
 
 
 
 

SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO 

OSASTO B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA 

 
LIIKENNE JA MATKAILU 

 
 
 
 

PITKÄN MATKAN 
HENKILÖLIIKENNEPALVELUJEN 

YHDENNETTY 
LIPUNMYYNTIJÄRJESTELMÄ 

 
 
 

YHTEENVETO 
 
 
 

Tiivistelmä 
 
Tutkimuksessa käsitellään pitkän matkan henkilöliikennepalvelujen yhdennettyä 
lipunmyyntijärjestelmää. Siinä esitellään ja arvioidaan alan valikoituja 
käytäntöjä ja tuodaan siten esille tämän kaltaisiin palveluihin liittyvät, 
toimintalinjoja ja tekniikkaa koskevat merkittävimmät ongelmat. Lisäksi siinä 
annetaan suosituksia aiheeseen liittyville EU-tason lisätoimille. 

 
 
IP/B/TRAN/IC/2010-0134 2012 
 
 
PE 474.566 FI 
 



Tämä asiakirja on laadittu Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan 
pyynnöstä. 
 
 
LAATIJAT 
 
TRT Trasporti e Territorio - Silvia MAFFII, Alessio SITRAN, Marco BRAMBILLA, Angelo 
MARTINO 
MKmetric - Dr. Benedikt MANDEL, Oliver SCHNELL 
 
 
VASTAAVA HALLINTOVIRKAMIES 
 
Marc THOMAS 
Euroopan parlamentti 
Osasto B: Rakenne- ja koheesiopolitiikka 
B-1047 Bryssel  
Sähköposti: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
TOIMITUSSIHTEERI 
 
Nora RÉVÉSZ 
 
 
KIELIVERSIOT 
 
Alkuperäinen: EN. 
Käännökset: FR. 
 
 
TIETOJA JULKAISIJASTA 
 
Yhteydenotot politiikkayksikköön tai sen kuukausitiedotteen tilaukset: 
poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
Käsikirjoitus valmistunut elokuussa 2012. 
Bryssel, © Euroopan unioni, 2012. 
 
Tämä asiakirja on saatavilla internetissä osoitteessa: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
VASTUUVAPAUSLAUSEKE 
 
Laatija on yksin vastuussa tässä asiakirjassa ilmaistuista kannoista, jotka eivät välttämättä 
vastaa Euroopan parlamentin virallista kantaa. 
 
Kopiointi ja kääntäminen muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin on sallittu, kun lähde 
mainitaan ja julkaisijalle toimitetaan etukäteen kopio julkaisusta. 
 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Pitkän matkan henkilöliikennepalvelujen yhdennetty lipunmyyntijärjestelmä 
__________________________________________________________________________________________ 

YHTEENVETO 

Yhdennetyllä lipunmyynnillä tarkoitetaan sellaista järjestelmää, jossa matkustaja voi 
käyttää yhdellä matkalipulla yhden tai useamman liikenteenharjoittajan tarjoamaa yhtä tai 
useampaa kuljetusmuotoa. Tämä on tärkeä osa laajempaa yhdennetyn liikennejärjestelmän 
suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on saada kuljetusmuotojen/liikenteenharjoittajien 
väliset vaihdot mahdollisimman sujuviksi.  
 
Nykyiset käytänteet EU:ssa osoittavat, että pitkän matkan henkilöliikennettä koskeva 
yhdennetty lipunmyyntijärjestelmä on monimutkainen aihe. Sen toteuttamista 
vaikeuttavat useat lainsäädännölliset, tekniset ja kilpailuun liittyvät esteet, joita syntyy 
toisiinsa yhdistettävien, useiden eri liikenneympäristöjen välisistä eroavaisuuksista. 
Yhdennetty lipunmyyntijärjestelmä ei ole itsetarkoitus: sen avulla pikemminkin halutaan 
lisätä multimodaalisen kuljetuksen houkuttelevuutta käyttäjien keskuudessa ja edistää 
nykyisten infrastruktuurien ja palvelujen tehokkaampaa käyttöä.  
 
Pitkän matkan intermodaalista matkustusta koskevaa tilastotietoa on 
käytettävissä vain vähän, ja Euroopassa ei ole käytössä yhteistä "pitkän matkan" 
määritelmää. Tämän vuoksi pitkän matkan liikenteen markkinoiden luonnetta ja kokoa on 
vaikea määrittää tarkasti. Varmuudella voidaan kuitenkin sanoa, että pitkän matkan 
yhdennetty lipunmyyntijärjestelmä on edelleen tiettyihin erityismarkkinoihin rajoittuva 
ilmiö. Alan toimijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että vaikka kyseisiä markkinoita voikin olla 
vaikea arvioida, niissä on potentiaalia, ja niiden merkittävyys voi pitkällä aikavälillä kasvaa. 
 
Kuten vuonna 2011 julkaistussa liikennepolitiikkaa koskevassa valkoisessa kirjassa 
vahvistetaan, lipunmyyntipalvelun yhdentäminen on edelleen Euroopan kestävän 
intermodaalisen henkilöliikenteen edistämistä koskevien EU:n toimintalinjojen 
tavoitteena, joka on vaihtoehtona yksityisille liikennemuodoille ja jolla tehostetaan koko 
järjestelmän käytössä olevan kapasiteetin käyttöä. Tutkimuksessa osoitetaan, että pitkän 
matkan liikenteen markkinoiden edistyminen on ollut hidasta, ja mitään merkittävää 
kehitystä ei ole tapahtunut.  
 
Rautatieliikenteen yhdentyminen on edelleen heikkoa, mistä on todisteena se, että 
tämän tutkimuksen yhteydessä tuli esiin vain vähän esimerkkejä. Kyseistä alaa koskevissa 
toimintalinjoissa on keskitytty parantamaan kotimaan verkkojen teknistä 
yhteentoimivuutta, kun taas useamman kuin yhden liikenteenharjoittajan käsittävien 
matkavaraus- ja lipunmyyntijärjestelmien integrointiin on kiinnitetty vähemmän huomiota.  
 
Kaikki kansalliset verkot ovat käytännössä yhteydessä toisiinsa. Verkkoa koordinoidaan 
kuitenkin edelleen Euroopan tasolla tehottomasti, etenkin markkinoiden riittämättömän 
avoimuuden vuoksi. Nähtäväksi jää, johtaako markkinoiden avaaminen uusille toimijoille 
integroituun lähestymistapaan vai heikentääkö se mahdollisesti tähänastisiakin vähäisiä 
saavutuksia poliittisten toimien puuttuessa. 
 
Sen sijaan lento- ja rautatieliikenteen välisessä yhteistyössä on saavutettu 
jonkinlaista edistystä viime vuosikymmenen aikana. Kattaen suurimmat lentokentät 
ja korvaamalla lyhyet lentomatkat suurten nopeuksien rautatieliikennejärjestelmilllä lento- 
ja rautatieliikenteen välisen yhteensopivuuden on katsottu olevan arvokas tekijä ruuhkien 
ja kapasiteettirajoitusten vähentämisessä Euroopan lentokentillä. Useimmat lento- ja 
rautatieliikenteen palvelut kuuluvat kuitenkin edelleenkin vain muutaman 
liikenteenharjoittajan tarjoamiin "erityistuotteisiin", joista on tehty kahdenvälisiä 
sopimuksia. Lento- ja rautatieliikenteen toimijoiden monenvälinen yhteistyö on hankalaa 
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siksi, että nämä kaksi eri liikennemuotoa perustuvat eri liiketoimintamalleihin, joita ei ole 
helppo yhdistää ja sovittaa yhteen. Yhteistyötä hankaloittavat myös suurten 
liikenteenharjoittajien käyttämät puolustusstrategiat.  
 
Lisäksi ollakseen taloudellisesti kannattava tämänkaltainen intermodaalinen tuote tarvitsee 
suuren matkustajamäärän sekä asiaankuuluvan infrastruktuurin, ts. 
lentokenttäterminaalissa olevan rautatieaseman suurnopeusjunia varten. Tämä puolestaan 
rajoittaa niiden lentokenttien määrää, joissa integrointi olisi mahdollinen. On huomattava, 
että vaikka lento- ja rautatieliikenteen välisen lipunmyyntijärjestelmän integroinnilla 
voidaankin tukea ja edistää intermodaalista matkustamista, se ei sinällään ole 
ennakkoedellytys. Henkilöliikennetiedoista käy ilmi, että mikäli lentokentillä on suoraan 
tarjolla riittäväntasoisia kaukoliikenteen rautatieliikennepalveluja, junia ja lentokoneita 
käytetään toisiaan täydentävällä tavalla myös ilman integroituja järjestelmiä. 
 
Tapaustutkimuksia koskevat analyysit osoittavat, että edellytyksenä lipunmyynti- ja 
varausjärjestelmien menestyksekkäälle integroinnille on selkeämmän määritelmän 
laatiminen multimodaalista pitkän matkan kuljetusta koskeville matkustajien 
oikeuksille. Nykyisin käytössä on yhden liikennemuodon lähestymistapa, missä kukin 
liikenteenharjoittaja on vastuussa vain omasta osuudestaan multimodaalisesta matkasta 
eikä yhteisvastuussa matkankeskeytyksestä; tämä vähentää lento- ja 
rautatieliikennepalvelujen yhdistämisen houkuttelevuutta käyttäjien keskuudessa.  
 
Tässä tutkimuksessa annetaan yleiskatsaus pitkän matkan henkilöliikennepalvelujen 
yhdennetyistä lipunmyyntijärjestelmistä saatuihin kokemuksiin ja tuodaan esille niihin 
liittyvät suurimmat poliittiset ja tekniset ongelmat. Tärkeimmät suositukset ovat 
seuraavat: 

 Investoidaan sekä laadullisesti että määrällisesti parempien, pitkän matkan 
henkilöliikennemarkkinoita koskevien tietojen hankintaan parantamalla 
tilastotietoja sekä toteuttamalla puutteita korjaavia ad hoc -tutkimuksia. 

 Annetaan etusija eri maiden välisten rautatieliikennemaksujärjestelmien 
integraatiolle. Tämänkaltaisia toimintavälineitä tarvitaan Euroopan 
rautatieliikennemarkkinoiden avaamista varten. Kasvavaa rautatieliikenteen kilpailua 
olisi täydennettävä erityistoimilla, jotka pakottavat yhdentämään 
lipunmyyntijärjestelmiä, vaikkakin velvoitteet olisivat eriasteisia. On tärkeää 
varmistaa markkinoiden tehokas valvonta suurimpien liikenteenharjoittajien 
keskuudessa vallitsevien monopolististen asenteiden välttämiseksi. 

 Selvitetään sellaisten teknisten järjestelmien toteutettavuus, joiden avulla 
voidaan luoda yhteinen toimintafoorumi, jossa rautatie- ja lentoliikenteen 
varausjärjestelmät voisivat toimia yhteistyössä ja joka edistäisi uusien 
yhteistyömuotojen käyttöä lento- ja rautatieliikenteen toimijoiden välillä. Tämä on 
erityisen tärkeää, sillä pitkän matkan liikennejärjestelmän monitahoisuus kasvaa 
uusien toimijoiden tullessa rautatieliikennemarkkinoille ja suorien 
lentoliikenneyhteyksien kehittyessä. 

 Otetaan käyttöön aidosti multimodaalinen lähestymistapa matkustajien 
oikeuksiin, esimerkiksi määrittämällä sellaiset perusoikeudet, joita sovelletaan 
intermodaalisiin matkoihin kokonaisuudessaan eikä ainoastaan matkan eri osuuksiin.  

 Edistetään edelleen inter/multimodaliteetin kattavaa "liikkuvuuskulttuuria" 
pitkän matkan henkilöliikenteessä tiedottamalla ja kampanjoimalla EU:n tasolla 
sekä parantamalla palvelujen ja liikennemuotojen näkyvyyttä. Viimeaikaiset 
aloitteet, kuten EU:n tukema multimodaalinen reittiopas, ovat olleet askel oikeaan 
suuntaan. 


