiopalvelut, bussit kartalle

Kattavat taustajärjestelmäpalvelut
• Reitti- ja aikataulutietojen hallinta

• Tunnistepohjainen lippu- ja maksujärjestelmä

• Edistyksellinen ja tarkka raportointi ja analytiikka

• Reaaliaikaiset ajoneuvopäätepalvelut

Koulukyytien avaaminen joukkoliikenteeksi
• Hankitut kuljetuspalvelut palvelemaan avoimesti kuntalaisia, 

täydentämään liikennetarjontaa

Kutsuliikenne kuntalaisille
• Parempaa avoimen joukkoliikenteen palvelutasoa kyliin

Luontokohteiden saavutettavuus 
joukkoliikenteellä matkailijoille
• Joukkoliikenteellä myös luontokohteisiin

Matkaketjut myös saaristoon
• Informaatio- ja lippupalvelut myös lauttaliikenteeseen



Matkahuollon Reittiopas
Maksuton matkustamisen suunnittelu ja opastus

Matkustamisen
suunnittelu ja opastus osoitteesta 
osoitteeseen ja kartalla

Kattaa koko Suomen 
joukkoliikenteestä
nyt jo yli 95 %, pian lähes 100 % 
yhdistäen saumattomasti 
paikallisen, alueellisen ja 
valtakunnallisen liikenteen

Maksutta kunnille käyttöön!

https://www.matkahuolto.fi/matkustajat/reittiopas



Reittiopas-widgetit matkailijoille – Inkoo

• Inkoon kunnan matkailijoille 
suunnatulla nettisivuilla on sivuille 
upotettuna Matkahuollon 
Reittioppaan widget.

• Matkailija siis voi hakea julkisen 
liikenteen reitin haluamaansa 
matkakohteeseen halumanansa 
päivänä.

• Reittiopasta käytetään myös infojen 
ja matkailuneuvonnan 
opastustyökaluna



Matkahuollon Reitit ja Liput -sovellus 
Maksuton ja moderni, liikkumispalvelut yhdestä paikasta

Koko Suomen joukkoliikenne
• Kaikki bussireitit sekä Matkahuollon, OnniBus.comin, HSL:n, Tampereen, 

Hämeenlinnan, Savonlinnan, Kokkolan, Seinäjoem ja Riihimäen 
paikallisliikenteen liput. Lisää paikallisliikenteen lippuja ja VR tulossa palveluun.

Integroitu palveluliikenteen järjestelmä kunnille
• Osoitepohjainen kutsuliikenne sinne, missä aikatauluttu reittiliikenne ei palvele tai 

asiakkaat eivät voi kävellä pysäkeille. Mahdollisuus kyydin tilaukseen soittamalla.

Moderni asiakaskokemus
• Helppous ja reaaliaikainen kokemus houkuttelevat nuoria ja työssäkäyviä 

joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Ovelta-ovelle matkaketjut yli aluerajojen yhdellä maksulla
• Joukkoliikenne (kauko-, seutu- ja paikallisliikenne) ja eri kuntien palveluliikenteet 

samasta paikasta. Markkinaehtoisia palveluja unohtamatta. Kutsuliikenteen voi 
tilata saumattomasti osana joukkoliikenteen matkaketjua yli kuntarajojen



Kaupungin paikallisliikenne – Kokkola

Kokkolalaisia palvelee Matkahuollon kokonaisvaltainen 
lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmä.

Kaupunkilaisille julkisen 
liikenteen liput ja opastus
• Lipun ostot mobiililaitteista, 

netistä ja bussista

• Bussit kartalla -palvelu

• Osoitteesta osoitteeseen kaupungin 
reittihakupalvelu karttapohjaisena ja 
yhdistyen valtakunnalliseen 
reitityspalveluun

Kaupungin valitsemat 
palvelut
• Kerta-, kausi- ja sarjaliput mobiiliin ja 

matkakortille

• Pysäkki-, reitti- ja aikataulu- tietojen 
ylläpito

• Koko joukkoliikenteen 
tunnistepohjainen taustajärjestelmä 
kaupungille ja liikennöitsijälle



Koulukuljetusten avaaminen kuntalaisille – Lohja

• Koulukyydit busseissa osittain avattu 
kuntalaisille

• Lisätään koulukyydit busseissa 
avoimeen reittiliikenteeseen kaikkien 
kuntalaisten käytettäväksi.

• Näin saadaan aamu- ja 
iltapäiväkuljetuksia kuntalaisille avattua 
ja myös harvemmin asutuille alueille 
julkinen liikennepalvelu ilman 
lisäkustannuksia.

”Lohjalla koulukuljetuksia on avattu
avoimeksi joukkoliikenteeksi
tukemaan markkinaehtoista
liikennettä ja parantamaan
palvelutasoa varsinkin taajamien
ulkopuolella harvempaan asutuilla
alueilla”

Tapio Heinonen 
Henkilöliikennelogistikko
Lohjan kaupunki

https://kauppa.matkahuolto.fi/lohjan-vapaapaikkalippu

Koulukuljetukset täydentävät 
harvemmin asuttujen
alueiden joukkoliikennettä



Kutsuliikenne täydentämään reittiliikennettä
–Porvoon Kyläkyyti

”Kyläkyydin avulla olemme Porvoossa
pystyneet ratkaisemaan haja-
asutusalueen vähäisen
joukkoliikennetarjonnan ongelmaa. 
Matkojen tilaaminen ja yhdistely
helppokäyttöisten applikaatioiden avulla
parantaa eri ikäryhmien
liikkumismahdollisuuksia ja vähentää
autoriippuvuutta.”

Hanna Linna-Varis
Liikennesuunnittelupäällikkö
Porvoon kaupunki - Borgå stad

Kunnan harvemmin asuttujen 
alueiden joukkoliikenne 
kutsuliikenteenä

https://www.matkahuolto.fi/news/porvoon-kylakyyti-
kutsuliikennepalvelu-matkahuollon-reitit-ja-liput



Parempaa saavutettavuutta luontokohteisiin
– Joukkoliikenteellä Karhunkierrokselle

• Luontokohteisiin pääsee nyt julkisilla!

• Matkailija löytää, varaa ja maksaa 
matkansa luontokohteeseen Reitit ja 
Liput –sovelluksesta.

• Syksyn 2020 pilotissa juna- ja 
bussimatka yhdistettiin edulliseen 
kimppataksimatkaan.

• Aikataulut koordinoitu ja hinnat 
edulliset!

https://www.matkahuolto.fi/news/skibus-live-tuo-rukan-
alueen-liikenteen-mobiiliin-reaaliajassa

https://www.matkahuolto.fi/news/julkisilla-alykkaammin-
rukalle-ja-karhunkierrokselle-syksylla-2020



Saimaan saaristoreitti
Pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistäminen

Suunnittele ja osta reittisi yhdistäen pyöräilyn, 
bussin ja lautan
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Kattavat taustajärjestelmäpalvelut

Taustajärjestelmäpalveluita

• Reitti- ja aikataulutietojen hallinta

• Tunnistepohjainen lippu- ja 
maksujärjestelmä

• Edistyksellinen ja tarkka raportointi 
ja analytiikka

• Reaaliaikaiset 
ajoneuvopäätepalvelut



Kuinka voimme auttaa? Alla yhteystietomme

Maksu-, lippu- ja informaatiojärjestelmät
kaupunki- ja paikallisliikenteeseen, 
koulukyydit
Tarja Virolainen
tarja.virolainen@matkahuolto.fi
Puh. 040 537 4310

Kutsuliikenne ja matkailu
Tuomo Kinnunen
tuomo.kinnunen@matkahuolto.fi
Puh. 040 568 4507

Reitit ja liput -sovellus
Kimmo Hartikainen
kimmo.hartikainen@matkahuolto.fi
Puh. 040 547 3609

Kokonaisvaltaiset kumppanuudet
Leila Lehtinen
leila.lehtinen@matkahuolto.fi
Puh. 040 578 7316
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