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Salon
taajama-
rakenne

pinta-ala: 2200 km2

asukkaita 51 800 as

=> 4,2 ha / asukas

20 % asukkaista haja-
asutusalueilla

loma-asuntoja n. 7000
=> kesäaikaan 15 000
– 20 000 lisäasukasta

Kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo2
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Väestö ja palvelut
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Seutuliikenne kesäkaudella

• Muurlaan ja Suomusjärvelle
pikavuoroyhteyden avulla

• Kiskoon yhteys klo 6:05,
takaisin klo 18

• Perniön suuntaan n. 10
lähtöä/vrk
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Lokakuu 2013
Esitys PSA-
liikenteeseen
siirtymisestä, mutta
päätös ME-
järjestämistavan
jatkamisesta

ÞVuorotarjonta
heikkenee

ÞKesävuorot
lakkaavat 2015

ÞHankitaan
täydentävää
liikennettä lyhyellä
varoajalla (1/7
vuoroista)

… tyytymättömyys
joukkoliikenteen
tasoon kasvaa…

Marraskuu
2016

Päätös
joukkoliikenteen
palvelutaso-
tavoitteista ja
tuetuista
lipputuotteista
luopumisesta
31.5.2017

Kevät 2017
Þ Liikenteen

harjoittaja
ilmoittaa
luopuvansa
SiSo-reiteistä
31.5.2017

Þ Kesän ja
syksyn
ostoliikenne-
hankinta
(80%
vuoroista)

Kesällä 2017
Kokeiluna
kutsuliikenne,
mobiililippu,
tasataksa, vaihto-
oikeus

Syksyllä
lipputuotteina
Matkahuollon
valtakunnalliset
lipputuotteet ja
kilometri-
perusteinen
kertalipputaksa

Lokakuu 2017
Päätös
joukkoliikenteen
järjestämistavan
muuttamisesta
1.6.2019 alkaen.
Irtisanotaan luvat
lukuvuoden 2018-
2019 loppuun.

2018
Þ Lv 2018-2019

liikenteessä
käytössä
optiosopimukset

Þ Maaliskuussa
päätös Waltin
käyttöönotosta

Þ Syyskuussa
päätös
tasataksasta ja
lipputuotteista
3.6.2019 alkaen

Þ Lokakuussa
päätös linjasto-
suunnitelmasta

Þ Kilpailutus
12/2018

liikenne alkaa
15.8.2019
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Salon kaupungin
joukkoliikenne-
palvelujen
tavoitetaso
2017-2020
(Hyväksytty: Kaup.suun.ltk
8.11.2016 § 183)

Tavoitteeseen päästää:
1. määrärahojen

puitteissa
2. Vaiheittain
3. kilpailutusten kautta
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Kesäliikenne 2017 • 8 seutulinjaa ja 2
paikallisliikennelinjaa
(112 vuoroa / pvä)

Kokeiluna:
• Kaikki linjat ajavat linja-

autoasemalle
• Paikallisliikenteen vyöhyke
• 2 tunnin vaihto-oikeus
• Salokyyti -

mobiililippusovellus
• Kutsuliikenne Teijon

kansallispuistoon,
sähköinen tilauspalvelu

”Suomi 100 vuotta”
• Paikallisliikenteen

matkalippu 100 senttiä
• Yhteydet torstaisin

iltatorille/-torilta

Nettohinta: 140 000 €
• 100 kutsuliik.matkaa
• 18 500 matkaa

Þ Tuki 7,80€ / matka
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= palveluliikenne
• 11 aluetta, joilta 2 ajopäivää

vkossa
• 3,30 € / suunta
• Matka tilataan edellisenä päivän

klo 15 mennessä puhelimitse
tilauspalvelukeskuksesta

• Nouto kotoa, asiointiaikaa n. 2 h
Kustannus:
• V. 2017: 11 500 matkaa
• 240 000 € => 20,90 € / matka

Kutsuliikenne
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KIITOS


