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Valkjärven kyläyhdistys 

 

Olemme saaneet 31.3.2019 Nurmijärven kunnalta tiedoksi toimenpide-esityksenne Valkjärven 
joukkoliikenteen parantamiseksi. Esityksenne on toimitettu kunnasta myös Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
sovimme, että me toimitamme teille vastauksen. Pahoittelen, että vastaus on viipynyt, mutta päätimme 
vastata vasta sitten, kun syksyn joukkoliikenne on suunniteltu ja hyväksytetty liikenteen tilaajilla. 
Hyväksyntä saatiin 25.6.2019.  

Alla kysymyksenne ja vastauksemme niihin. 
 

1. Aamun työmatkavuorot Helsingin suuntaan 
 
Kysytte, voivatko työmatkavuorot ajaa Matkakeskukselle kiertämättä Harjulan ja Syrjälän kautta. 
 
Syysliikenteeseen siirryttäessä 8.8.2019 linjat 35 ja 35A eivät kulje enää lainkaan Harjulan ja 
Syrjälän kautta, vaan reitti on Valkjärventie – Lepsämäntie – Klaukkalantie – Matkakeskus. Tarjonta 
lisääntyy ja vuorot ovat maanantaista perjantaihin seuraavat: 
 
05.55 Perttula – Valkjärvi – 06.15 Klaukkala 
07.00 Kirkonkylä – n. 07.15 Perttula – Valkjärvi – 07.30 Klaukkala 
07.45 Perttula – Valkjärvi – 08.00 Klaukkala 
08.30 Kirkonkylä – n. 08.45 Perttula – Valkjärvi – 09.00 Klaukkala 
09.30 Perttula – Valkjärvi – 09.45 Klaukkala 
16.00 Kirkonkylä – n. 16.15 Perttula – Valkjärvi – 16.30 Klaukkala 
16.45 Perttula – Valkjärvi – 17.00 Klaukkala 
17.30 Perttula – Valkjärvi – 17.45 Klaukkala 
 
07.30 Klaukkala – Valkjärvi – 07.45 Perttula 
08.00 Klaukkala – Valkjärvi – n. 08.15 Perttula – 08.30 Kirkonkylä 
09.15 Klaukkala – Valkjärvi – 09.30 Perttula 
15.30 Klaukkala – Valkjärvi – n. 15.45 Perttula – 16.00 Kirkonkylä 
16.30 Klaukkala – Valkjärvi – 16.45 Perttula 
17.15 Klaukkala – Valkjärvi – 17.30 Perttula 
 
Perttulassa kääntyvät vuorot ajetaan tunnuksella 35 ja Kirkonkylän vuorot Uotilan koulutien kautta 
tunnuksella 35A. 
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2. Illan töistä paluu Helsingin suunnasta 
 
Kysytte, onko mahdollista saada vielä klo 17.15 vuoron jälkeen yksi vuoro Matkakeskukselta 
Valkjärvelle. 
 
Tähän emme saaneet ratkaisua, koska tilaajat edellyttivät, että muutoksilla ei ole 
kustannusvaikutusta. Olemme esittäneet tilaajille, että iltayhteyksiä voitaisiin hoitaa 
kutsutaksiperiaatteella, mutta asiasta ei ole saatu vielä päätöstä. 
 

3. Koululaisvuorojen hyödyntäminen osana joukkoliikennettä 
 
Kysytte, voisiko edes osa linjan 47 vuoroista käydä Matkakeskuksella asti, kun niillä nyt on seisonta-
aikaa Mäntysalon kääntöpaikalla. 
 
Syysliikenteeseen siirryttäessä linja 47 siirtyy reitille Perttula – Valkjärvi – Klaukkala. Osa vuoroista 
käy Matkakeskuksella, osa kääntyy vanhalla linja-autoasemalla, koska linjan päätehtävänä on 
koululaisten kuljettaminen koulujen alkamis- ja päättymisaikojen mukaisesti. Linja 48 siirtyy reitille 
Nummenpää – Perttula – Mäntysalo. 
 
Linjan 47 uusi aikataulu on koulupäivinä seuraava: 
 
07.20 Härkämäki – Lopentie – Valkjärvi – 07.40 Klaukkalan koulut – 07.45 Vanha linja-autoasema 
08.15 Perttula – Valkjärvi – 08.30 Klaukkalan koulut – 08.40 Vanha linja-autoasema 
08.50 Perttula – Valkjärvi – 09.10 Matkakeskus 
12.25 Perttula – Valkjärvi – 12.45 Matkakeskus 
13.25 Perttula – Valkjärvi – 13.45 Matkakeskus 
14.25 Perttula – Valkjärvi – 14.45 Matkakeskus 
15.25 Perttula – Valkjärvi – 15.45 Matkakeskus 
 
07.45 Vanha linja-autoasema – Valkjärvi – 08.00 Perttula 
08.35 Vanha linja-autoasema – Valkjärvi – 08.50 Perttula 
12.00 Matkakeskus – 12.05 Klaukkalan koulut – Valkjärvi – 12.25 Perttula 
12.55 Matkakeskus – 13.05 Klaukkalan koulut – Valkjärvi – 13.25 Perttula 
13.55 Matkakeskus – 14.05 Klaukkalan koulut – Valkjärvi – 14.25 Perttula 
14.55 Matkakeskus – 15.05 Klaukkalan koulut – Valkjärvi – 15.25 Perttula  
 

4. Kirkolta ei pääse kotiin 
 
Kysytte, voisiko iltapäivällä olla paluuvuoro Kirkonkylästä Valkjärvelle, kun sitä nyt ei ole, vaikka 
Perttulassa välittömällä vaihdolla toimiva yhteys. 
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Syysliikenteeseen siirryttäessä Kirkonkylältä lähtee klo 16.00 linjan 35A vuoro Perttulan ja 
Valkjärven kautta Matkakeskukselle. Vuoro on nyt kulkenut linjana 56 suoraan Lopentietä, mutta 
siirtyy siis ajamaan Valkjärven kautta. 

 
5. Osa vuoroista toiselle puolelle järveä 

 
Kysytte, voitaisiinko osa Lopentietä ajavista vuoroista siirtää ajamaan Valkjärventielle, koska ajoaika 
ei sanottavasti muuttuisi, mutta Lepsämäntien (ml. jäähalli, Arkadiahalli, Monikko, terveyskeskus ja 
Kissankello) yhteydet paranisivat. 
 
Tätä ei valitettavasti voida helposti toteuttaa, koska tilaajat ovat määritelleet Perttulan ja 
Klaukkalan välille Lopentietä pitkin tietyn palvelutason (esitetty jäljempänä) alueen Valkjärveä 
laajemman asutuspohjan vuoksi. Valkjärven kautta pitäisi siis ajaa kokonaan uusia vuoroja, mutta 
niistä syntyisi lisäkustannuksia, joihin tilaajat eivät olleet valmiita. 
 
Klaukkala – Perttula -yhteysvälin palvelutaso (lähinnä tasoluokkaa V): 
 
  
 TALVILIIKENNE 
  
 Arkisin 

 varhaisaamussa ennen kello 6 vähintään yksi lähtö 
 aamuruuhkassa kello 6-9:30 vuoroväli ≤40 min 
 keskipäivällä kello 9:30-14 vähintään kolme vuoroa suuntaansa 
 iltaruuhkassa kello 14-18 vuoroväli ≤40 min 
 varhais- ja myöhäisillassa kello 18-22 vuoroväli ≤90 min 
  
 Lauantaisin 
 vähintään neljä vuoroa suuntaansa 
  
 Sunnuntaisin 
 vähintään kaksi vuoroa suuntaansa 
 
 KESÄLIIKENNE: 
 
 Arkisin 
 varhaisaamussa ennen kello 6 vähintään yksi lähtö 
 aamuruuhkassa kello 6-9 vuoroväli ≤30 min 
 keskipäivällä kello 9-14 vähintään kolme vuoroa suuntaansa 
 iltaruuhkassa kello 14-18 vuoroväli ≤60 min 
 myöhäisillassa kello 18-22 vuoroväli ≤90 min 
 
 Lauantaisin 
 vähintään neljä vuoroa suuntaansa 
 
 Sunnuntaisin 
 vähintään kaksi vuoroa suuntaansa 
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6. Kaksi autoa Klaukkalan Kivenkyydin kutsualueelle 
 
Kysytte, onko Klaukkalan kutsualueelle mahdollista saada toinenkin Kivenkyyti-auto, koska nykyisen 
auton kutsuaika on käytännössä varattu koululaiskuljetuksille, ja muiden on lähes mahdoton saada 
kuljetusaikaa. 
 
Klaukkalan Kivenkyydin hoitamat koululaisajot siirretään syysliikenteen alusta linjan 38 vuoroille, 
jolloin Klaukkalan Kivenkyyti-auto jää ajamaan kutsuja ja torstaisin Lepsämän kotikauppakyytiä. 
Kutsuajat ovat arkisin klo 10.30 – 14.30 paitsi torstaisin vain klo 13.15 – 14.30 (Lepsämän 
kotikauppakyydin menosuunnan kuljetukset klo 09.45 – 11.00 ja paluusuunnan kuljetukset klo 
12.00 – 13.15). 
 

7. Aikataulut selkeiksi 
 
Kysytte, voisiko Valkjärven kylää koskevasta liikenteestä laatia erillisen kyläaikataulun ja jakaa sen 
jokaiseen talouteen kylässä.  
 
Voimme laatia Valkjärven liikenteestä aikataulutiedotteen syysliikenteen alusta alkaen ja toimittaa 
sen kyläyhdistykselle sekä julkaista sen nettisivuillamme. Erilliseen paperiversion jakeluun joka 
postilaatikkoon meillä ei valitettavasti ole resursseja. Pyrimme saamaan tiedotteen Nurmijärven 
Uutisiin, joka tavoittaa kaikki taloudet, ja sama tiedote tulee jaettavaksi myös linjojen 35 ja 47 
autoissa. 
 

8. Kotikauppakyyti Valkjärvelle 
 
Kysytte, onko mahdollista aloittaa kotikauppakyyti myös Valkjärvelle. 
 
Tähän ei nähty nyt tarvetta, koska vuoromäärä Valkjärvellä muuten lisääntyy ja linjaa 35/35A 
ajetaan jatkossa 16-paikkaisella kokonaan matalalattiaisella palvelubussilla. Tilaajien kanssa 
sovittiin lisäksi, että Klaukkalan Kivenkyydin kutsuaikana kyytejä voi jatkossa tilata myös 
Valkjärveltä/-lle silloin kun aikataulunmukaista vuoroliikennettä ei kulje.  

 

Liikenteemme tilaajat (Uudenmaan ELY-keskus, Nurmijärven kunta ja Hyvinkään kaupunki) ovat 
määritelleet alueelle joukkoliikenteen palvelutason. Määrittelyn mukaan Valkjärventie kuuluu 
palvelutasoluokkaan VI, jonka tunnusmerkistö on esitetty seuraavassa taulukossa. 
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Kriteeri Soveltamisaika Talvi Kesä 
Suositeltava 
liikennöintiaika 

ma – pe 7.00/8.00 – 17.00 7.00/8.00 – 17.00 

 la Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan 
 su Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan 
Vuoroväli/vuoromäärä ma – pe 3 – 5 vuoroa/suunta/vrk 

(koulu-, työmatka- ja/tai 
asiointiyhteys) 

1 – 2 vuoroa/suunta/vrk 
(työmatka- ja/tai 
asiointiyhteys) 

 la 0 – 2 vuoroa/suunta/vrk 0 – 2 vuoroa/suunta/vrk 
 su 0 – 2 vuoroa/suunta/vrk 0 – 2 vuoroa/suunta/vrk 
Kävelyetäisyys pysäkille 
enintään 

aina - - 

 
Liikenteen lisääminen, joka nostaisi kustannuksia, edellyttää tilaajien päätöstä asiasta. Nyt toteutettavat 
muutokset on tehty reittien ja aikataulujen uudelleenjärjestelyin ilman kustannusvaikutuksia. 
Liikennöintisopimuksemme mukaan reitti-, aikataulu- tai autokiertomuutoksin toteutettava palvelutason 
parantaminen on nimittäin mahdollista myös liikennöitsijän ehdotuksesta, mikäli se ei nosta kustannuksia. 
Tällöinkin tilaajien tulee kuitenkin hyväksyä esitetyt muutokset. 

Aikatauluja muutetaan aika ajoin. Ajantasainen tieto löytyy Matkahuollon aikatauluhausta 
www.matkahuolto.fi ja yhtiömme verkkosivuilta https://korsisaari.fi/joukkoliikenne/aikataulut/  

 
Ystävällisin terveisin 

 
Tom Heino 
projektipäällikkö 
Korsisaari-yhtiöt, Nurmijärven Linja Oy 
puh. 044 757 5052 
tom.heino@korsisaari.fi  


