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Kaupunkialueilla on pyritty viime aikoina vähentämään yksityisautoilun tarvetta panostamalla muun muassa tehokkaisiin joukkoliikenneratkaisuihin. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantamiseksi muun muassa saavutettavuudella, liikkuvuudella ja kilpailukyvyllä
on suuri painoarvo. Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaiset tekijät rajoittavat joukkoliikenteen käyttöä Turun seudulla. Lisäksi työssä pohditaan, millaiset tekijät kannustaisivat ihmisiä nykyistä enemmän joukkoliikenteen käyttöön. Työ pohjautuu Torsten Hägerstrandin
aikamaantieteen teoriaa. Tutkimusta motivoi Turun seudulla vuonna 2020 toteutettava joukkoliikenteen runkolinjastouudistus. Kyselyn avulla kerätystä tutkimusaineistosta tunnistetaan aikamaantieteen teoriassa esitettyjen liikkumisrajoitekategorioiden perusteella tekijöitä,
jotka rajoittavat joukkoliikenteen käyttöä, ja esitetään niihin ratkaisumalleja. Lisäksi aineistosta havainnollistetaan vastaajien liikkumistarpeita kaupunkitilassa, mitä voidaan hyödyntää tulevissa linjasto- ja reittisuunnitelmissa.
Tutkimustulosten mukaan joukkoliikenteen käyttöä Turun seudulla rajoittavat eniten harva
vuoroväli, bussien nykyinen liikennöintiaika, matkustamisen hitaus ja bussin vaihtaminen.
Suurin osa rajoittavista tekijöistä on joukkoliikenneviranomaisen asettamia eli auktoriteettirajoitteita. Aikamaantieteen teorian kannalta merkittävänä tuloksissa korostuu myös asenteiden, arvojen ja pelkojen rooli joukkoliikenteen käyttöä rajoittavina tekijöinä, mitkä eivät ole
aikaisemmin juurikaan olleet esillä liikennetutkimuksissa. Nykyinen linjasto kaipaa tulosten
perusteella enemmän poikittaisia yhteyksiä, jotka suuntautuisivat esimerkiksi keskeisille työpaikka- ja palvelu-alueille.
Runkobussilinjaston suunnitteluperiaatteet tiheästä vuorovälistä, nopeammista matka-ajoista
ja pidemmistä liikennöintiajoista vastaavat hyvin tutkimuksessa esiin tulleisiin rajoitteisiin.
Mahdollinen Turun keskusta-alueen ulkopuolelle suunniteltu kehälinja monipuolistaisi linjastorakennetta ja mahdollistaisi sujuvat vaihdot keskustan ulkopuolella. Vaihdolliset yhteydet tulevat olemaan yksi suurista haasteista runkolinjaston suunnittelutyössä. Asiakasvuorovaikutus osana suunnittelua on tärkeää, koska siten saadaan tietää, millaiset joukkoliikenneratkaisut palvelisivat matkustajia nykyistä paremmin.
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The efficiency and financial competitiveness play an important role in increasing the attractiveness of public transportation. This study will research the factors that reduce the usage of
public transportation in Turku area and discuss how to increase the attraction of public transportation from customer´s perspective. This study is based on time-geographical theory developed by Torsten Hägerstrand and upcoming frame-line reorganisation of Turku public
transportation system. Most of the research data has been collected with online questionnaires. The data will highlight mobility reducing factors presented by time-geographical theory, and the study will attempt to resolve them. In addition, the data will provide useful information about how people move in Turku area, which can be used in planning of future
public transportation lines.
The research data points out that the biggest factors reducing the usage of public transportation in Turku are sparsely trafficked bus routes, inconvenient timetables, the slowness of
transportation system and the need to switch bus lines to reach the destination. Most of these
factors result from the decisions made by the public transportation planners, and classified
as authoritarian factors by the time-geographical theory. Importantly for the theory's perspective, the data proves that individual values, fears and opinions affect the usage of public
transportation, factors that have been rarely taken to account in similar studies about public
transportation. The data suggests that the current transportation system used in Turku region
needs more horizontal bus lines from residential areas to industrial, commercial and recreational areas.
The main focuses of the new frame line bus system have been increased efficiency of the
transportation, reduction in travel time and more frequently driving busses. According to the
online questionnaires, the reorganisation of buss system in Turku can possibly facilitate many
problems that customers have regarding to public transportation. The possible buss line operating outside of Turku centrum would diversify the transportation system and make it possible to switch between bus lines outside of the city centre. These outsides of the centrum
switches will the main challenge in planning of the new frame line bus system and to reach
the results that serve customers the best, listening to their feedback is exceedingly important.
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1. Johdanto
Yksinkertaisimmillaan liikenteellä tarkoitetaan ihmisen tai ihmisten siirtymistä tilassa ajan
ja paikan suhteen. Liikenteessä yhdistyy ihmisten toiminta kaupunkitilassa, olemassa olevien
resurssien hyödyntäminen ja ympäristö. Lisäksi liikenteessä korostuu nykyään entistä enemmän tarve vähentää yksityisautoilun määrää suhteessa esimerkiksi joukkoliikenteen käyttöön
(Pflieger ym. 2008). Liikenteellä on myös vahva side maantieteessä usein esillä oleviin alueellisuuden ja kattavuuden teemoihin. Esimerkiksi julkisen liikenteen linjaratkaisuja voidaan
pohtia maantieteellisesti tarkastelemalla niitä joukkoliikenteen asiakaskunnan ja alueellisen
kattavuuden näkökulmista (Walker 2008). Kattavuutta lisäämällä liikennejärjestelmä palvelee ihmisiä laajemmalla alueella, mutta aluetta laajentamalla palvelun tehokkuus ja taso laskevat.

Maantiede mahdollistaa liikennetutkimuksissa esimerkiksi taloudellisten, ilmastollisten ja
ihmisten hyvinvointiin liittyvien näkökulmien huomioimisen. (Schwanen 2016). Väestönkasvu ja sen vaikutukset on yhteiskunnallisesti merkittävä tutkimuskohde, jolla on myös
vahva kytkös liikenteeseen. Liikennetutkimusten näkökulmasta väestönkasvu aiheuttaa merkittäviä paineita infrastruktuurille ja luonnonvarojen käytölle kaupunkiseuduilla kaikkialla
maailmassa (Murray 2001). Liikenteen on pystyttävä vastaamaan entistä paremmin kasvavan
väestön tarpeisiin ja tarjottava kaikille yhtäläiset mahdollisuudet liikkumiseen esimerkiksi
kaupunkialueella. Toisaalta samaan aikaan toinen maantieteellisesti merkittävä tutkimusteema, ilmasto, tuo liikennetutkimuksiin mukanaan näkökulman esimerkiksi yksityisautoilun
vähentämisestä (Holmgren 2014; Pflieger ym. 2008) ja paineen siitä, että liikenteen on tulevaisuudessa vastattava entistä paremmin kestävän liikkumisen tavoitteisiin. Liikenteen vaikutus ympäristöön ja ruuhkat ovat tyypillisiä liikennejärjestelmiin kohdistuvia haasteita ja
tutkimusteemoja nyt ja tulevaisuudessa (Murray 2001).

Aikaisemmin liikennejärjestelmien tärkeimmät ominaisuudet olivat nopeus ja matka-ajan lyhentyminen. Nykyään entistä suuremman painoarvon saavat saavutettavuus, liikennejärjestelmien luotettavuus ja vähäiset ympäristövaikutukset (Bocarejo ja Oviedo 2012). Yhtäältä
on olemassa selkeä poliittinen halu vähentää autojen käyttöä kaupungeissa, mikä näkyy julkisen liikenteen infrastruktuuriin tehtyjen inventointien kautta (Pflieger ym. 2009). Toisaalta
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investoinnit julkisen liikenteen palveluiden parantamiseen ovat menestyneet vaihtelevasti eivätkä ole kannustaneet riittävästi siirtymään yksityisautoilusta joukkoliikenteen käyttöön.
Tästä huolimatta julkista liikennettä pidetään ratkaisuna kaupunkien liikkuvuutta koskeviin
ongelmiin, esimerkiksi ruuhkiin ja ilmansaasteisiin. Käyttäjäystävällisen joukkoliikenteen
tulisi kuitenkin huomioida saavutettavuus julkisen liikenteen asemille ja pysäkeille sekä
joukkoliikennejärjestelmän liikkuvuus ja toimivuus. Lisäksi saumattomat yhteydet kaikkien
kaupungissa olemassa olevien liikennejärjestelmien välillä tulee huomioida (Cheng ja Chen
2015), jotta liikennejärjestelmä kokonaisuudessaan voisi vastata entistä paremmin ihmisten
liikkumistarpeisiin. Vaikka julkinen liikenne on tehokas keino edistää kaupunkien kestävää
liikkumista, monet kaupunkilaiset turvautuvat ennemmin yksityisiin ajoneuvoihin. Syyt yksityisautoilun suosioon löytyvät usein juuri heikosta julkisen liikenteen saavutettavuudesta,
joukkoliikenteen liikkuvuudesta ja heikoista vaihtoyhteyksistä muihin liikennevälineisiin.
Joukkoliikennejärjestelmien kehittämisen kannalta on olennaista selvittää, missä käyttäjäkunta on ja minne heidän on kohtuullisessa ajassa päästävä (Murray 2001).

Maailmanlaajuisesti useissa kaupungeissa joukkoliikenneratkaisut perustuvat nykyään runkolinjastoihin, joiden tarkoitus on tarjota kaupunkilaisille entistä sujuvampaa ja nopeampaa
joukkoliikennettä vaihtoehdoksi yksityisautoilulle. Metron liikennöintitapaa jäljittelevät
BRT- järjestelmät (bus rapid transit) ovat yleisiä kehittyvissä maissa, esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa, kun taas eurooppalaisissa kaupungeissa runkobussiliikenteellä
tavoitellaan raitiotiemäistä liikennöintiä (BHLS - busses with high level service). Tärkeä osa
molempien runkolinjastotyyppien toimivuutta ovat erinäiset liikenne-etuudet, joiden avulla
pystytään kilpailemaan yksityisautoilun kanssa entistä tehokkaammin. Jo vuonna 2011 maailmassa oli 120 kaupunkia, joissa oli käytössä liikenne-etuuksiin perustuvaa joukkoliikennettä (Hidalgo ja Gutiérrez 2013).

Turun kaupunginhallitus hyväksyi 8.8.2016 joukkoliikenteen kehittämislinjaukset ja runkobussijärjestelmän toteutettavaksi vuoden 2020 loppuun mennessä (Turun kaupunginhallitus
2016). Asiaa on käsitelty aikaisemmin jo vuoden 2009 joulukuussa, jolloin Turun kaupunginvaltuusto päätti, että Turkuun toteutettavaksi joukkoliikenneratkaisuksi valitaan runkobussijärjestelmä. Tärkein osa uutta runkobussijärjestelmää on kaiken kattava linjastouudis-
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tus. Siihen on suunnitteilla viisi linjatasoa, jotka ovat runkolinjasto, syöttölinjasto, palvelulinjasto, kutsuliikenne sekä seutu-, koululais- ja työyhteydet. Uudistus tulee vaikuttamaan
koko seudun joukkoliikenteeseen, vaikka pääpaino on Turussa. Lisäksi erilaiset infrastruktuuritoimenpiteet kuten mahdolliset bussi- tai joukkoliikennekaistat ja liikennevaloetuudet
ovat osa uudistusta. Uudistuksella tavoitellaan houkuttelevampaa ja nopeampaa joukkoliikennettä, joka tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon yksityisautoilulle.

Uusi runkobussijärjestelmä kasvattaa liikennöintikustannuksia ja infrastruktuurin rakennuskustannuksia, minkä vuoksi on ehdottoman tärkeää, että uusi liikennejärjestelmä kasvattaisi
myös joukkoliikenteen houkuttelevuutta niin nykyisten kuin potentiaalisten käyttäjien keskuudessa. Tällöin suunnittelun kannalta on oleellista kiinnittää huomiota ihmisten liikkumistottumuksiin, toiveisiin ja tekijöihin, jotka kannustavat ihmisiä joukkoliikenteen käyttöön.
Joukkoliikenteen käyttöön kannustavien tekijöiden huomioiminen ja niiden lisääminen tekevät joukkoliikenteestä nykyistä kilpailukykyisemmän liikkumismuodon yksityisautoilun rinnalle.

Tutkielman tarkoituksena on tunnistaa aikamaantieteen teoriassa esitettyjen liikkumisrajoitekategorioiden perusteella Turun seudun joukkoliikennettä kohtaan koettuja liikkumisrajoitteita ja pohtia tekijöitä, jotka kannustaisivat ihmisiä joukkoliikenteen käyttöön. Lopuksi tutkielmassa havainnollistetaan vastaajien kaupunkitilassa kulkemien reittien kautta heidän liikkumistarpeitaan, joiden perusteella esitetään reittiehdotuksia joukkoliikennesuunnittelun tueksi. Tutkimuskysymykset ovat:

1) Millaiset tekijät rajoittavat ihmisten joukkoliikenteen käyttöä?
2) Millaiset tekijät kannustaisivat ihmisiä käyttämään joukkoliikennettä enemmän?
3) Millaisia reittejä ihmiset kulkevat kaupunkitilassa?
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2. Käsitteellinen ja teoreettinen viitekehys
2.1 Joukkoliikenne
Joukkoliikenteellä tarkoitetaan ihmisten kuljettamista suurehkoille matkustajamäärille tarkoitetuilla liikennevälineillä, esimerkiksi linja-autolla ja junalla (Ojala ja Pursula 1994).
Joukkoliikenteelle on ominaista linja- ja aikataulusidonnaisuus, ja se vastaa ihmisten jokapäiväiseen tarpeeseen ja oikeuteen matkustaa paikasta toiseen. Joukkoliikenne mielletään
usein yhteiskunnan tarjoamaksi peruspalveluksi, jonka tulisi olla helposti kaikkien saatavilla
ja sen käytön olla kohtuuhintaista. Joukkoliikenteen merkitys on suuri erityisesti nuorten,
vanhusten ja vammaisten liikkumismahdollisuuksien turvaamisessa.

Ojala ja Pursula (1994) ovat nostaneet esiin liikennejärjestelmän käyttäjän kannalta matkaan
liittyvät kolme pääosaa:

-

liityntämatka lähtöpaikasta liikennevälineeseen

-

matka pääkulkuneuvolla eli niin sanottu runkomatka

-

liityntämatka liikennevälineestä määränpäähän.

Suurissa kaupungeissa liityntämatkat tehdään usein joukkoliikennevälineellä, esimerkiksi
linja-autolla. Taajamien joukkoliikenteessä kävely ja pyöräily ovat myös mahdollisia vaihtoehtoja, jos joukkoliikennepalvelua ei ole saatavilla (Ojala ja Pursula 1994). Joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta runkomatkan on oltava riittävän kilpailukykyinen yksityisautoiluun verrattuna. Haasteena kaupunkisuunnittelijoilla ja päättäjillä on tunnistaa syyt sille,
miksi ihmiset eivät valitse matkustustavakseen julkista liikennettä (Murray 2001). Yksi tärkeä tekijä on varmistaa, että alueellinen julkinen liikennejärjestelmä on toteuttamiskelpoinen
ja kilpailukykyinen yksityisautoiluun verrattuna. Aluepolitiikan näkökulmasta strategista
mallintamista ja analysointia tarvitaan julkisen liikenteen yhteyksien ja tehokkuuden arvioimiseksi.
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Liikkuvuuden vaikutus kaupungin maankäytön muotoihin on laajalti tunnettu. Yksityisautojen käyttö määräytyy rakennetusta kaupunkiympäristöstä, vaikka paikallisella tasoilla tehdyillä päätöksillä on myös suuri merkitys (Ojala ja Pursula 1994). Yleensä väestörakenteeltaan tiheissä kaupungeissa joukkoliikenteen käyttö on suurta, joten valinta julkisen ja yksityisen liikennejärjestelmien käytön välillä on yhteydessä muun muassa kaupungin maankäyttöön. Väestörakenteelta tiheillä kaupungeilla odotetaan näin ollen olevan suuret liikennejärjestelmät, koska tarjonnasta tulee kannattavampaa ja edullisempaa väestömäärän kasvaessa.

Matkustajan näkökulmasta olennaisinta on tieto mahdollisuudesta päästä paikasta toiseen haluamanaan ajankohtana, eli liikennepalveluiden olemassaolo ja niiden kattavuus (Ojala ja
Pursula 1994). Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, sillä matkustuspäätökseen vaikuttavat olennaisesti matkan nopeus, hinta, kävelymatka ja odotusaika sekä matkanteon mukavuus. Jatkoyhteyksien tulee olla sujuvia ja informaation selkeää sekä helposti saatavilla. Walker
(2012) määrittelee joukkoliikenteen vaatimuksiin edellisten lisäksi vielä luottamuksen ja vapauden muuttaa suunnitelmia ilman, että joukkoliikenteen käyttö estyisi muutosten takia.

Joukkoliikenteessä matka-aika muodostuu lähtökävelyajasta, odotusajasta, ajoajasta ja saapumiskävelyajasta (Ojala ja Pursula 1994). Jos matkaan kuuluu vaihto liikennevälineestä toiseen, matka-aikaan kuuluvat myös vaihtokävelyaika ja vaihto-odotusaika. Jos joukkoliikenteessä on tiheä vuoroväli ja korkea ajonopeus, matkustajat hyväksyvät helpommin pidemmät
kävelymatkat. Joukkoliikenteen palvelurakenteen kannalta olennaisimmat tekijät ovat yhteyksien tarjoaminen ja liikennejärjestelmän tehokkuus (Murray 2001). Walkerin (2012)
mukaan vuoroväli ja liikennöintiaika ovat merkittävässä asemassa silloin, kun pohditaan
vaihtoehtoista liikkumismahdollisuutta yksityisautoilulle. Yksityisautoilussa korostuu helppous ja vapaus liikkua silloin, kun siihen koetaan tarve. Harva vuoroväli ja liian lyhyt liikennöintiaika koetaan helposti liikkumisvapautta rajoittavaksi tekijäksi, jolloin joukkoliikenne
nähdään yksityisautoilua huonompana vaihtoehtona.

Suurissa kaupungeissa matka alkupisteestä päämäärään sisältää yhä enenevissä määrin ainakin yhden vaihdon. Joukkoliikenteen rakentuessa tulevaisuudessa entistä enemmän runko- ja
liityntälinjastojen varaan myös vaihtojen määrä tulee kasvamaan. Käyttäjien näkökulmasta
vaihtaminen koetaan usein negatiiviseksi ja mielipidettä perustellaan esimerkiksi sillä, että
5

matka-aika pitenee suoraan yhteyteen verrattuna. Helsingin seudun liikenteen (HSL) (2017)
kaksivuotisessa Solmu-projektissa selvitettiin tekijöitä, jotka tekisivät vaihtamisesta matkustajille mielekkäämpää. Tulosten mukaan matkustajat arvostavat tietoa ja siitä syntyvää turvallisuuden tunnetta. Selkeä informaatio ja selkeät vaihtopaikat ovat tärkeitä. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta on tulevaisuudessa näin ollen kiinnitettävä erityistä huomiota reitti- ja aikataulusuunnittelun lisäksi myös selkeän ja riittävän informaation tuottamiseen matkustajille.
Joukkoliikenteen suunnittelulla ja investoinneilla pyritään yksityisautoilun vähentämiseen.
Kaupunkialueilla liikenneinfrastruktuurin on vastattava kasvaviin vaatimuksiin, joiden mukaan liikenteen on edistettävä kestävää tulevaisuutta yhdessä kasvavien julkisten talousrajoitusten kanssa (Hensher ym. 2015). Rautatie ja linja-auto ovat edelleen yleisimmin käytössä
olevat joukkoliikenteen muodot ympäri maailmaa, vaikka nykyiset joukkoliikenneratkaisut
ja -investoinnit eivät ole merkittävästi onnistuneetkaan kasvattamaan joukkoliikenteen käyttöä ja houkuttelevuutta (Holmgren 2014; d’Arcier 2014; Hensher ym. 2015). Tämä on yleistä
esimerkiksi monissa teollistuneissa yhteiskunnissa, joissa joukkoliikenteeseen tehtävien investointien olisi oltava huomattavan suuria, jotta vaihtaminen yksityisauton käytöstä joukkoliikenteeseen olisi riittävän houkuttelevaa.

Yksityisautoilun vähentämiseen liittyvät olennaisesti joukkoliikenteen kehittämiselle suunnatut varat. Liikennesuunnittelun rajalliset resurssit ovat paikoin merkinneet sitä, että hallitukset ovat olleet kykenemättömiä keskittymään liikenneväylien kehittämiseen liikenneruuhkien vähentämiseksi (Hensher ym. 2015). Tällaisissa tilanteissa joukkoliikenteen suosio suhteessa yksityisautoiluun ei ymmärrettävästi kasva toivotulla tavalla, mutta toisaalta liikennesuunnitteluun suunnatut suuret resurssitkaan eivät välttämättä takaa joukkoliikenteen suosiota suhteessa yksityisautoiluun. Rajallisten resurssien vuoksi monet kaupungit rakentavat
joukkoliikennepalvelunsa linja-autoliikenteen varaan, sillä se palvelee maantieteellisesti suurempaa aluetta kustannustehokkaammin kuin pikaraitiotieratkaisut.

Joukkoliikenteen kannattavuuden kannalta tehtävillä investoinneilla tulisi olla yhteiskunnallista hyötyä. Turvallisuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä ympäristöystävällisyys
ovat esimerkkejä joukkoliikenteen tavoittelemista yhteiskunnallisista hyödyistä (Hensher
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ym. 2015). Myös hinnoittelun tulee liikennesektorilla olla tehokas (Holmgren 2014). Joukkoliikenteen kustannusten tulisi mahdollisuuksien mukaan olla yhtä suuria marginaalisten
kustannusten kanssa, sillä merkittävimmät joukkoliikenteen kysyntään vaikuttavat tekijät
liittyvät hinnoitteluun ja palvelutasoon. Niiden on oltava tasapainossa keskenään. Yksityisellä liikennesektorilla oman hyödyn tavoittelu voi helposti nostaa hintatason liian korkeaksi.
Liikennepalvelujen julkinen omistus on yleensä verorahoin tuettua, jolloin liikenteellä pyritään palvelemaan mahdollisimman hyvin kaupungin tai kunnan asukkaita ja sitä kautta parantamaan ihmisten sosiaalista hyvinvointia.

Kannattavuuden parantamiseksi joukkoliikennejärjestelmän tulisi kattaa mahdollisimman
hyvin koko kaupunkiseutu, jolloin myös kaupunkialueen laitamilla asuvat olisi mahdollista
saada joukkoliikenteen piiriin (Hensher ym. 2015). Käyttäjien tavoitteleminen on toteutettava taloudellisesti kestävällä ja kannattavalla budjetilla, jolloin esimerkiksi pikaraitiotien
mahdollisuus tuottaa edellä mainittuja yhteiskunnallisia hyötyjä annetuissa budjettirajoissa
on kyseenalainen. Monissa kaupungeissa emotionaalinen ideologia tukee kuitenkin pikaraitiotieratkaisua, hallitsee keskustelua ja poliittista päätöksentekoa. Pikaraitiotietä kannatetaan
muun muassa siksi, että se koetaan sujuvammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi joukkoliikennemuodoksi kuin bussiliikenne. Tätä ideologista ajatusta on esimerkiksi Holmgrenin
(2014) mukaan uudistettava. Julkisessa keskustelussa huomioidaan Hensher ym. (2015) mielestä aivan liian harvoin bussilinjastojen edullisuus suhteessa pikaraitiotieratkaisuihin. Myös
maantieteellisen kattavuuden näkökulmasta pikaraitiotie on bussilinjastoa huomattavasti
suppeampi. Bussi- ja raideliikennettä on vertailtu kaupunkien joukkoliikenneratkaisuna
myös monissa tutkimuksissa. Tutkimusten tulokset eivät Hensher ym. mukaan suoraan kallistu ennakko-oletuksista huolimatta pikaraitiotieratkaisuihin vaan vastaava matka-aika ja
hinta saavat tutkimukset puoltamaan myös bussiliikennettä.

Liikenteen ympäristölle aiheuttama rasitus on kasvavissa määrin yhä suurempi ongelma monissa kaupungeissa. Tämän vuoksi kaupunkien viranomaisilta ja liikennesuunnittelijoilta
odotetaan yhä kasvavissa määrin ympäristöystävällisempiä joukkoliikenneratkaisuja kilpailemaan yksityisautoilun kanssa (Hensher ym. 2015). Toimivat joukkoliikenneratkaisut eivät
kuitenkaan yksin riitä, sillä maankäyttö ja infrastruktuuriratkaisut vaikuttavat myös joukko-
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liikenteen houkuttelevuuteen. Tavoiteltu joukkoliikenteen käytön kasvu luo haasteen suunnitella ja rakentaa myös sujuvaan, turvalliseen ja tehokkaaseen liikenteeseen tarvittavat terminaalit (Al-Mudhaffar ym. 2016). Hyvä julkinen liikenneverkosto vaatii lisätilaa ja tehokkaita maankäytön ratkaisuja.

2.2 Saavutettavuus ja liikkuvuus
Saavutettavuus (accessibility) on olennainen käsite julkisten palveluiden arvioinnissa. Saavutettavuus on yleisesti ymmärretty helppous, jolla yksilöt voivat osallistua haluamiinsa aktiviteetteihin, jotka mahdollistuvat olemassa olevien liikennejärjestelmien ja maankäytön
mallien avulla (Preston ja Rajé 2007; Bocarejo ja Oviedo 2012; Neutens ym. 2012). Kohteiden ja aktiviteettien saavutettavuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi fyysinen
liike eli liikkuvuus, liikenneyhteyksien laatu ja edullisuus sekä liikennejärjestelmän vaihtoyhteydet ja maankäytön muodot (Litman 2015). Julkisten palveluiden saavutettavuuden parantaminen on tärkeä osa liikennepolitiikkaa ja kaupunkisuunnittelua sekä keskeinen integroitujen liikennejärjestelmien perusta (Saghapour ym. 2016). Saavutettavuudella on lisäksi
suuri merkitys yhteiskunnalle aluekehityksen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta (Gutiérrez
2009).
Julkisen liikenteen saavutettavuus määritellään Verseckienė ym. (2016) tutkimuksessa laadukkaaksi liikenteeksi, joka palvelee tietyllä alueella ja on helposti ihmisten käytettävissä.
Saavutettavuutta voidaan tutkimusten mukaan mitata matkan pituutena alkupisteestä määränpäähän tai etäisyytenä lähtöpisteen ja julkisen liikenteen pysäkin välillä (Cheng ja Chen
2015; Saghapour ym. 2016). Lisäksi joukkoliikenteen saavutettavuutta on mahdollista havainnollistaa tarkastelemalla pääsyä julkisen liikenteen pysäkille, mahdollisuutta saavuttaa
kohde julkisen liikenneverkon avulla ja huomioimalla matkan kesto julkista liikennettä käyttäen.

Liikkuvuudella (mobility) tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan ihmisten kykyä liikkua paikasta toiseen (O’Sullivan ym. 2000), minkä lisäksi liikkuvuuden määritelmässä korostuu
Prestonin ja Rajén (2007) mukaan myös liikkumisen helppous. Liikkuvuuden käsitteeseen
liittyy vahvasti myös sosiaalinen näkökulma. Nykyään toimiva ja tehokas liikennejärjestelmä
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ja siitä seuraava ihmisten liikkuvuus koetaan positiivisesti ihmisten elämänlaatuun vaikuttavana asiana (Albalate ja Bel 2010). Liikkuvuuden avulla on mahdollista ylläpitää sosiaalisia
verkostoja (Ikaputra ja Sholihah 2001). Sosiaalinen yhteys ja itsenäisyys ovat liikkuvuuden
käsitteeseen olennaisesti liittyviä psykologisia hyötyjä. Saavutettavuus ja liikkuvuus käsitetään monissa tutkimuksissa toisiinsa vahvasti liittyneiksi käsitteiksi. Pyrialakou ym. (2016)
määrittelevät liikkuvuuden ihmisten kyvyksi saavuttaa erilaisia mahdollisuuksia ja sosiaalisia verkostoja ja O’Sullivan ym. (2000) korostavat erilaisten paikkojen saavutettavuuden saavan aikaan liikkuvuutta.

Joukkoliikennetutkimuksissa puhutaan saavutettavuuden ja liikkuvuuden lisäksi usein myös
pääsystä (access) julkiseen liikenteeseen. Ajallinen tai etäisyyteen liittyvä pääsy julkiseen
liikenteeseen on oltava olemassa, jotta ihmisen on mahdollista valita joukkoliikenne (Murray
2001). Pääsyn ja saavutettavuuden käsitteissä on huomattavissa samankaltaisuutta, sillä molemmat mittaavat ihmisten mahdollisuutta osallistua haluttuihin aktiviteetteihin. Kuitenkin
esimerkiksi Murray ym. (1998) erottaa nämä kaksi näkökulmaa toisistaan, sillä pääsy julkiseen liikenteeseen viittaa heidän mielestään yksilön omiin henkilökohtaisiin mahdollisuuksiin käyttää joukkoliikennettä, kun taas saavutettavuus viittaa alueelliseen näkökulmaan koko
liikennejärjestelmän toimivuudesta.

2.3 Aikamaantiede
2.3.1 Aikamaantieteen perusteet
Aikamaantieteen ydin perustuu ajatukseen, jossa kaikkeen jokapäiväiseen toimintaan liittyy
toimija, tila, aika, materia sekä toimintaa säätelevät nykyiset resurssit ja rajoitteet. Aikamaantieteellisen ajattelutavan luoja, Torsten Hägerstrand (1916–2004), on yksi kuuluisimmista
ruotsalaisista sosiaalitieteiden tutkijoista (Ellegårs ja Svedin 2012), joka toimi 25 vuoden
ajan professorina Lundin yliopistossa. Hägerstandin tekemän tutkimuksen kolme pääteemaa
olivat innovaatio, muuttoliike ja aktiivisuus sekä tila ja matkustaminen. Parhaiten Hägerstrand tunnetaan aikamaantieteen teorian luojana. Hän käsitteli teoriaa vuonna 1970 julkaistussa ”How about people in regional science?” -artikkelissa (Anon. 2012). Teoria kehitettiin
protestina vallitsevaa kontekstia huomioonottamatonta tutkimustapaa vastaan (Friberg
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2009). Hägerstrandin tavoitteena oli luoda kontekstuaalinen lähestymistapa tutkimukseen,
jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiokulttuuriset näkökulmat sekä niiden keskinäiset suhteet
ovat osa ihmistoiminnan analyysejä (Krantz 2006).

Aikamaantieteen peruselementit ovat aikatilapolut (path), aikatilaprisma (prism) ja geoellipsi
(geo-ellipse) (Downs ja Horner 2012). Aikamaantieteessä ihmisten liikkumista kuvataan aikatila-avaruudessa aikatilapolkuina, jotka nähdään esimerkiksi kaksi- tai kolmiulotteisessa
tasossa siten, että aika esitetään vertikaalisella akselilla (Chi ym. 2013) (kuva 1). Aikatilapolut edustavat yksilöiden arvioitua elämänkaarta ajassa ja tilassa. Kaikki kohteet, jotka ihminen voi saavuttaa lähtö- ja tulopisteiden välillä muodostavat yhdessä aikatilaprismoja. Prisma
on määritelty lähtö ja tulopisteiden väliin jäävien välipysähdysten, pysähdyksiin käytetyn
ajan ja matka-aikojen avulla. Aikatilaprismojen kautta syntyvät ehdot kahden peräkkäisen
pisteen muodostamalle geoellipsille, joka näyttää kaikki mahdolliset tilalliset paikat, joissa
yksilö voi sijaita.

Kuva 1. Aikatilapolkujen, -prisman ja geoellipsin muodostuminen ajan ja tilan suhteen (mukaillen Hägerstrand 1970).
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Aikamaantieteen teoriassa keskitytään ihmisten käyttäytymismahdollisuuksien ja erilaisten
alueellisten ja paikallisten rajoitusten väliseen suhteeseen (Chi ym. 2013). Aikamaantieteen
ydin on siinä, että tilalliset ja ajalliset määritteet rajoittavat yksilöiden olemassaoloa ja toimia.
Yksilö voi osallistua vain sellaisiin toimiin, jotka tapahtuvat tilassa yhdessä paikassa samaan
aikaan. Aikamaantiede on prosessilähtöistä ja kaikki sen kuvaamat prosessit tapahtuvat tilassa (Krantz 2006). Ihmiset kuvataan aikatilassa polkuina, jotka alkavat syntymästä ja päättyvät kuolemaan (Hägerstrand 1970). Aikatilapolut voidaan havainnollistaa erilaisilla aikasykleillä esimerkiksi tunnin tai päivän tarkkuudesta aina koko elämän mittaisiin aikatilapolkuihin (kuva 2) (Nikander 2015). Nämä elämänpolut esitetään yleensä graafisesti muuttamalla kolmiulotteinen avaruus kaksiulotteiseksi tasoksi tai yksiulotteiseksi pinnaksi, jossa
aika ilmaistaan kohtisuoraan pintaa vasten. Ellegårdin ja Svedinin (2012) mukaan Hägerstrandin kirjoitukset eivät pohjimmiltaan perustuneet liikenteeseen, vaan hän oli kiinnostunut
yksilöiden elämän liikeradoista sekä liikkumisen syiden ja tavoitteiden tunnistamisesta.
Nämä vaikuttivat syntyneen elämänpolkuajatuksen taustalla.

Kuva 2. Yhden päivän aikana muodostuva kuvitteellinen aikatilapolku.
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Aikatilapolkuihin liittyy olennaisesti myös erilaisten yksilöiden kosketus toisiinsa maantieteellisissä paikoissa tietyssä ajassa. Miller (2005) kuvaa näitä ihmisten kohtaamisia aikatilassa asemiksi (station). Asemissa yksilöiden polut risteävät, kun he kohtaavat toisensa ja
ovat hetken yhdessä samassa tilassa (Krantz 2006; Ellegårs ja Svedin 2012). Joukkoliikenteen käytön näkökulmasta asema voi olla esimerkiksi yhteinen bussimatka tai kohtaaminen
bussipysäkillä. Myös työpaikka ja koulu ovat aikatilapolkujen näkökulmasta asemia (Nikander 2015). Yksilöiden liikkuminen ajassa eri suuntiin johtaa lopulta polkujen eroamiseen toisistaan.

Aikamaantieteellä on vahva sija liikennetutkimuksissa ja sitä on hyödynnetty paljon myös
saavutettavuutta sekä liikkuvuutta koskevissa tutkimuksissa (Nikander 2015). Myös Chi ym.
(2013) mukaan aikamaantiedettä on hyödynnetty tutkimuksissa, jotka ovat tarkastelleet liikenteen saavutettavuutta monista näkökulmista. Näitä näkökulmia ovat olleet muun muassa
bussiliikenne, matkustus ajassa ja tilassa, saavutettavuusmallinnukset paikkatietoa hyödyntäen, sukupuolten väliset erot paikkojen saavutettavuudessa ja yksilöiden tila-aika ominaisuuksien arviointi iän näkökulmasta. Aikamaantiede on osoittautunut edellisten lisäksi myös
tärkeäksi mallintamisen periaatteeksi joukkojen matkustuskäyttäytymisen liittyvien toimien
ja matkustuspäätöksiä rajoittavien resurssien arvioinnissa.

Perinteisiä aikamaantieteen elementtejä on käytetty laajalti myös monissa sovelluksissa paikkatiedossa ja siihen liittyvillä aloilla. Yksinkertaisimmillaan aikamaantieteelliset tekniikat
ovat käyttökelpoisia visualisoitaessa karttapohjalle tilallisia ja ajallisia rakenteita seurantaaineiston perusteella kaiken tyyppisille liikkuville yksilöille (Downs ja Horner 2012). Aikamaantiedettä hyödynnetään ihmisen käyttäytymisen ymmärtämisessä analysoimalla toimintamalleja tai määrittelemällä potentiaalisia vuorovaikutuksia useiden henkilöiden välillä. Aikatilaprismoja käytetään usein arvioimaan ihmisten mahdollisuutta saavuttaa tiettyjä kohteita, mahdollisuuksia, aktiviteetteja ja fasiliteetteja. Aikamaantieteen on todettu olevan käyttökelpoinen tapa analysoida ajoneuvojen liikkeitä ja edellisten perusteella sitä on mahdollista
soveltaa hyvin myös joukkoliikennetutkimuksiin.
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2.3.2 Toimintoja rajoittavat tekijät aikamaantieteessä
Hyvin keskeinen osa aikamaantieteen teoriaa ovat ihmisten toimintoja kuten liikkumista ja
liikkuvuutta rajoittavat tekijät. Ihmisten elämänpolkua ympäröivät rajoitteiden verkot. Osa
rajoitteista määräytyy fysiologisen tai fyysisen välttämättömyyden kautta ja osa henkilökohtaisten ja yhteisöllisten päätösten kautta (Hägerstrand 1970). Nämä rajoitteet jaetaan Hägerstrandin mukaan kolmeen pääkategoriaan, jotka ovat ominaisuusrajoitteet (capability
constraints), auktoriteettirajoitteet (authority constraints) ja kytkentärajoitteet (coupling
constraints) (Krantz 2006; McQuoid ja Dijst 2012; Chi ym. 2013).

Alkuperäisten rajoitekategorioiden lisäksi uudemmassa tutkimuksessa ovat nousseet esiin
myös henkiset tekijät liikkumista rajoittavina tekijöinä (mental constraints) (McQuoid ja
Dijst 2012; Gadd 2017). Nämä rajoitteet vaikuttavat ihmisten spatiotemporaalisiin tapoihin
liikkua ja toimia aikatilassa. Rajoitteet määräävät sitä, miten yksilöiden kokemukset muodostuvat heidän liikkuessaan pääasiallisilla toiminta-alueillaan esimerkiksi matkalla töistä
kotiin. Henkiset rajoitteet ovat riippuvaisia yksilöstä, eivätkä ne näin ollen esiinny kaikilla
yksilöillä samalla tavalla samanlaisissa tilanteissa. Kaikki liikkumista rajoittavat tekijät ovat
kuitenkin aina tietyiltä osin pysyviä eikä ihminen voi koskaan liikkua tilassa ilman rajoitteita
(Hägerstrand 1970).

Ominaisuusrajoitteet viittaavat ihmisten biologisiin ja fyysisiin ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat heidän mahdollisuuksiinsa osallistua erilaisiin toimiin. Biologisia rajoitteita ovat muun
muassa syöminen ja nukkuminen, kun taas fyysisiä rajoitteita ovat esimerkiksi auton omistaminen, käytettävissä olevan ajan määrä ja matkustamisnopeus. Chi ym. (2013) tekemässä
tutkimuksessa polttoaineen hinnan muutos on esimerkki ominaisuusrajoitteesta, joka vaikuttaa ihmisten aikatilapolkuihin. Krantz (2006) korostaa, että tieto, raha, sosiaaliset ja lääketieteelliset näkökulmat eivät suoranaisesti kuulu ominaisuusrajoitteiden piiriin. Ne ovat kuitenkin ratkaisevassa asemassa siihen nähden, miten ihmiset toimivat aikatilassa, jolloin niitä ei
voi helposti erottaa muista ominaisuusrajoitteista.
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Ominaisuuksiin kuuluvat ajalliset rajoitteet voivat vaihdella paljonkin vuorokaudenajasta
riippuen. Rajoitteet heikkenevät päivän edetessä ja ihmisten aktiviteetit ovat iltaa kohti enemmän harkinnanvaraisia kuin päivällä (Chi ym. 2013). Muut ominaisuusrajoitteet liittyvät pääsääntöisesti paikkojen välisiin etäisyyksiin. Nämä rajoitteet ympäröivät ihmisiä aikatilassa ja
muodostavat heidän ympärilleen kehän, joka kuvaa ihmisten mahdollisuuksia saavuttaa erilaisia toimintoja ja paikkoja. Kehän säde muodostuu ihmisten liikkumis- ja kommunikointimahdollisuuksien perusteella (kuva 3). Aikatilakehä kuvastaa ihmisen liikkumista yhden päivän aikana. Kaupunkien liikennejärjestelmien kehitys on vuosien saatossa mahdollistanut ihmisten aikatilakehän suurentumisen.

Kuva 3. Aikatilakehän muodostuminen ihmisten liikkumismahdollisuuksien mukaan (mukaillen Hägerstrand 1970). Esimerkissä mukana kävely, joukkoliikenne ja kaukoliikenteen
juna.

Auktoriteettirajoitteet ovat yleensä sitoutuneita tiettyihin paikkoihin, minkä lisäksi ne voivat
koskea ihmisiä, jotka on luokiteltu tiettyihin ihmisryhmiin tai instituutioihin (McQuoid ja
Dijst 2012; Chi ym. 2013). Tietystä yksilöstä tai ryhmästä muodostuu aika-avaruuden auktoriteetti, joka suojelee resursseja ja sääntelee ihmisten pääsyä erilaisiin aktiviteetteihin.
Tulli, sosiaaliset säädökset, lait, taloudelliset rajat, voimasuhteet, sotilasalueet, aukioloajat ja
aikataulut ovat konkreettisia esimerkkejä ihmisten toimintaa ja liikkuvuutta rajoittavista auktoriteeteista. Kytkentärajoitteet viittaavat ihmisten ja asioiden välttämättömiin kohtaamisiin
tietyssä ajassa ja paikassa. Kytkentärajoitteet määrittelevät missä ja milloin nämä välttämättömät kohtaamiset tapahtuvat ja kuinka kauan ne kestävät (Krantz 2006). Aikataulut, työaika,
muodolliset tapaamiset, lupaukset ja velvollisuudet ovat esimerkkejä kytkentärajoitteista.
14

Lopuksi mentaaliset eli henkiset rajoitteet liittyvät ihmisten omiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuten esimerkiksi arvoihin ja asenteisiin (Gadd 2017). Myös pelot kuuluvat tähän
rajoitekategoriaan. Tämän tutkimuksen näkökulmasta joukkoliikenteen käyttöä rajoittava
mentaalinen tekijä voi olla esimerkiksi sellainen, ettei ihminen uskalla kävellä bussipysäkiltä
iltahämärässä kotiin, jolloin hän valitsee esimerkiksi yksityisauton joukkoliikenteen sijaan.

Krantz (2006) nostaa tutkimuksessaan edellä mainittujen rajoitteiden rinnalle myös yksilöiden käytössä olevat resurssit, jotka yhdessä liikkuvuutta rajoittavien tekijöiden kanssa vaikuttavat ihmisten toimiin ja erilaisten aktiviteettien toteuttamiseen. Näin ollen samanlaisia
toimia ja aktiviteetteja on mahdollista toteuttaa yksilöistä riippuen eri tavalla henkilökohtaisten resurssien avulla. Arki muodostuu yksilön tavoitteiden ja rajoitusten välisestä kamppailusta. Hyvä esimerkki resurssien vaikutuksesta on matkustaminen, jossa yksilöiden rahalliset
resurssit tekevät matkustamisen mahdolliseksi edellyttäen, että esimerkiksi fyysisten rajoitteiden vaikutus ei ole kovin suuri.

2.3.3 Aikamaantieteen kritiikki
Hägerstrandin alkuperäinen aikamaantieteen teoria on saanut osakseen myös kritiikkiä. Aikamaantieteen teoriaa ovat kritisoineet feministimaantieteilijät, strukturaatioteorian kannattajat ja ne, jotka ovat kiinnostuneita maantieteen relaationaalisista näkökulmista (McQuoid
ja Dijst 2012; Sui 2012). Ellegård ja Svedin (2012) nostavat artikkelissaan esiin myös materialistisen ja reduktionistisen kritiikin aikamaantiedettä kohtaan ja Miller (2005) teorian laskennallisen ongelman. Strukturaatioteorian kannattajat ovat sanoneet aikamaantiedettä liian
rakenne- ja edustusriippuvaiseksi. Feministisen koulukunnan edustajana Gillian Rose on
90-luvun alussa kritisoinut aikamaantiedettä yltiömaskuliiniseksi sen sosiaalisen todellisuuden käsityksistä ja keskustelusta (Rose 1993, cit. Friberg 2009).

Strukturaatioteorian kannattajat ovat arvostelleet aikamaantiedettä siitä, että se ei huomioi
sosiaalisten tilanteiden vaikusta osana ihmisten liikkumista tilassa paikan ja ajan suhteen
(McQuoid ja Dijst 2012). Heidän mukaansa aikamaantiede kohtelee ihmisiä sen mukaan,
ettei ihmisten toiminta riipu ollenkaan heidän jokapäiväisen elämänsä sosiaalisista tilanteista.
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Tässä tutkimuksessa aikamaantiede toimii teoreettisena taustana ja erityisesti tapana tunnistaa teoriassa esitetyn rajoiteluokittelun kautta joukkoliikennettä kohtaan koettuja rajoitteita.
Tässä tutkimuksessa käytetty kyselylomake ei sulkenut pois sosiaalisten tilanteiden vaikutusta ihmisten joukkoliikennekäyttäytymiseen. Tapani hyödyntää aikamaantiedettä vastaa
strukturaatioteorian kritiikkiin melko hyvin, sillä avoimiin vastauskenttiin vastaajien on mahdollista nostaa esiin sosiaalisia tilanteita, esimerkiksi tungos, epäystävälliset kuljettajat ja toiset matkustajat, jos he kokevat ne rajoittaviksi tekijöiksi joukkoliikenteen käytölleen.

Feministimaantieteilijät ovat toisaalta kritisoineet aikamaantiedettä liian maskuliiniseksi
(McQuoid ja Dijst 2012). Feministisenä maantieteilijänä tunnettu Rose on huomauttanut, että
vaikka yksi aikamaantieteen peruskäsitteistä on ”ruumiillisuus”, se pelkistetään silti neutraaliksi henkilöksi, kun havainnollistetaan yksilöiden polkuja ajan ja tilan suhteen. Tämä tutkimus vastaa mielestäni hyvin feministimaantieteilijöiden kritiikkiin aikamaantiedettä kohtaan. Kysely ei tässä tutkimuksessa valikoi aineistonkeruumenetelmänä vastaajia sukupuolen, iän tai esimerkiksi koulutuksen perusteella vaan kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus ja
oikeus vastata. Lisäksi joukkoliikenteen käyttäjät ovat keskiarvollisesti useammin naisia kuin
miehiä, jolloin on mahdollista olettaa kyselyn keräävän enemmän nais- kuin miesvastaajia.
Tutkimuksessa havainnollistettavista kaupunkitilassa kuljetuista reiteistä ei ole tarkoitus eritellä vastaajia sukupuolen, asuinkunnan tai iän perusteella.

Aikamaantiedettä on edellisten lisäksi moitittu myös materialistiseksi (Ellegård ja Svedin
2012), koska se käsittelee ihmistä muiden eliöiden tavoin, varaten itselleen tietyn tilan ja
resurssit elämänsä ajaksi. Aikamaantiede käsittää ihmisen materiana eikä muita eliöitä korkeampana käsitteenä. Omassa tutkimuksessani keskityn erityisesti ihmisten joukkoliikennettä rajoittaviin tekijöihin huomioiden alkuperäisten teoriassa esitettyjen rajoitekategorioiden lisäksi myös mentaaliset joukkoliikenteen käyttöä rajoittavat tekijät. Nämä mentaaliset
rajoitteet ovat uudempi tapa tarkastella liikkumista rajoittavia tekijöitä kaupunkitilassa ja
vastaavat omalta osaltaan myös materialismin kritiikkiin aikamaantiedettä kohtaan.
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Aikamaantieteen tutkimustapoja on moitittu reduktionistisiksi (Ellegård ja Svedin 2012).
Reduktionismin puolestapuhujien mielestä ihminen on liian monimutkainen empiirisen tieteen tutkittavaksi aikamaantieteen menetelmin. Tässä tutkielmassa aikamaantieteellisten teemojen soveltaminen keskittyy erityisesti liikkumista rajoittaviin tekijöihin. Syyt ja rajoittavat
tekijät sille, miksi ihminen ei suosi joukkoliikennettä pääasiallisena kulkumuotonaan ovat
usein yksiselitteisiä ja perustuvat esimerkiksi ulkopuoliseen auktoriteettiin, joka suunnittelee
aikataulut, vuorovälit ja reitit. Näin ollen aikamaantieteen käyttö teoreettisena lähtökohtana
on perusteltua reduktionistisestä kritiikistä huolimatta.

Miller (2005) nosti artikkelissaan esiin aikamaantieteen laskennallisen ongelman. Sen mukaan aikamaantiedettä ei ole mahdollista käyttää paikkatietopohjaisissa mittaustehtävissä.
Aikamaantieteellinen ja eksakti yksityiskohtainen paikkojen sijainteihin perustuva aineisto
eivät ole täysin vertailukelpoisia erilaisten tarkkuuksien ja resoluutioiden takia. Tässä työssä
havainnollistetaan ihmisten kulkemia reittejä kaupunkitilassa kaupunginosien tarkkuudella,
koska aineiston laajuuden ja heterogeenisuuden (vastaajat ovat ilmoittaneet sekä osoitteita
että kaupunginosia) vuoksi tarkempia karttahavainnollistuksia koko aineistosta on mahdoton
saada. Tällöin aikamaantieteellinen epätarkkuus suhteessa paikkatieto-ohjelmistojen eksaktiin paikkatietoon ei ole este karttojen tekemiselle.

Tutkimusmenetelmänä aikamaantieteellisen aineiston kerääminen on intensiivistä ja vaatii
massiivisia resursseja, jotta sen avulla voidaan luoda tehokkaasti paikallisen kulttuurin, tilan
ja yksilön aikamaantiedettä (Sui 2012). Intensiivisyytensä takia kenttätyö vaatii yksilöiden
polkujen kartoittamista ja analyysit ovat hyvin paikkasidonnaisia. Näin ollen aikamaantiedettä pidetään liian kunnianhimoisena ja ongelmallisena paikallisella tasolla. Downsin ja
Hornerin (2012) tutkimus nosti esiin liikennetutkimuksiinkin kohdistuvan aikamaantieteen
kritiikin, jonka mukaan polut hahmottelevat ainoastaan sellaisia paikkoja, joissa yksilöt mahdollisesti liikkuvat eivätkä juurikaan mittaa sellaisia reittejä tai pysähdyksiä, joiden todennäköisyys on muita reittejä ja pysähdyksiä suurempi. Tässä tutkimuksessa esitettävien reittien
tarkoitus on havainnoida liikkumistarpeita todellisten, ei muita todennäköisempien, reittien
kautta. Reittisuunnittelun tueksi tarkoitettujen reittihavainnollistusten tehtävä on vastata todellisia liikkumisreittejä, jolloin niiden hyödynnettävyysarvo on suurempi.
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2.3.4 Aikamaantiede tässä tutkimuksessa
Tässä tutkimuksessa sovelletaan aikamaantieteen teoriassa esitettyjä liikkumisrajoitteita (capability, authority ja coupling) ihmisten joukkoliikenteen käyttöön. Joukkoliikenne ja sen
käyttö tutkimuskonseptina on paikoin hyvin ihmisläheinen, sillä yksilöiden arvomaailma,
asenteet ja pelot muokkaavat sekä ohjaavat toimintatapoja. Näin ollen tutkimuksessa huomioidaan edellisten liikkumisrajoitekategorioiden lisäksi myös ihmisten henkisen puolen vaikutus liikkumiseen kaupunkitilassa. Mentaaliset (mental constraints) eli yksilölliset ja henkiset tekijät voivat vaikuttaa suurestikin liikkumispäätöksiin kaupunkitilassa. Näiden neljän
liikkumisrajoitekategorian avulla tunnistetaan, millaisia rajoitteita ihmiset kokevat Turun
seudulla joukkoliikenteen käyttöä kohtaan.

Vastapainona joukkoliikenteen käyttöä rajoittaville tekijöille tutkimuksessa selvitetään, millaiset tekijät vaikuttaisivat positiivisesti siihen, että ihminen valitsisi liikkumismuodokseen
joukkoliikenteen. Joukkoliikenteen käyttöön kannustavista tekijöitä etsitään vastapareja tutkimuksen avulla tunnistetuille käyttöä rajoittaville tekijöille. Tällä tavoin saadaan arvokasta
joukkoliikennesuunnittelua tukevaa informaatiota siitä, miten rajoittavien tekijöiden vaikutusta olisi mahdollista vähentää. Liikkumista rajoittavien tekijöiden minimoimista ei liikennetutkimuksissa tai aikamaantieteessä ole aikaisemmin juurikaan lähestytty liikkumiseen
kannustavien tekijöiden näkökulmasta. Kannustavien tekijöiden näkökulman hyödyntäminen tällaisissa tutkimuksissa on kuitenkin perusteltua, koska esimerkiksi joukkoliikenteessä
kaikkien käyttöä rajoittavien tekijöiden poistaminen ei ole mahdollista. Myös Hägerstrand
(1970) korosti samaista ajatusta rajoitteiden poistamisesta omassa työssään. Tällöin kannustimia lisäämällä joukkoliikenteestä on mahdollista tehdä nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto.

Aikamaantieteen teoriaa ei aikaisemmin ole yhdistetty tieteellisten julkaisujen perusteella
juurikaan joukkoliikennetutkimuksiin, vaan sitä on sovellettu muun muassa yleisellä tasolla
liikennejärjestelmiin (Liu ym. 2015) ja erilaisten ihmisryhmien liikkuvuutta havainnollistaviin tutkimuksiin (McQuoid ja Dijst 2012; Gadd 2017). Frändberg (2008) sovelsi tutkimuksessaan aikamaantiedettä kansainväliseen liikkumiseen. Tämä tutkimus tuo aikamaantieteeseen uudenlaisen tavan soveltaa teoriaa liikkumista havainnollistaviin tutkimuksiin. Sekä
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McQuoid ja Dijst (2012) että Gadd (2017) toivat omissa tutkimuksissaan emotionaaliset ja
mentaaliset tekijät osaksi aikamaantieteen tutkimuskenttää. Heidän tutkimustensa ja havaintojensa pohjalta mentaalinen näkökulma tuodaan esiin nyt myös joukkoliikenteen käyttöön
liittyvässä tutkimuksessa.

Keskeinen osa aikamaantieteen teoriaa ovat myös yksilöiden aikatilapolut. Hägerstrandin
ajatusta aikatilapoluista, -prismoista ja -kehästä sovelletaan selvittämällä kyselyn avulla ihmisten tavallisimpia kohteita, joihin he liikkuvat päivän aikana liikkumismuodosta riippumatta. Alkuperäisestä aikatilapolku-ajatuksesta poiketen kaupunkitilassa kuljetut reitit havainnollistetaan ilman aikaulottuvuutta, sillä sen huomioiminen kyselylomakkeella ei ollut
mahdollista. Tavoitteena on kuitenkin tunnistaa tilassa tärkeäksi koettuja reittejä, havainnollistaa niitä karttapohjalle sekä tuoda nämä tiedot osaksi Turun joukkoliikenneuudista ja reittisuunnittelua.

Tämä tutkielma tuo aikamaantieteen teorian tutkimuskenttään uuden tavan soveltaa teoriaa
liikkumista ja erityisesti joukkoliikennettä koskeviin tutkimuksiin. Aikaisemmin aikamaantieteessä esitettyjen yksilön polkujen havainnollistamiseen on käytetty esimerkiksi päiväkirjoja, joihin tutkimukseen osallistuneet ovat kirjanneet päivittäisen liikkumisensa. Päiväkirjojen käytön vuoksi aikamaantieteellisen aineiston keräämistä on pidetty massiivisena ja suuria
resursseja vaativana (Sui 2012). Tässä tutkimuksessa ihmisten liikkumista kuvaava aineisto
kerätään kyselylomakkeen avulla, johon vastaajat voivat kirjoittaa viisi yleisimmin kaupunkitilassa käyttämäänsä reittiä. Tapa kerätä tietoa on yksinkertaistus päiväkirjojen käytöstä,
sillä se ei huomioi päiväkirjoissa helpommin esiin tulevaa aikaulottuvuutta. Menetelmä ei
kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta saada relevanttia tutkimustietoa ihmisten liikkumisesta
kaupunkitilassa.

19

3. Tutkimuskonteksti
3.1 Tutkimusalue
Tutkimusalue sijaitsee Lounais-Suomessa, Varsinais-Suomen maakunnassa. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne on heinäkuusta 2014 lähtien ollut Turun ja sen ympäryskuntien
Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision ja Ruskon muodostama yhtenäinen joukkoliikennealue, Föli (kuva 4). Alueen kokonaispinta-ala on 1 654,43 neliökilometriä (Maanmittauslaitos 2017) ja väkiluku vuoden 2015 tiedon mukaan noin 287 000 (Tilastokeskus 2017).

Kuva 4. Föli-kunnat (Lähde: Maanmittauslaitos 2017, muokattu).

Turku on Föli-alueen suurin keskus, mutta jokaisella ympäryskunnalla on kuitenkin myös
oma kunta- tai kaupunkikeskuksensa. Joukkoliikennetarjonta on runsainta Turussa. Ruskoa
lukuun ottamatta kaikilla ympäryskunnilla on myös oma sisäinen joukkoliikenneverkosto
Turkuun suuntautuvien seutulinjojen lisäksi (Turun seudun joukkoliikenne 2016a).
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Turun nykyinen linjastorakenne perustuu suurimmilta osin Kauppatorin läpi kulkeviin heilurilinjoihin (kuva 5), joiden lisäksi Kauppatorilta lähtevät muutamat säteittäiset linjat muun
muassa Pohjois-Turkuun ja Ruissaloon. Vaihdollisissa yhteyksissä Kauppatorilla on keskeinen asema, sillä se yhdistää lähes kaikki linjat. Toisaalta Kauppatori on Turun seudulla myös
selkein vaihtopaikka, koska siellä on muun muassa isot aikataulunäytöt ja linjoilla tarkat lähtöajat. Nykyisin ainoa kehämäinen linja on linja 99, joka ei harvan vuorovälinsä vuoksi mahdollista vaihtoja kovin hyvin keskustan ulkopuolella.

Kuva 5. Turun joukkoliikennelinjaston nykyinen rakenne. Kuvassa on mukana vain osa Turun seudun nykyisistä bussilinjoista. Taustakartta: OpenStreetMap.
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3.2 Föli – Turun seudun joukkoliikenne
Fölin syntymisen mahdollisti uudistunut joukkoliikennelaki, jonka mukaan kaupunkiseudut
voivat alueellaan itse järjestää joukkoliikenteen palvelut (Martinez 2015; Ramboll 2016).
Aikaisemmin Turun ympäryskuntien joukkoliikenne perustui kilometripohjaiseen taksajärjestelmään, mutta Föli-uudistuksen jälkeen siirryttiin yhteisen tasataksan käyttöön kaikkien
kuntien alueella. Föli toi mukanaan Turun ympäryskuntien liikenteeseen aikaisemmin vain
Turun kaupunkiliikenteessä olleita etuuksia, kuten alennusryhmät, kahden tunnin vaihto-oikeuden ja sen, että lasta lastenvaunuissa kuljettava saa matkustaa ilmaiseksi.

Föli-uudistuksen ja julkisen liikenteen yhteistoimintasopimuksen jälkeen vastuu kaikkien
kuuden kunnan joukkoliikenteestä siirtyi Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle (Turun seudun joukkoliikenne 2016b). Reittien suunnittelusta ja aikatauluista vastaa
Turun seudun joukkoliikennetoimisto. Joukkoliikenteen reittisuunnittelu ja vuorotiheys perustuvat matkustajamääriin, mikä näkyy heikompana vuorotarjontana esimerkiksi harvaan
asuttujen asuinalueiden vuorotarjonnassa (Turun seudun joukkoliikenne 2016c). Toisaalta
tietyt vahvat liikennöintisuunnat vaativat aamu- ja iltapäivän ruuhka-aikaan tuekseen ylimääräisiä vuoroja, jotta suurien matkustajamäärien liikkumistarpeisiin on mahdollista vastata.

Turun kaupungin omistama Turun Kaupunkiliikenne Oy liikennöi 15–16 prosenttia Turun
joukkoliikenteestä (Tervonen, suullinen tiedonanto 2.11.2016). Muut liikennöitsijät seudulliseen joukkoliikenteeseen valitaan kilpailutuksen kautta (Turun seudun joukkoliikenne
2016c). Tällä hetkellä liikennöitsijöinä toimivat Turun Kaupunkiliikenne Oy, Länsilinjat Oy,
SL-autolinjat, Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiö (TLO), LS-liikennelinjat Oy, V-S Bussipalvelut Oy, J & M Launokorpi Oy, J. Vainion Liikenne Oy, Vesman Liikenne Oy ja Jalobus
Oy. Linjaliikenne Muurinen Oy, Jalobus Oy, Linjaliikenne Nyholm Oy, SL-autolinjat, Turkubus Oy ja Turun Citybus Oy kuuluvat Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiöön.

Turun seudun joukkoliikenneverkosto koostuu tällä hetkellä Turun sisäisistä linjoista, työmatka-, koululais-, yö- ja palvelulinjoista sekä ympäryskuntiin liikennöitävistä seutulinjoista
ja näiden kuntien sisäisistä linjoista. Tällä hetkellä joukkoliikenneverkkoon kuuluu 93 jouk-
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koliikennelinjaa, joista 38 on Turun sisäisen liikenteen linjoja ja 30 seutulinjaa. Näiden lisäksi erityisesti Turun alueella liikennöi 6 työmatkalinjaa, 8 koululaislinjaa, 6 yölinjaa, 3
palvelulinjaa ja 2 tarvittaessa liikennöivää linjaa (Turun seudun joukkoliikenne 2016a). Kaarinan, Raision, Naantalin ja Liedon sisäisiä linjoja on yhteensä 36.

Fölillä ja Varsinais-Suomen elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskuksella (ELY-keskuksella) on yhteishankintalinjoja, joiden kustannukset jaetaan osapuolten kesken (Lehtinen,
suullinen tiedonanto 16.2.2017). Yhteishankintalinjat kulkevat Föli-alueen ulkopuolelle
Kaarinan kautta Paimioon ja Paraisille sekä Liedon aseman kautta Auraan (Turun seudun
joukkoliikenne 2016a). Ely-keskus kilpailuttaa yksin Marttilaan, Somerolle ja Koski TL:ään
kulkevat linjat. Linjat kulkevat Liedon kautta, jolloin ne palvelevat myös lietolaisia käyttäjiä.
Nämä linjat ovat niin sanottuja nousukorvauslinjoja eli Föli maksaa Ely-keskukselle näillä
reiteillä korvauksia Föli-alueen sisällä tehtyjen matkojen määrän perusteella.

Föli-uudistuksen jälkeen matkamäärät ovat olleet kasvussa Turun seudulla. Vuoden 2016
tammi-elokuussa matkoja kertyi 5,8 prosenttia edellisvuotta enemmän (Vähämäki 2016).
Kokonaisuudessaan Fölin matkustajamäärä kasvoi 5,6 prosenttia vuonna 2016 (Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 2017). Kokonaismatkamäärä oli vuonna 2016 noin
25,7 miljoonaa. Vuoden 2016 toimintakertomuksen mukaan eniten matkustajia on linjalla 18
Runosmäki-Harittu (taulukko 1) (Föli 2016). Muita käytettyjä linjoja ovat lisäksi 2/2A
Kohmo-Länsinummi/Liljalaakso, 32/42 Varissuo-Pansio/Perno, 9 Katariina-Vaala ja 1 Satama-Lentoasema. Seudullisista linjoista suosituimmat ovat 6 Lieto-Turku-Naantali ja 7 Kaarina-Turku-Naantali. Fölin suosituimmat linjat muodostavat pohjan suunnitelluille runkolinjoille. Nykyisellään linja 18 vastaa keskimääräisen vuorovälinsä perusteella runkolinjaston
vuorovälivaatimuksia.
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Taulukko 1. Fölin suosituimmat linjat (mukaillen Föli 2016).
Linjan nro.

32 / 42
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Linjan reitti
Varissuo Pansio / Perno
Runosmäki Harittu

Linjan pituus
(km)

Vuoroväli

Matkustajamäärä

18,8 / 17,8

10 min / 10 min

2 951 308

13,4

7,5 min

2 898 547

12,3 / 12,3

10 min / 10 min

1 637 196

30,1

20 min

1 404 526

31,9

20 min

1 278 686

12,7

15 min

1 239 717

15,8

20 min

1 126 511

Kohmo 2 / 2A

Länsinummi /
Liljalaakso

7

6

Kaarina Turku - Naantali
Lieto Turku - Naantali
Satama -

1
9

Lentoasema
Katariina - Vaala

3.3 Runkobussijärjestelmät
3.3.1 BHLS ja BRT
Runkobussijärjestelmä on yksi monista mahdollisuuksista järjestää kaupunkien joukkoliikennepalvelut. Runkobussilinjastot jaetaan kahteen luokkaan sen perusteella, millaista liikennöintiä niillä tavoitellaan. Varsinaiset runkolinjastot ovat yleensä pikaraitiotiemäisiä ja
niistä käytetään lyhennettä BHLS (Buses with High level of Service) (Trafix Oy 2012). BRTlinjojen (Bus Rapid Transit) liikennöinti on suoraviivaista ja vastaa siten enemmän metroa.
BRT on määritelty nopeana kuljetusmuotoja, joka yhdistää raideliikenteen laadun ja muokattavissa olevan bussiliikenteen keskenään (Finn ym. 2012). Yhteistä molemmille linjatyypeille on se, että linjoissa korostuvat etuudet suhteessa muuhun liikenteeseen. Etuuksia ovat
esimerkiksi erilliset bussikaistat, joita on joissain tapauksissa toteutettu jo vuodesta 1937 lähtien ympäri maailmaa (Hidalgo ja Gutiérrez 2013).
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Ensimmäinen täysin varusteltu BRT järjestelmä toteutettiin vuonna 1982 Brasilian Curitibassa (Hidalgo ja Gutiérrez 2013). Myöhemmin järjestelmä mukautettiin käyttöön myös Quitossa, Bogotassa, Los Angelesissa, Mexico Cityssä, Jakartassa, Pekingissä ja Istanbulissa.
1990-luvulla eurooppalaiset tutkijat ottivat käyttöön BHLS-käsitteen, sillä he halusivat eriyttää eurooppalaiset sovellukset, jotka perustuvat matkustajien kokemusten parantamiseen
BRT-komponenttien toimittamisen sijaan. BHLS-käsitteen syntymistä Euroopassa voidaan
näin ollen selittää välttämättömyydellä, jolla täytetään tavallisen bussiliikenteen ja raideliikenteen välinen kuilu suorituskyvyn, kustannusten ja kapasiteetin avulla (Finn ym. 2012).
Kaikkialla Euroopassa kehitetään tällä hetkellä korkealaatuisempia linjajärjestelmiä ja
BHLS-järjestelmien avulla pyritään palauttamaan joukkoliikenteen ja linja-autoliikenteen tehokkuus nykyisistä liikenteen ruuhkautumisista huolimatta. BHLS-järjestelmän houkuttelevuutta lisätään investoimalla järjestelmän luotettavuuteen, asiakastukeen ja markkinointiin.

Bussi on ensisijainen julkisen liikenteen muoto sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti
(Finn ym. 2012). Suurissa kaupungeissa, joissa joukkoliikenteen kysyntä on suuri, joukkoliikenne on rakennettu enimmäkseen metron ja raitioverkoston varaan. Yksi suurimmista ristiriidoista nykyaikaisen liikenteen suunnittelussa on ollut liiallinen keskittyminen erittäin arvokkaiden liikennejärjestelmien toteuttamiseen, jotka eivät palvele valtaosaa julkisen liikenteen käyttäjistä. Nykyiset linja-autopohjaiset, monipuoliset ja muokattavat joukkoliikennejärjestelmät ovat osoittaneet, että Euroopassa ei ole olemassa sellaista kaupunkiympäristöä,
jossa BHLS:n kaltaisia joukkoliikenneratkaisuja ei voisi käyttää.

Euroopan linja-autoalalla on pitkät perinteet innovaatioiden ja kehityksen saralla. Bussikaistat, joukkoliikennekadut ja liikenteen hallinta joukkoliikenne-etuuksineen oli toteutettu jo
1970-luvulla kuten myös automaattiset ilmoitus- ja valvontajärjestelmät (Hidalgo ja Gutiérrez 2013). 1990-luvulla raitiotiet saivat osakseen positiivista huomiota ja niille tehtiin useita
parannuksia. Samaan aikaan linja-autot jäivät takaa-alalle. Eurooppalainen BHLS-järjestelmä toimii nykyään tavallisten bussien ja kevyen raideliikenteen (LRT Light Rail Transit)
välimaastossa laadun, kustannusten ja kapasiteetin suhteen.
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BHLS eroaa tavallisista joukkoliikenteen lähestymistavoista kolmella tapaa (Finn ym. 2012).
Sen osa-alueet on yhdistetty kokonaisvaltaisella tavalla joukkoliikennejärjestelmän parantamiseksi ilman, että keskitytään liikaa yksityiskohtaisten asioiden tarkasteluun. BHLS on konsepti, jolla on brändi ja se on markkinoitu kohdemarkkinoille. Lisäksi BHLS palvelee yleensä
kaupunki- ja liikennepolitiikkaa tai strategisia tavoitteita, jolloin BHLS-järjestelmä ei ole
vain teknisiä tai toiminnallisia parannuksia. BHLS-järjestelmien uskotaan ratkaisevan kaupungistumisen ja liikkumisen haasteet Finn ym. mukaan, koska:

-

Etuudet parantavat joukkoliikenteen liikkuvuutta suhteessa yksityisautoiluun ja korkealaatuiset ajoneuvot mahdollistavat nopean ja luotettavan palvelun.

-

Moderni kalusto, laadukkaat pysäkit sekä ajankohtainen matkustaja- ja aikatauluinformaatio tarjoavat mukavuutta ja helppoutta ja tekevät matkustamisesta houkuttelevampaa.

-

Mukautetut reitit ja palvelut mahdollistavat paremmat yhteydet nykyiseen joukkoliikenneverkkoon.

-

Toiminnan, mukavuuden ja palvelun yhdistelmän parantaminen sekä sitä tukeva
brändäys ja markkinointi tekevät bussiin perustuvasta joukkoliikenteestä laadukkaan.

-

Kaikki edellä mainitut tekijät kasvattavat joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja vetovoimaa mahdollisten uusien käyttäjien keskuudessa sekä toisaalta säilyttävät nykyisten asiakkaiden kiinnostuksen joukkoliikennettä kohtaan.

-

Erityisesti uusien käyttäjien joukkoliikenteen käytön lisääntyminen vähentää yksityisautolla tehtävien matkojen määrää, mikä puolestaan tarkoittaa pienempää polttoaineen kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä ja muiden haitallisten
päästöjen pienentymistä paikallisella tasolla. Bussiliikenteen päästöihin on mahdollista vaikuttaa investoimalla uudempia, päästöiltään puhtaampia ajoneuvoja.

-

Parempi julkinen liikenne parantaa kansalaisten liikkuvuusmahdollisuuksia ja elämänlaatua. Tämä vaikuttaa erityisesti sellaisiin kansalaisiin, joilla syrjäytymisriski on
korkea.
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Poliittisesta näkökulmasta Finn ym. (2012) mukaan Euroopan liikenteeseen liittyy useita kysymyksiä. Kasvihuonekaasupäästöt ovat tulevaisuudessa tärkeä ilmastopoliittinen kysymys
ja päästöjen vähentämiseksi on tehtävä töitä myös liikenteen saralla. Lisäksi järkevä ja tehokas polttoaineen käyttö turvaa fossiilisten polttoaineiden riittävyyttä pitkällä aikavälillä. Tehokasta ja kestävää liikkuvuutta on parannettava myös kaupunki- ja taajama-alueiden ulkopuolella. Kuten myös edellä on todettu, liikkuvuudella on tärkeä merkitys ihmisten elämänlaatuun. Sosiaalisen pääoman ja syrjäytymisvaarassa olevien suojelu ovat sellaisia tekijöitä,
joihin on mahdollista vaikuttaa liikennepoliittisten päätösten kautta.

3.3.2 Runkobussijärjestelmät eurooppalaisissa kaupungeissa
Vuosien kuluessa BRT ja BHLS ovat tulleet entistä tunnetummiksi. Ne ovat maailmanlaajuisesti osa useiden kaupunkien multimodaalisia liikennejärjestelmiä tai suunnitelmia (Hidalgo ja Gutiérrez 2013). Jo vuonna 2011 maailmassa oli 120 kaupunkia, joissa oli käytössä
liikenne-etuuksiin perustuvaa joukkoliikennettä. Näissä kaupungeissa oli tuolloin yhteensä
4300 kilometriä joukkoliikennekatuja tai bussikaistoja, 6700 pysäkkiä ja matkustajakapasiteetti noin 28 miljoonaa matkustajaa päivässä. BRT- ja BHLS- järjestelmiä on käytössä kaikilla mantereilla, mutta erityisen suuressa mittakaavassa niitä on kuitenkin Latinalaisessa
Amerikassa ja Aasiassa. Niiden kasvu on ollut räjähdysmäistä myös vähemmän kehittyneissä
maissa. Käyttöönottoa on puoltanut edullisuus ja nopean käyttöönoton mahdollisuus esimerkiksi raideverkkoon verrattuna.

Finn ym. (2012) esittelevät raportissaan BHLS-järjestelmän ja sen variaatioiden käyttökokemuksia useista Euroopan kaupungeista, kuten esimerkiksi Prahasta, Essenistä, Dublinista,
Amsterdamista ja Tukholmassa. Prahassa viimeisten 20 vuoden aikana on investoitu raitioteihin ja metroon. Bussiliikenne on vastaavasti kärsinyt päivittäisistä ruuhkista ja niiden
aiheuttamista viivästyksistä. Kuitenkin vuodesta 2008 lähtien kaupunki on kehittänyt myös
bussiverkostoaan. Bussiliikenteen etuudet ovat kehittyneet. Runkobussi- ja raideliikenne
käyttävät Prahassa nykyään samoja liikenneväyliä ja pysäkkejä, millä on ollut positiivinen
vaikutus runkobusseille.
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Myös Essenissä runkobussien erilliset liikenneväylät ovat tarjonneet nopean, mukavan ja
luotettavan liikennöinnin kaupungin asukkaille Finn ym. (2012). Runkobussien nopeus voi
paikoin yltää jopa 80 kilometriin tunnissa. Dublinissa matkustajamäärät ovat kasvaneet 50
prosenttia vuoden 1997 tasosta. Runkobussit on koettu Dublinissa käytännölliseksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi, jonka avulla on saavutettu merkittäviä parannuksia linjojen
nopeuksiin, luotettavuuteen ja matkustajamääriin.

Amsterdamissa runkobussit ovat olleet onnistunut tapa järjestää joukkoliikenne. Kaupunkiin
on onnistututtu luomaan runkobussijärjestelmiin kuuluvat identiteetti, erityisinfrastruktuuri,
ajankohtainen matkustajainformaatio, omat bussit ja laadukkaat pysäkit. Tulevaisuudessa
runkobussilinjoja suunnitellaan otettavaksi käyttöön muuallakin Amsterdamin alueella. Lisäksi kaupungissa on mietitty raideliikenteen mahdollisuutta osana bussiliikennettä riippuen
siitä, miten asiakassuhde kehittyy tulevaisuudessa.

Suomessa ensimmäinen runkobussilinja toteutettiin Helsingissä. Jokeri-linjana tunnettu runkobussi 550 palvelee poikittaisliikenteessä Espoon Westendinasemalta Helsingin Itäkeskukseen (HSL 2011). Jokeri-linjaa pidetään onnistuneena runkolinjana Helsingin seudulla, sillä
esimerkiksi sen matkustajamäärät ovat kasvaneet 7 prosentin vuosivauhtia. Linjasta on lyhyessä ajassa tullut HSL-alueen suosituin (HSL 2016). Erityisesti ruuhka-aikoina linjan matkustajakapasiteetti on ylärajoilla, minkä vuoksi linjan korvaamisesta pikaraitiotiellä on päätetty. Raide-Jokeri tulee kulkemaan nykyisen 550-linjan reittiä Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen Westendinaseman sijaan.

Ensimmäisen Jokeri-linjan perustamisen jälkeen vuonna 2015 otettiin käyttöön Helsingin
seudun liikenteessä toinen poikittainen runkolinja, 560 (HSL 2015). Linja kulkee Helsingin
Vuosaaresta Vantaan Myyrmäkeen. Reitin varrella on muun muassa neljä metroasemaa ja
kaksi rautatieasemaa sekä yli kilometrin mittainen joukkoliikennetunneli, joka nopeuttaa linjan kulkua. HSL:n tavoitteena on lisätä runkolinjoja kuudesta kahdeksaan vuoteen 2020 mennessä (HSL 2014).
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3.3.3 Turun runkobussijärjestelmä
Turun seudun rakennemalli 2035:ssa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti Turun seudun joukkoliikennettä kehitetään pikaraitiotie- ja runkobussilinjojen sekä niitä täydentävien kaupunkiliikennelinjojen pohjalta (Pöyry 2012). Rakennemallissa esitetyt joukkoliikenteen kehittämistarpeet ovat olleen Turun kaupunginvaltuuston käsittelyssä loppuvuodesta 2009, jolloin
myös päätettiin, että Turkuun toteutettavaksi joukkoliikenneratkaisuksi valitaan runkobussijärjestelmä. Runkobussilinjaston suunnittelu- ja kehittämistyö on aloitettu loppuvuodesta
2011 ja sen on määrä valmistua vuonna 2020. Turun kaupunginhallitus hyväksyi 8.8.2016
joukkoliikenteen kehittämislinjaukset ja runkobussijärjestelmän (Turun kaupunginhallitus
2016).

Kaiken kattava linjastouudistus on tärkein osa uutta runkobussijärjestelmää. Siihen on suunnitteilla viisi linjatasoa, jotka ovat runkolinjasto, syöttölinjasto, palvelulinjasto, kutsuliikenne
sekä seutu-, koululais- ja työyhteydet (Turun kaupunginhallitus 2016). Linjatasoista runkolinjasto on pysyvin. Muut linjatasot eivät tulevaisuudessa välttämättä ole yhtä pysyviä vaan
ovat paremmin muokattavissa esimerkiksi kysynnän muutosten mukaan (Jorasmaa, suullinen
tiedonanto 7.3.2017). Uudistuksella tavoitellaan houkuttelevampaa ja nopeampaa joukkoliikennettä, joka tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon oman auton käytölle. Työ käsittää linjastosuunnittelun lisäksi aikataulu- ja kalustosuunnitelmat, infrastruktuurin parantamiseen ja
rakentamiseen liittyvät toimenpiteet kuten liikennevaloetuudet, pysäkkien ja informaation
kehittämisen sekä joukkoliikennekatujen ja -kaistojen rakentamisen. Turussa runkolinjasto
pohjautuu nykyisiin vahvoihin liikennesuuntiin.

Runkobussijärjestelmän perustana ovat nopeat ja tiheästi liikennöivät kaupunkiliikenteen
bussilinjat. Linjojen vuoroväli on ruuhka-aikaan 5–10 minuuttia ja hiljaisempaan päivä- ja
ilta-aikaan 10–15 minuuttia (WSP Finland Oy 2009; Pöyry 2012; Trafix Oy 2012). Linjat
kulkevat varhaisesta aamusta pitkälle iltaan. Reaaliaikainen matkustajainformaatio ja häiriötiedotteet ovat osa toimivaa runkobussijärjestelmää, jonka vuoksi ne on hyvä saada matkustajien nähtäville esimerkiksi pysäkeille. Runkobussikaluston on oltava modernia, ympäristöystävällistä ja matalalattiasta, jolloin matkustaminen helpottuu myös liikuntarajoitteisille.
Runkobussilinjaston ulkopuolelle jäävien asuinalueiden ja muiden pienempien alueiden
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joukkoliikenne hoidetaan liityntäliikenteen ja täydentävän linjaston avulla. Vaihtaminen esimerkiksi liityntälinjalta runkolinjaston autoon on oltava mahdollisimman helppoa.

Runkolinjojen reitit on suunniteltava siten, että linjan varrella on riittävästi asutusta ja työpaikkoja. Pohjana runkolinjaston reittisuunnittelussa onkin hyvä hyödyntää nykyistä linjastoa, jossa on huomioitu asutus- ja työpaikka-alueet. Riittävän suuret matkustajamäärät mahdollistavat tiheän vuorotarjonnan. Turun seudun rakennemalli 2035:ssa bussireitin vaikutusalueeksi on esitetty tien molemmin puolin 400 metrin vyöhykkeitä, jolloin kävelymatka lähimmälle pysäkille voisi olla korkeintaan 600 metriä (Pöyry 2012). Kannattavuuden kannalta
linjan vaikutusalueella tulisi olla vähintään 7000–10000 asukasta, jolloin asukastiheyden tulisi olla yli 1500–1800 asukasta linjakilometriä kohti.

Runkobussin kulun on oltava joutuisaa, minkä vuoksi runkolinjojen matka-aikojen nopeuttamiseksi on monissa kaupungeissa rakennettu erillisiä joukkoliikennekaistoja sekä ohitusja oikaisulinjoja (WSP Finland Oy 2009; Hidalgo ja Gutiérrez 2013). Muita mahdollisia infrastruktuuritoimenpiteitä ovat muun muassa liikennevaloetuudet ja liikennevalo-ohitukset.
Joukkoliikenne-etuuksien avulla varmistetaan liikenteen luotettavuus ja täsmällisyys (Varsinais-Suomen liitto 2014). Matka-aikaan on myös mahdollista vaikuttaa positiivisesti harventamalla pysäkkiväliä, jolloin pysähdyksiin ei kulu niin paljon aikaa. Runkobussin tarkoitus
on Turun seudulla olla kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautoliikenteelle.

3.4 Joukkoliikenteen järjestämistä ohjaavat lait ja asetukset
3.4.1 Joukkoliikennelaki, palvelusopimusasetus ja palvelutasomäärittely
Nykyinen joukkoliikennelaki astui voimaan 3.12.2009. Sitä sovelletaan ammattimaisena harjoitettavaan henkilöiden kuljettamiseen linja-autoilla (Joukkoliikennelaki 13.11.2009/869).
Ammattimaisuudella tarkoitetaan toimeentulon hankkimista tai elinkeinon harjoittamista
korvausta vastaan joko pää- tai sivutoimisesti. Lain keskeinen tavoite on joukkoliikenteen
kehittäminen. Sen avulla pyritään vastaamaan koko maan laajuisesti entistä paremmin ihmisten jokapäiväisiin liikkumistarpeisiin ja erityisesti suurissa kaupungeissa parantamaan joukkoliikenteen asemaa suhteessa yksityisautoiluun korkean palvelutason kautta.
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EU:n määrittelemä palvelusopimusasetus (PSA) astui voimaan samanaikaisesti nykyisen
joukkoliikennelain kanssa (Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus 2011).
Vuonna 2010 valtion aluehallinnossa tapahtuneiden uudistusten jälkeen esimerkiksi silloiset
lääninhallitusten liikenneosastot ja tiepiirit yhdistettiin osaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY). Uudistuksen jälkeen Turun seudun joukkoliikenteen viranomaisena
on toiminut Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa joukkoliikenteestä maakunnan tasolla. Valtakunnallisella tasolla joukkoliikenteen
palvelutason määrittelee liikenne- ja viestintäministeriö.

Joukkoliikennelain (Joukkoliikennelaki 13.11.2009/869) mukaan liikenteenharjoittajat vastaavat markkinaehtoisen liikenteen suunnittelusta. Ei-markkinaehtoisen liikenteen suunnitteluun palvelusopimusasetus määrittelee toimivaltaiset viranomaiset eli Turun tapauksessa Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen.
Suunnittelun päätavoite on toimiva joukkoliikenneverkko, joka toimii joko seudullisina tai
alueellisina kokonaisuuksina. Joukkoliikenteen kysyntä ja tarjonta on sovitettava yhteen parhaalla mahdollisella tavalla, minkä lisäksi suunnittelussa on huomioitava erilaiset väestöryhmät ja heidän liikkumistarpeensa.

Palvelusopimusasetus ottaa kantaa muun muassa joukkoliikenteen tarjouskilpailutuksiin,
solmittavien sopimusten määräaikaisuuteen ja siihen tuotetaanko joukkoliikennepalvelut julkisten vai yksityisten yritysten kautta (Euroopan parlamentti 2007; Lehtinen 2014). Joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta lippujen hintojen on oltava maltillisia, liikennöinnin
luotettavaa ja korkealaatuista. Tilanteissa, joissa markkinaehtoisuus ei riitä takaamaan riittävää joukkoliikenteen palvelutasoa, joukkoliikennepalvelut pitää palvelusopimusasetuksen
mukaan kilpailuttaa hankintalainsäädännön ja joukkoliikennelainsäädännön mukaisesti (Liikennevirasto 2017). Tällaisissa tilanteissa alueiden joukkoliikenteen järjestämisestä vastaava
viranomaistaho on PSA:n mukaan velvoitettu maksamaan liikennöitsijöille korvauksia, jotta
he pystyvät toimimaan osana ei-markkinaehtoista joukkoliikennejärjestelmää.
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Julkisten palveluhankintojen tarjouskilpailu ei palvelusopimusasetuksen mukaan ole pakollista siinä tapauksessa, että sopimus koskee lyhyitä matkoja tai sen rahallinen arvo on pieni
(Euroopan parlamentti 2007; Lehtinen 2014). Palvelusopimusasetus määrittelee viranomaisten ja liikennöitsijöiden välisten sopimusten määräaikaisuuden linja-autoliikenteessä kymmeneen vuoteen, mutta ei määrää sitä, tuotetaanko henkilöliikenne yhdessä julkisten vai yksityisten yritysten kanssa.

Toimivaltaisten viranomaisten määrittelemä joukkoliikenteen palvelutasomäärittely on yksi
uuden joukkoliikennelain määrittelemä viranomaistehtävä (Turun kaupunki ja VarsinaisSuomen ELY-keskus 2011). Palvelutasomäärittelyssä on tärkeää yhteistyö viranomaisten,
kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa, sillä nykyinen laki korostaa liikenteen alueellisia
kokonaisuuksia aiempaa enemmän. Lain tuomien uudistusten tavoitteena on ollut joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääminen, resurssien tehokkaampi käyttö ja palveluiden turvaaminen. Määriteltyjen palvelutasotavoitteiden kautta viranomaisilla on paremmat mahdollisuudet suunnitella tarkoituksen mukainen liikenneverkko.

Turussa palvelutasomäärittelyn kautta on muodostettu kuusiportainen luokittelu, minkä
avulla seudun palvelutasotavoitteiden määrittely on helpompaa (Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus 2011). Joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta tärkeimmät
luokat ovat kilpailutaso+ ja kilpailutaso (taulukko 2). Tällä hetkellä Turun seudun joukkoliikenne edustaa suurimmilta osin tavoitearvojen tasoja II-IV (Lehtinen 2014). Turkuun
suunniteltu runkobussilinjasto edustaa lähimpänä ensimmäistä luokkaa (kilpailutaso+), sillä
siihen liittyvät vahvasti nopeus, luotettavuus ja reaaliaikainen matkustajainformaatio, mitkä
ovat runkobussilinjaston perusedellytykset.
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Taulukko 2. Turun seudun joukkoliikenteessä sovellettavat palvelutasoluokat (mukaillen Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus 2011).

Liikennöintiaika

Vuoroväli (min)

Taso I

Taso II

Taso III

Kilpailu +

Kilpailu

Houkutteleva +

Arkisin

5:30 - 01:00

5:30 - 00:00

6:00 - 23:00

Perjantai

5:30 - 04:00

5:30 - 02:00

6:00 - 01:00

Lauantai

6:00 - 04:00

6:30 - 02:00

7:30 - 00:00

Sunnuntai

7:00 - 00:00

8:00 - 23:00

9:00 - 22:00

● ruuhka 5

● ruuhka 10

● ruuhka 15

● päivä 10

● päivä 10–20

● päivä 20–30

● ilta 15

● ilta 20

● ilta 30

Lauantai

15

20

30

Sunnuntai

15

20

30

Arkipäivä

Taso V

Taso IV

Autottomien

Houkutteleva

Liikennöintiaika

Vuoroväli (min)

arkiyhteydet

Taso VI
Peruspalvelutaso
7:00 - 17:00

Arkisin

6:30 - 22:00

7:00 - 21:00

Perjantai

6:30 - 23:00

7:00 - 21:00

Lauantai

9:00 - 23:00

10:00 - 18:00

Tarpeen mukaan

Sunnuntai

10:00 - 21:00

Kysynnän mukaan

Tarpeen mukaan

● ruuhka 20–30
Arkipäivä

● päivä 30–60
● ilta 60

(työ ja opiskelu) tai
arkisin 1-2 krt/viikko

1-5 vuoroa / ajosuunta
● ruuhka 60

työ-, koulu- ja asiointi- ja

● päivä 60–120

liityntämatka-tarpeiden
mukaisesti

Lauantai

60

60–120

Tarpeen mukaan

Sunnuntai

60

120

Tarpeen mukaan
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3.4.2 Liikennekaari
Hallituksen suunnittelemalla liikennejärjestelmäuudistuksella, liikennekaarella, on vaikutus
koko maan liikennemarkkinoihin. Liikennekaaren tavoitteena on yhtenäistää liikennemarkkinat yhdeksi, entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaavaksi kokonaisuudeksi (Liikenne- ja viestintäministeriö 2017). Liikennekaaren tarkoituksena on helpottaa liikennejärjestelmiin liittyvien kokonaisuuksien hahmottamista ja tarkastelua, helpottaa esimerkiksi uusien yritysten markkinoille tuloa ja parantaa järjestelmän eri osa-alueiden yhteistoimivuutta.
Liikennekaaren avulla pyritään lisäksi edistämään henkilöliikennemarkkinoiden kilpailun tasapuolisuutta (Liikenne- ja viestintäministeriö 2016).

Liikennekaari on yksi osa hallituksen kärkihanketta, jonka tarkoituksena on rakentaa entistä
parempaa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä (Liikenne- ja viestintäministeriö
2017). Liikennekaarella edistetään uutta teknologiaa ja digitalisaatiota esimerkiksi avoimen
datan ja tietovarantojen nykyistä paremman hyödyntämisen kautta. Liikennekaareen on tarkoitus koota ja yhdistää tällä hetkellä erillisistä substanssilaeista yhtenäinen liikennemarkkinoita ja -palveluja koskeva säännöskokoelma. Joukkoliikennelaki on yksi näistä erillisistä
substanssilaeista.

Toteutuessaan liikennekaari mahdollistaisi esimerkiksi sen, että yhdellä lipulla olisi mahdollista matkustaa liikennevälineistä riippumatta, vaikka Pohjois-Suomesta Helsinkiin (Laitinen
2016). Lippu voisi esimerkiksi olla kuukausimaksuun perustuva. Lippujärjestelmässä hyödynnettäisiin vahvasti digitalisaation mahdollisuuksia, jolloin kuukausimaksuun perustuvat
lippu maksettaisiin todennäköisesti mobiilisovelluksen kautta. Liikennekaarella pyritään nykyistä käyttäjäystävällisempiin toimintatapoihin, jolloin myös joukkoliikenteen tulisi pystyä
henkilöautoliikenteeseen verrattavaan palvelutasoon.

Toteutuessaan liikennekaari astuisi voimaan heinäkuussa 2018 (Liikenne- ja viestintäministeriö 2016, 2017). Liikennekaaren sisällöllisen laajuuden vuoksi se toteutetaan kolmessa vaiheessa ja siitä pyydetään lausuntoja liikennealan toimijoilta. Myös Turun seudun joukkoliikenneviranomainen on antanut lausunnon Liikennekaari-lakimuutoksesta. Lausunnon mukaan:
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”Turun seudun joukkoliikenneviranomainen kannattaa liikennekaaressa todettua digitalisaatiota, matkaketjuja, avoimia rajapintoja ja taustajärjestelmäpohjaisia lippuratkaisuja. Sen sijaan joukkoliikenneviranomainen pitää erittäin huolestuttavana, että
Liikennekaariluonnos ei sisällä selkeää mainintaa kilpailutetun bruttosopimusliikenteen yhtäläisestä oikeudellisesta asemasta, kuin mikä käyttösopimuksille PSA:n mukaan voidaan myöntää. Joukkoliikenneviranomainen esittää Liikennekaareen täsmennystä siltä osin, että yksinoikeus toteutuu sopimusmuodosta riippumatta.”
(Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 2016)

Turun runkolinjastouudistuksen kannalta liikennekaari tukee ajatusta reaaliaikaisuudesta ja
paremmasta matkustajainformaatiosta. Avoimet rajapinnat tarjoavat sovelluskehittäjille
mahdollisuuden uudenlaisten matkustajapalvelujen tuottamiseen ja digitalisaatio mahdollistaa tiedonvälityksen matkustajille entistä luotettavammin ja monipuolisemmin.

4. Aineistot ja menetelmät
4.1 Kyselytutkimuksen periaatteet
Kysely on ihmismaantieteessä usein käytetty aineiston keräämisen työkalu ja sitä hyödynnetään erityisen paljon tilanteissa, joissa halutaan selvittää ihmisten mielipiteitä tutkittavasta
aiheesta. McLaffertin (2010) mukaan kyselytutkimusta on mahdollista käyttää tilanteissa,
joissa halutaan kerätä informaatiota ihmisten käyttäytymisestä, henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä asenteista ja käsityksistä tutkittavaa asiaa kohtaan. Kyselyaineiston keruu
koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisenä kyselylomake on suunniteltava huolella ja valittava
tutkimukseen sopiva strategia. Viimeisenä määrällisen tutkimuksen onnistumisen kannalta
otannan suunnittelu on tärkeä osa tutkimuksen tekoa. Onnistunut otanta on kattava ja mahdollisimman kuvaileva otos perusjoukosta (Valli 2001). Kattavan otannan avulla tutkimustulokset on mahdollista yleistää koskemaan koko perusjoukkoa.

Kattava tutkimusotanta ei aina ole yksiselitteinen ja helposti toteutettavissa (Parfitt 2005).
Nykyään kyselytutkimuksia toteutetaan paljon internetin välityksellä, jolloin kysely on kaikkien saatavilla ja kaikki halukkaat voivat vastata siihen. Kattava otanta on verkkokyselyissä
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suuri haaste. Internet-pohjaisessa kyselyssä ihmiset valikoituvat suuremmalla todennäköisyydellä vastaajiksi omien mieltymystensä perusteella ja saaduissa vastauksissa niin sanotut
ääripäät korostuvat suhteessa muihin vastaajiin (KvantiMOTV 2003a). Toinen otantaan liittyvä haaste nousee esiin tilanteissa, joissa tutkijalla ei ole tutkimuksen kannalta riittävää informaatiota tilastollisista havaintoyksiköistä eikä hän näin ollen voi tehdä satunnaista otantaa
perusjoukosta. Tällöin ei puhuta tilastollisesta otannasta vaan perusjoukon näytteestä. Näyte
voi muodostua ongelmaksi aineiston analysointivaiheessa, sillä yleistettävyys perusjoukkoon
ei välttämättä ole tarpeeksi edustava (Miettinen 2011).

Kyselylomakkeen teossa on hyvä huomioida muutamia tärkeitä asioita, jotta aineisto vastaa
mahdollisimman hyvin tutkimusongelmaan. Kyselylomake on hyvä rakentaa tutkimuskysymysten ympärille (Parfitt 2005; Valli 2001). Kysymysten kieliasu, niiden looginen eteneminen ja yksiselitteisyys ovat tärkeä huomioida, jotta kyselyyn vastaavat ymmärtävät kaiken
niin kuin tutkija on tarkoittanut. Saateteksti, jossa kerrotaan muun muassa tutkimuksen taustoista, tavoitteista ja käyttötarkoituksesta sekä vastausten anonyymistä käsittelystä, sijoitettiin tässä tutkimuksessa kysymyslomakkeen alkuun. Lisäksi saatetekstin yhteyteen liitettiin
tutkimuksen toteuttajan yhteystiedot, mihin kyselyyn osallistuneet voivat tarvittaessa ottaa
yhteyttä.

Perinteisessä kyselylomakkeessa kysymyksiin on yleensä määritelty ennalta vastausvaihtoehdot, mutta myös avoimet kysymykset ovat mahdollisia (McLaffert 2010). Kyselyn alkuun
on hyvä sijoittaa vastaajan taustoja koskevia kysymyksiä kuten sukupuoli, ikä ja asuinkunta.
Avoimia kysymyksiä ei ole hyvä sijoittaa kyselyn alkuun, sillä ne saattavat peräännyttää vastaajan. Kysymykset eivät saa johdatella vastaajaa tiettyyn suuntaan ja kaikkien on oltava tutkittavan asian kannalta tarpeellisia (Parfitt 2005).

Kyselyllä on aineistonkeruumenetelmänä luonnollisesti sekä hyviä että huonoja puolia. Positiivinen puoli on muun muassa se, ettei tutkijan läsnäolo vaikuta saataviin vastauksiin ja
kysymykset esitetään vastaajille samalla tavalla, mikä parantaa vastausten ja tutkimusten luotettavuutta (Valli 2001). Kyselyjen avulla tutkimuksen otanta on mahdollista saada laajemmalta maantieteelliseltä alueelta kuin esimerkiksi haastattelututkimuksissa. Kyselytutkimus-
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ten suurin haaste liittyy vastausprosenttiin. Liian vähäinen vastaajamäärä vaikeuttaa yleistysten tekemistä otannasta perusjoukkoon ja tekee näin ollen tutkimuksen tuloksista epäluotettavimpia. Lisäksi vastaajien väärinymmärrysten todennäköisyys voi kasvaa, koska tarkentavia kysymyksiä ei ole mahdollista esittää.

Internet on noussut nykyaikana tärkeäksi kanavaksi tutkimusaineistojen keruussa, sillä perinteisten postituskyselyjen rinnalle on noussut esimerkiksi sähköpostien kautta välitettävät
kyselyt (McLaffert 2010). Kyselyformaatti on yleensä samanlainen internet-kyselyssä kuin
postikyselyssä. Internet-pohjaisten kyselyjen vahvuus on kuitenkin mahdollisuus hyödyntää
tietokoneavustettuja kyselypohjia, joissa järjestelmä tarkistaa ihmisten vastauksia ja ohjaa
uusia kysymyksiä annettujen vastausten perusteella. Lisäksi niiden toteuttaminen ei vaadi
suuria taloudellisia resursseja suhteessa siihen, miten helposti kysely on levitettävissä laajallekin alueelle. Perusjoukkoa edustava otos muodostuu ongelmaksi useissa internet-pohjaisissa kyselytutkimuksissa. Vastaajia on vaikeampi määritellä, sillä internet-kyselyyn on
helppo kenen vain vastata, eikä näin ollen voida tietää kuuluuko vastaaja kyselyn kohderyhmään vai ei. Lisäksi kyselyn kohderyhmässä voi olla sellaisia henkilöitä, jotka eivät käytä
internetiä tai sähköpostia, jolloin he jäävät automaattisesti otoksen ulkopuolelle.

4.2 Aineiston taustatiedot

Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin sekä internet-pohjaisen että paperisen kyselylomakkeen avulla. Pääpaino aineiston keruussa oli internet-lomakkeessa, jonka arvioitiin saavuttavan laajemman käyttäjäkunnan kuin esimerkiksi postitse lähetettävä kyselylomake. Paperisia
kyselylomakkeita vietiin kuitenkin Turun seudun joukkoliikenteen palvelutoimistoon, jotta
kysely tavoittaisi myös sellaisia henkilöitä, joita internet-pohjainen kyselylomake ei välttämättä tavoita kuten esimerkiksi vanhuksia. Kyselystä tehtiin myös ruotsinkielinen versio.

Internet-pohjainen kyselylomake toteutettiin Webropol 2.0 -ohjelmalla. Kyselylomake (liite
1) hahmoteltiin tutkimuskysymysten ympärille siten, että väliotsikot muodostuivat tutkimuskysymysten perusteella (joukkoliikenteen käyttöä rajoittavat tekijät, joukkoliikenteen käyttöön kannustavat tekijät ja liikkuminen kaupunkitilassa). Saateteksti sijoitettiin heti kyselyn
alkuun. Saatteessa kerrottiin kyselyn käyttötarkoituksesta, arvonnasta ja anonymiteetistä
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sekä mahdollisia kysymyksiä varten toteuttajan yhteystiedot. Kyselylomakkeen ensimmäisen sivun taustoittavat kysymykset olivat kaikille vastaajille pakollisia. Kyselylomakkeessa
oli kaiken kaikkiaan 16 kysymystä, joista kolme oli avoimia. Viimeiselle sivulle vastaajien
oli mahdollista jättää omat yhteystietonsa, mikäli he halusivat osallistua arvontaan. Turun
seudun joukkoliikenteen palvelutoimistoon tehty paperinen kyselylomake ja ruotsinkielinen
Webropol-lomake olivat täysin yhteneviä suomenkielisen Webropol-lomakkeen kanssa.

Tilastollisesta näkökulmasta kyselyyn vastanneet eivät ole edustava otos perusjoukosta. Tutkimuksen näkökulmasta oli mahdotonta saada tietoja kaikista joukkoliikenteen nykyisistä tai
potentiaalisista käyttäjistä, jolloin satunnaistaminen perusjoukosta ei ole mahdollista. Tutkimuksessa ei ole takeita siitä, kuinka hyvin kyselyyn vastanneet eli havaintoyksiköt vastaavat
perusjoukkoa, jolloin tässä yhteydessä kyselyn vastauksista puhutaan tilastollisena näytteenä
(KvantiMOTV 2003a). Kyselyyn vastaaminen on ollut jokaisen vastaajan henkilökohtainen
päätös. Näytteen heikkoutena on usein se, että vastauksissa saattavat korostua liiaksi hyvin
positiiviset ja negatiiviset mielipiteet, mikä on huomioitava johtopäätösten tekemisessä
(Miettinen 2011).

Kysely oli auki 24.10.–13.11.2016. Ruotsinkielinen versio kyselystä oli avoinna
4.–13.11.2016. Kyselyä mainostettiin Fölin internet-sivuilla ja Facebookissa, Naantalin kaupungin ja Ruskon kunnan internet-sivuilla, Naantalin, Raision ja Kaarinan Facebook-sivuilla,
Turun kaupungin Twitter-tilillä ja Facebookissa sekä Fölin palvelutoimistossa. Kyselystä
tehtiin myös erillinen mediatiedote, jonka kautta kyselystä oli uutinen esimerkiksi Turun Sanomien, Turkulaisen ja Aamuset-lehden verkkosivuilla. Vastausajan umpeuduttua kyselyyn
oli tullut 1820 vastausta, joista 29 ruotsinkieliseen versioon ja 17 paperisena vastauslomakkeena Turun seudun joukkoliikenteen palvelutoimistoon. Kaikkien kyselylomakkeiden vastaukset yhdistettiin samaan tiedostoon analysointia varten.

Kyselyyn vastanneista kaarinalaiset ja raisiolaiset ovat aliedustettuna suhteessa muiden Fölikuntien asukasmääriin (taulukko 3). Ali- ja yliedustavuus on laskettu kunnan vastaajamäärän
ja kunnan asukasluvun välisenä suhteena. Ruskolaiset vastaajat erottuvat edustavuudeltaan
muista kunnista selvästi. Kokonaisuudessaan kysely on edustavuudeltaan kohtalainen. Runkobussiuudistus tulee koskemaan vuonna 2020 erityisesti turkulaisia, minkä vuoksi on hyvä,
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että turkulaisten vastaajien edustavuus muihin kuntiin verrattuna on keskitasoa. Kyselyyn
vastasi 0,6 prosenttia Föli-alueen asukkaista. Taulukossa 4 vastaajat on luokiteltu sukupuolen
mukaan. Naisvastaajien lukumäärä on huomattavasti miesvastaajia suurempi kaikkien kuntien kohdalla. Kaikista taulukosta on jätetty huomiotta Föli-alueen ulkopuolella asuvat vastaajat.

Taulukko 3. Vastaajamäärät absoluuttisin ja suhteellisin arvoin Föli-kunnittain.
Asukasluku
Vastaajat

2015 (Lähde:

Vastaajat

Vastaajat kyselyn kai-

asukasluvusta (%)

kista vastaajista (%)

Tilastokeskus)

Kaarina

103

32 590

0,3

5,9

Lieto

94

19 263

0,5

5,4

Naantali

118

18 961

0,6

6,8

Raisio

107

24 290

0,4

6,1

Rusko

152

6 110

2,5

8,7

Turku

1170

185 908

0,6

67,1

Koko alue

1744

287 122

0,6

100

Taulukko 4. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen nais- ja miesvastaajiin.
Naiset

Suhteellinen
osuus (%)

Miehet

Suhteellinen

En halua

Suhteellinen

osuus (%)

vastata

osuus (%)

Kaarina

73

6,0

30

5,9

0

0

Lieto

70

5,8

23

4,6

1

3,2

Naantali

83

6,9

33

6,5

2

6,5

Raisio

81

6,7

25

5,0

1

3,2

Rusko

112

9,3

39

7,7

1

3,2

Turku

788

65,3

355

70,3

26

83,9

Yht.

1207

100

505

100

31

100
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Tulosten analysointia varten vastaajilta kysyttiin lopuksi heidän pääasiallista liikkumismuotoaan. Joukkoliikenteen pääasiallisia käyttäjiä vastaajista on 34,4 prosenttia ja yksityisautoilijoita 29,7 prosenttia. 18,5 prosenttia vastaajista liikkuu pääasiallisesti kävellen, 16,0 prosenttia pyöräillen ja yksi prosentti moottoripyörällä, skootterilla tai mopolla. Kysymykseen
vastasi yhteensä 1812 henkilöä.

4.3 Aineiston analysointi
4.3.1 Tilastollisen testaukset periaatteet
Tilastoyksiköistä eli tässä tutkimuksessa kyselyyn vastanneista on kerätty tietoja mittaamalla. Mittaamisella tarkoitetaan Holopaisen ja Pulkkisen (2012) mukaan prosessia, jossa
mittaluku tai mittasymboli liitetään osaksi tarkasteltavan tilastoyksikön ominaisuuksiin. Mittaamista kuvataan mitta-asteikoilla, jotka ovat luokitteluasteikko, järjestysasteikko, välimatka-asteikko ja suhdeasteikko. Mitta-asteikko vaikuttaa siihen, millaisia tilastollisia testejä
on mahdollista käyttää. Esimerkiksi varianssianalyysiä ei voi käyttää, jos tilastoyksiköt ovat
mielipideasteikollisia (järjestysasteikko).

Luokitteluasteikolla (nominal scale) tilastoyksiköiden järjestyksellä ei ole väliä (Holopainen
ja Pulkkinen 2012). Luokitteluasteikossa jokainen tilastoyksikkö voi kuulua vain yhteen
luokkaan. Sukupuoli ja kotikunta ovat esimerkkejä luokitteluasteikon muuttujista. Järjestysasteikossa (ordinal scale) ennalta määrätyillä luokilla on olemassa yksiselitteinen järjestys.
Sotilasarvot ja monet mielipidemittaukset ovat järjestysasteikollisia muuttujia. Järjestysasteikollisilla muuttujilla ei yleensä ole mahdollista laskea tarkkoja aritmeettisia laskutoimituksia vaan esimerkiksi mielipideasteikolle tehdyt laskutoimitukset antavat ennemminkin
yleiskuvan havaintojen jakautumisesta.

Välimatka-asteikossa (interval scale) on olennaista se, että kaikki luokat ovat saman levyisiä
(Holopainen ja Pulkkinen 2012). Välimatka-asteikollisista tilastoyksiköistä on mahdollista
laskea havaintoarvojen ero. Välimatka luokkien välillä on kaikkialla sama. Lämpötila on tyypillinen esimerkki välimatka-asteikollisesta tilastoyksiköstä, koska meidän on mahdollista
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ilmoittaa numeroarvoina, oliko eilen lämpöisempi kuin tänään. Havaintoarvoilla on mahdollista suorittaa laskutoimituksia. Suhdeasteikollisilla (ratio scale) tilastoyksiköillä on absoluuttinen nollapiste ja niiden avulla on mahdollista suorittaa laskutoimituksia. Lasten lukumäärä, yritysten liikevaihto ja tuotteen hinta ovat suhdeasteikollisia muuttujia.

Kaikissa tilastollisissa testeissä mielenkiinto kohdistuu tilasto-ohjelman laskemaan p-arvoon. Ennen testien suorittamista on määriteltävä testin riskitaso, johon tilasto-ohjelman laskemaa p-arvoa verrataan (KvantiMOTV 2003b). Tässä tutkimuksessa testit toteutetaan IBM
SPSS Statistics 23 -ohjelmalla riskitasolla 0,05. Nollahypoteesi hylätään tilanteissa, joissa
saatu p-arvo jää alle määritellyn riskitason. Vastaavasti vastahypoteesi hylätään, jos saatu parvo on suurempi kuin määritelty riskitaso. P-arvo kuvaa sattuman vaikutusta tarkasteltavien
muuttujien mahdollisten erojen selittäjänä (Heikkilä 2008). Sattuman osuus on sitä pienempi,
mitä pienempi p-arvo eli tilastollinen ero tarkasteltavien muuttujien välillä on. Sattumalla ei
ole vaikutusta tutkimuksen tulokseen, jos p-arvo on tilastollisesti erittäin merkitsevä eli pienempi kuin 0,001. Tilastollisesti melkein merkittävästä erosta puhutaan tilanteissa, joissa parvo on väillä 0,01 < p ≤ 0,05. Tällöin sattuman mahdollisuus erojen selittäjänä on suurempi.

4.3.2 Khiin neliö -testi ja ristiintaulukointi
Khiin neliö (χ²) -testiä ja ristiintaulukointia (crosstabs) käytetään kahden kategorisen muuttujan välisen riippuvuuden mittaamiseen. Ristiintaulu kuvastaa kahden muuttujan yhteistä
frekvenssijakaumaa (Salo ja Suomi 2016a). Toisesta muuttujasta muodostuu taulun vaakarivit (row variable) ja toisesta pystyrivit (column variable). Tilastollinen riippuvuus (statistical
dependence) on olennainen käsite ristiintaulukoinnissa. Muuttujat ovat tilastollisesti riippumattomia, jos rivi- ja sarakeprosenttijakaumat ovat täsmälleen samat.
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Khiin neliö -testissä tutkitaan, onko valittujen kahden kategorisen muuttujan välillä todellista
riippuvuutta vai onko kyse sattumasta (Salo ja Suomi 2016a). Oleellista kaikissa tilastollisissa testeissä on hypoteesien määrittäminen. Hypoteeseja määritellään kaksi, jotka ovat nollahypoteesi ja vastahypoteesi. Khiin neliö -testin hypoteesit määritellään esimerkiksi seuraavalla tavalla:
H0: μ1 – μ2 = 0 (muuttujien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa)
H1: μ1 – μ2 ≠ 0 (muuttujien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero)

Khiin neliö -testin käyttöä rajoittaa oletus, jonka on toteuduttava testiä käytettäessä. Oletus
liittyy odotettuihin solufrekvensseihin, joista voi korkeintaan 20 prosenttia olla arvoltaan alle
viisi (Holopainen ja Pulkkinen 2012; Salo ja Suomi 2016a). Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että 2*2 -frekvenssitaulussa alle viiden olevia odotettuja solufrekvenssejä ei saa olla yhtäkään. Tilasto-ohjelmista ainakin SPSS kertoo suoraan, toteutuuko odotettuja solufrekvenssejä koskeva ehto. Jos oletus ei toteudu esimerkiksi pienen otoskoon takia, on käytettävä
Fisherin testiä. Fisherin testi laskee tarkan tuloksen likiarvon sijaan.

4.3.3 Kruskal-Wallis -testi
Kyselyssä selvitettiin ihmisten mielipiteitä erilaisiin runkobussiuudista koskeviin väittämiin.
Tilastollisten testien näkökulmasta mielipideasteikollisille muuttujille ei voi käyttää esimerkiksi varianssianalyysiä, koska varianssianalyysin käyttämä keskiarvo ei sovellu tunnusluvuksi mielipideasteikolle (Taanila 2013). Varianssianalyysin sijasta käytetäänkin usein
Kruskal-Wallis -testiä, joka ei vaadi normaalijakautuneisuutta ja soveltuu hyvin myös mielipideasteikollisille muuttujille. SPSS-ohjelmassa tarkasteltavien muuttujien mitta-asteikon on
oltava scale tai ordinal ja ryhmittelevän muuttujan joko nominal tai ordinal. Kruskal-Wallis
-testi olettaa, että muuttuja on jatkuvaluonteinen, minkä vuoksi mitta-asteikon on oltava scale
tai ordinal.
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Kruskal-Wallis -testi on epäparametrinen testi. Se perustuu järjestyslukuihin alkuperäisten
muuttujan arvojen sijaan ja keskimääräisen sijainnin vertailuun (Salo ja Suomi 2016b). Testin oletuksena tarkasteltavien otosten on oltava riippumattomia ja vasteen jakaumat ovat jatkuvia. Lisäksi mitta-asteikon on oltava vähintään järjestysasteikko. Tarkasteltava hypoteesi
Krustal-Wallis -testissä on:
H0: μ1 – μ2 = 0 (muuttujien keskimääräiset sijainnit ovat samat)
H1: μ1 – μ2 ≠ 0 (muuttujien keskimääräiset sijainnit eivät ole samat)

Kruskal-Wallis -testi tulkitaan p-arvon perusteella. Jos p-arvo on yli 0.05, nollahypoteesi jää
voimaan. Vastaavasti jos p-arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0.05, vastahypoteesi jää voimaan. Jos sijainneissa on testin mukaan eroja eli p-arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0.05,
siirrytään tutkimaan, mitkä luokittelevan muuttujan luokat poikkeavat toisistaan (Salo ja
Suomi 2016b). Tähän käytetään Mann-Whitneyn U-testiä. Mann-Whitneyn U-testiä käytettäessä on huomioitava, että tehtävien parivertailujen on muodostettava yksi monivertailutaso
riskitasolla 0.05. Tällöin kaikille saaduille yksittäisille p-arvoille tehdään Bonferroni-korjaus
eli saadut testien p-arvot kerrotaan tehtyjen vertailujen lukumäärällä.

Bonferroni-korjaus voi helposti saada aikaan ristiriitaisia tuloksia. Kruskal-Wallis -testin perusteella löytyneet tilastollisesti merkitsevät erot sijainneissa voivat nousta korjauksen jälkeen niin paljon, että p-arvoksi saadaan yli 0.05 eikä tilastollisesti merkitseviä eroja löydy.
Tällaisissa tilanteissa voidaan analyysin tulos jättää kokonaan raportoimatta, raportoida ristiriitainen tulos, raportoida vain Kruskal-Wallis -testin tulos, tehdä parivertailuista vain osa
tai raportoida korjaamattomat U-testin p-arvot ja mainita, että korjausta ei ole tehty.
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4.3.4 Useampiluokkaisen selitettävän logistinen regressioanalyysi
Multinominaalisessa logistisessa regressiossa selitettävä muuttuja voi olla useampiluokkainen eli saada enemmän kuin kaksi vaihtoehtoa. Siinä tutkitaan numeeristen tai kategoristen
selittäjien yhteyttä kategoriseen useampiluokkaiseen selitettävään muuttujaan, joka voi olla
laatuero- tai järjestysasteikollinen. Multinominaalinen logistinen regressio ei edellytä aineistolta normaalijakautuneisuutta. Se on perinteistä logistista regressiota laajempi analysointimuoto (KvantiMOTV 2009).

Multinominaalisen logistisen regressioanalyysin tarkoituksena on tutkia, millaiset tekijät vaikuttavat siihen, että tutkimukseen osallistunut on valinnut tietyn vaihtoehdon verrattuna muihin mahdollisiin vaihtoehtoihin (KvantiMOTV 2009; Katajisto 2016). Mallin tavoitteena on
tuottaa yksinkertainen tilastollinen malli tutkittavasta asiasta joko askeltavalla menetelmällä
tai itse valituilla selittäjäkombinaatioilla. Mallin tulkinta tehdään riskisuhteiden avulla (odds
ratio). SPSS-ohjelmassa riskisuhteet luetaan tulosteen kohdasta Exp(B).

4.3.5 Teorialähtöinen teemoittelu
Teemoitteilu on relevantti laadullisen aineiston analysointimenetelmä. Siinä kootaan yhteen
tutkimuksen kannalta tärkeät keskeiset aiheet (KvaliMOTV 2016). Teemoittelu tehdään
usein aineistolähtöisesti, mutta myös teorialähtöinen tai teoriaohjaava lähestymistapa on
mahdollinen. Teemoittelussa on mahdollista käyttää apuna esimerkiksi koodausta, jossa aineistosta nostetaan esiin esimerkiksi alleviivaamalla tai numeroimalla tiettyyn teemaan liittyviä asioita. Teemoitellun aineiston perusteella on helppo tehdä esimerkiksi laskennallisia
päätelmiä siitä, mikä teema korostuu ylitse muiden.

Tässä tutkimuksessa teorialähtöistä teemoittelua hyödynnetään kyselyn avoimien vastausten
analysoinnissa. Käytettävät teemat muodostuvat aikamaantieteen teoriassa esitettyjen liikkumisrajoitekategorioiden mukaan. Ominaisuusrajoitteisiin kuuluvat ihmisten biologiset ja
fyysiset ominaisuudet ja esimerkiksi olemassa oleva tieto. Joukkoliikenteen käytön näkökulmasta fyysisiä rajoitteita ovat esimerkiksi matka-aikojen pituus ja oma auto. Merkittävin auk-
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toriteetti tässä tutkimuksessa on Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, joka toimii toimivaltaisena viranomaisena Turun seudun joukkoliikennettä koskevissa päätöksissä.
Joukkoliikennelautakunta tekee esitysten perusteella päätökset reittimuutoksista ja suurimmista aikataulumuutoksista. Kytkentärajoitteet ovat esimerkiksi kohtaamiset muiden ihmisten kanssa bussimatkan aikana, ruuhka ja ahtaus. Mentaaliset rajoitteet ovat pelkoja joukkoliikenteen käyttöä kohtaan, asenteita ja arvoja.

Avoimet vastaukset, jotka liittyvät joukkoliikenteen käyttöä rajoittaviin tekijöihin, analysoitiin värikoodaamalla ne liikkumiskategorialuokittelun mukaan. Muutamat vastaukset olivat
luonteeltaan sellaisia, että ne oli luontevaa luokitella kahteen eri kategoriaan. Värikoodauksen jälkeen vastaukset jaoteltiin pääkategorioiden mukaan ja lisättiin tarpeen tullen alaotsikot
tarkentamaan saatuja tuloksia, esimerkiksi auktoriteettirajoitteet ja bussiliikenteen aikataulut.

Avoimien kysymysten tarkoitus on löytää tilastoanalyysien tuloksia tukevaa ja selittävää informaatiota. Lisäksi avointen kysymysten avulla voi nousta esiin sellaisia huomioita, joita ei
kyselylomakkeessa muuten tullut ilmi missään vaiheessa. Aikamaantieteen teorian sovellettavuuden ja uudenlaisten lähestymistapojen kannalta avoimet kysymykset ovat tärkeitä,
koska mahdolliset joukkoliikennettä kohtaan koetut mentaaliset rajoitteet eivät tule ilmi
muissa kysymyksissä. Muita joukkoliikenteen käyttöä rajoittavia tekijöitä koskevaan kysymykseen vastasi 463, eli noin joka neljäs. Kyselyaineiston avointen vastausten analysointi
tehtiin omana kokonaisuutena, eikä vastauksia yhdistetty taustatietojen avulla esimerkiksi
sukupuoleen tai kotikuntaan.

5. Liikkumista rajoittavat tekijät kaupunkitilassa
5.1 Joukkoliikennettä kohtaan koetut yleisimmät rajoitteet
Kyselylomakkeessa oli nostettu esiin yleisimpiä ihmisten joukkoliikenteen käyttöä kohtaan
kokemia rajoitteita. Vastausten perusteella (n = 1697) joukkoliikenteen käyttöä Turun seudulla rajoittaa eniten harva vuoroväli (taulukko 5) ja vastaavasti vähiten se, että ihmiset eivät
tietäisi, miten bussissa toimitaan. Seuraavassa tarkastellaan kyselyn mukaan neljää suurinta
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joukkoliikenteen käyttöä rajoittavaa ja runkobussiuudistuksen kannalta oleellista tekijää vastaajan asuinkunnan, sukupuolen ja pääasiallisen toimen perusteella (taulukot 6, 8, 9 ja 10).
Muiden joukkoliikenteen käyttöä rajoittavien tekijöiden ristiintaulukoinnit ja Khiin neliö
-testit ovat liitteenä (liite 2). Kaikki edellä mainitut muuttujat ovat kategorisia, joten testeissä
käytetään ristiintaulukointia ja Khiin neliö -testiä. Testit tehdään riskitasolla 0,05.

Taulukko 5. Joukkoliikenteen käyttöä rajoittavat tekijät rajoittavimmasta vähiten rajoittavaan.
Absoluuttinen

Suhteellinen

arvo

arvo (%)

Harva vuoroväli

720

42,4

Bussit eivät liikennöi riittävän myöhään

499

29,4

Pitkä matkustusaika

489

28,8

Vaihdon tekeminen

458

27,0

Reittien epäkäytännöllisyys

343

20,2

En pääse bussilla haluamaani paikkaan

336

19,8

Liian pitkä / lyhyt odotusaika bussia vaihdettaessa

336

19,8

Bussimatkan hinta

285

16,8

Bussit eivät liikennöi riittävän aikaisin

235

13,8

Aikataulujen epäluotettavuus

209

12,3

Lähin pysäkki on liian kaukana

138

8,1

Esteetön liikkuminen on vaikeaa

36

2,1

En tiedä miten bussissa toimitaan

9

0,5

Rajoittava tekijä

Aikamaantieteen teoriassa esitettyjen liikkumisrajoitekategorioiden perusteella edellä esitetyistä rajoitteista ominaisuusrajoitteita ovat matkustusaika, esteettömyys ja tietämättömyys
siitä, miten bussissa toimitaan. Hinta on rajoittavana tekijänä moninaisempi, sillä se, mihin
kategoriaan se lasketaan ei ole yksiselitteistä. Tämän tutkimuksen kontekstissa hinta määräytyy yläpuolelta, jolloin se kuuluisi auktoriteettirajoitteisiin, mutta toisaalta se, koetaanko
hinta liian kalliiksi vai ei riippuu yksilöstä itsestään, jolloin hinta olisi mentaalinen rajoite.
Loput rajoitteista, kuten aikatauluihin ja reitteihin liittyvät tekijät, ovat riippuvaisia käyttäjien
näkökulmasta ulkoisesta tekijästä, joten ne luokitellaan auktoriteettirajoitteiden ryhmään.
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Taulukko 6. Harva vuoroväli joukkoliikenteen käyttöä rajoittavana tekijänä.
Rajoittava tekijä: harva vuoroväli

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

53,4 %

Lieto (n = 92)

47,8 %

Naantali (n = 115)

45,2 %

Raisio (n = 106)

49,1 %

Rusko (n = 151)

85,4 %

Turku (n = 1130)

34,4 %

Mies (n = 500)

34,2 %

Nainen (n = 1197)

45,9 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

46,4 %

Pääasiallinen toimi

Työssäkäyvä (n = 948)

43,7 %

(χ2=17,383, df=4,

Työtön (n = 134)

37,3 %

p-arvo 0,002)

Eläkeläinen (n = 155)

28,4 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

40,0 %

Kunta
(χ2=153,049, df=5,
p-arvo < 0,001)

Sukupuoli
(χ2=19,646, df=1,
p-arvo < 0,001)

Ennen tulosten tarkempaa analysointia on hyvä kiinnittää huomiota siihen, millainen lähipysäkin bussien vuoroväli vastaajilla tällä hetkellä on. Kunnissa vuoroväli voi vaihdella hyvin paljon asuinpaikkojen välillä (taulukko 7). Tulosten kannalta nykyisen vuorovälin merkitys näkyy siinä, että sellaisen asuinalueen asukkailla, missä nykyinen vuoroväli on esimerkiksi yli 30 minuuttia, on täysin erilainen lähtötilanne arvioida liikkumistarpeisiin sopivaa
vuoroväliä kuin sellaisilla, joilla lähipysäkin bussien vuoroväli on esimerkiksi 10 minuuttia
tai alle.
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Taulukko 7. Kyselyyn vastanneiden lähipysäkin bussien nykyinen, keskimääräinen vuoroväli (min). Taulukon arvot ovat suhteellisia, n = 1676.

Kaarina
(n = 100)
Lieto
(n = 91)
Naantali
(n = 114)
Raisio
(n = 102)
Rusko
(n = 142)
Turku
(n = 1127)

< 10 min

n. 10 min

15 min

20 min

30 min

60 min

Harvemmin

0,0

4,0

7,0

35,0

31,0

19,0

4,0

0,0

0,0

4,4

29,7

42,9

7,7

15,4

0,9

45,6

7,0

2,6

0,9

4,4

38,6

2,0

32,4

8,8

2,9

33,3

16,7

3,9

0,0

0,0

0,0

1,4

23,9

64,1

10,6

14,0

29,5

19,1

25,6

7,9

3,5

0,4

Khiin neliö -testin mukaan kaikkien tarkasteltujen muuttujien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero (p-arvot <0,05). Ruskolaiset vastaajat kokevat todella voimakkaasti harvan vuorovälin vaikuttavan heidän joukkoliikenteen käyttöönsä, mikä on selitettävissä hyvin sillä, että
noin 75 prosentilla ruskolaisista vastaajista vuoroväli on tällä hetkellä 60 minuuttia tai yli.
Myös muissa Föli-kunnissa Turkua lukuun ottamatta on harva vuoroväli koettu vaikuttavan
paljon joukkoliikenteen käyttöön. Kaarinassa 54 prosentilla vastaajista nykyinen vuoroväli
on harvempi kuin 20 minuuttia ja naantalilaisista vastaajista 39 prosentilla vuoroväli on tällä
hetkellä harvempi kuin 60 minuuttia. Melkein puolet naisvastaajista kokee harvan vuorovälin
vaikuttavan heidän joukkoliikenteen käyttöönsä negatiivisesti. Eläkeläiset kokevat harvan
vuorovälin vaikuttavan heidän joukkoliikenteen käyttöönsä huomattavasti vähemmän kuin
muut luokat.
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Taulukko 8. Bussien liikennöinnin loppuminen liian aikaisin joukkoliikenteen käyttöä rajoittavana tekijänä.
Rajoittava tekijä: bussit eivät liikennöi riittävän myöhään

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

26,2 %

Lieto (n = 92)

29,3 %

Naantali (n = 115)

38,3 %

Raisio (n = 106)

34,0 %

Rusko (n = 151)

60,3 %

Turku (n = 1130)

24,2 %

Mies (n = 500)

28,6 %

Nainen (n = 1197)

29,7 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

42,7 %

Pääasiallinen toimi

Työssäkäyvä (n = 948)

24,9 %

(χ2=59,249, df=4,

Työtön (n = 134)

32,8 %

p-arvo < 0,001)

Eläkeläinen (n = 155)

17,4 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

20,0 %

Kunta
(χ2=89,663, df=5,
p-arvo < 0,001)

Sukupuoli
(χ2=0,221, df=1,
p-arvo 0,638)

Naisten ja miesten välillä ei Khiin neliö -testin mukaan ole tilastollisesti merkitsevää eroa
siinä, koetaanko liikennöinnin loppuminen liian aikaisin käyttöä rajoittavaksi tekijäksi. Kunnittain tarkasteltuna reilusti yli puolet ruskolaisista vastaajista kokee liikennöinnin loppuvan
nykyisellään liian aikaisin. Vastaavasti opiskelijoiden joukkoliikenteen käyttöä rajoittaa muihin ryhmiin verrattuna enemmän se, että bussit eivät liikennöi riittävän myöhään.
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Taulukko 9. Pitkä matkustusaika joukkoliikenteen käyttöä rajoittavana tekijänä.
Rajoittava tekijä: pitkä matkustusaika

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

39,8 %

Lieto (n = 92)

30,4 %

Naantali (n = 115)

46,1 %

Raisio (n = 106)

29,2 %

Rusko (n = 151)

27,8 %

Turku (n = 1130)

26,0 %

Mies (n = 500)

30,0 %

Nainen (n = 1197)

28,3 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

31,4 %

Pääasiallinen toimi

Työssäkäyvä (n = 948)

31,4 %

(χ2=32,368, df=4,

Työtön (n = 134)

21,6 %

p-arvo < 0,001)

Eläkeläinen (n = 155)

11,0 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

35,0 %

Kunta
(χ2=27,302, df=5,
p-arvo < 0,001)

Sukupuoli
(χ2=0,485, df=1,
p-arvo 0,486)

Khiin neliö -testin perusteella kuntien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero siinä, miten
ihmiset kokevat matkustusajan vaikuttavan heidän joukkoliikenteen käyttöön. Tulosten mukaan pitkä matkustusaika rajoittaa erityisesti Naantalissa ja Kaarinassa asuvia. Kuten edellä
huomattiin, ne naantalilaiset vastaajat, joilla nykyinen vuoroväli on enemmän kuin 60 minuuttia, asuvat mitä luultavimmin kauempana Naantalin keskustasta, jolloin myös matka-ajat
ovat pidempiä. Naisten ja miesten välillä ei tilastollisesta näkökulmasta oli merkitsevää eroa
siinä, vaikuttaako pitkä matkustusaika rajoittavasti heidän joukkoliikenteen käyttöönsä. Pääasiallisen toimen kohdalla ryhmien välillä on jälleen tilastollisesti merkitsevä ero, sillä esimerkiksi työttömät ja eläkeläiset eivät koe pitkän matkustusajan rajoittavan heidän joukkoliikenteen käyttöänsä yhtä paljon kuin opiskelijat, työssäkäyvät ja vanhempain- tai hoitovapaalla olevat.
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Taulukko 10. Vaihdon tekeminen joukkoliikenteen käyttöä rajoittavana tekijänä.
Rajoittava tekijä: Vaihdon tekeminen

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

20,4 %

Lieto (n = 92)

15,2 %

Naantali (n = 115)

27,0 %

Raisio (n = 106)

27,4 %

Rusko (n = 151)

16,6 %

Turku (n = 1130)

34,4 %

Mies (n = 500)

24,8 %

Nainen (n = 1197)

27,9 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

33,2 %

Pääasiallinen toimi

Työssäkäyvä (n = 948)

27,1 %

(χ2=27,865, df=4,

Työtön (n = 134)

23,9 %

p-arvo < 0,001)

Eläkeläinen (n = 155)

11,6 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

25,0 %

Kunta
(χ2=21,993, df=5,
p-arvo 0,001)

Sukupuoli
(χ2=1,723, df=1,
p-arvo 0,189)

Vaihdon tekeminen joukkoliikenteen käyttöä rajoittavana tekijänä eroaa tilastollisesti merkitsevästi kuntien välillä. Turkulaiset suhtautuvat vaihtamiseen negatiivisemmin kuin muut,
mikä on selitettävissä ainakin osittain sillä, että nykyisellään Turussa tehdään enemmän vaihtoja ympäryskuntiin verrattuna. Lietolaiset ja ruskolaiset eivät koe vaihdon tekemisen vaikuttavan heidän joukkoliikenteen käyttöönsä kovinkaan paljon. Sukupuolten välillä ei Khiin
neliö -testin mukaan ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Pääasiallisten toimien välillä opiskelijat ja työssäkäyvät kertovat vaihdon tekemisen rajoittavan heidän joukkoliikenteen käyttöä muita ryhmiä enemmän.

Muista joukkoliikenteen käyttöä rajoittavista tekijöistä kaarinalaiset kokevat reittien epäkäytännöllisyyden rajoittavan heidän joukkoliikenteen käyttöä muiden kuntien asukkaita enemmän. Turkulaiset ja opiskelijat kokevat rajoittavaksi tekijäksi muita enemmän liian pitkän tai
lyhyen vaihtoajan. Bussimatkan hinta rajoittaa sekä työttömien että turkulaisten joukkoliikenteen käyttöä merkittävästi eniten. Ruskolaisille bussit eivät liikennöi riittävän aikaisin.
Raisiolaiset ja opiskelijat kokevat aikataulut muita useammin epäluotettaviksi. Kaarinalai-
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sille lähimmän bussipysäkin kaukainen etäisyys on muita kuntalaisia suurempi rajoittava tekijä. Eläkeläiset kokevat esteettömän liikkumisen muita suuremmaksi rajoittavaksi tekijäksi.
Taulukot löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä 2.

5.2 Vuorotiheyden, matka-ajan ja vaihtamisen arvottaminen
Suunniteltavien runkobussi- ja joukkoliikenneuudistusten kannalta on mielenkiintoista selvittää käyttäjien mieltymyksiä siihen, millaiset asiat he kokevat toista tärkeämmäksi tehdessään päätöstä liikkumismuodostaan. Päätökseen vaikuttavat esimerkiksi kävelymatkan ja
bussimatkan pituus, vaihdon tekeminen ja vuoroväli. Vastauksia arvioidaan useampiluokkaisen selitettävän logistisella regressioanalyysillä. Tämän lisäksi turkulaisten vastaukset taulukoidaan kaikkien esitettyjen väitteiden suhteen (liite 3). Logistisessa regressioanalyysissä
kaikkien mallien tulkinnassa neljää mielipideluokkaa on verrattu täysin eri mieltä olevien
luokkaan. Referenssiluokka on näin ollen täysin eri mieltä.

Ensimmäisessä väittämässä selvitettiin, ovatko vastaajat valmiita kävelemään pysäkille pidemmän matkan, jos bussien vuoroväli on nykyistä tiheämpi. Mallin p-arvo on <0,001, joten
jatkotarkasteluja on mielekästä tehdä. Väittämän kanssa useammin täysin samaa mieltä ovat
sellaiset käyttäjät, joiden lähipysäkin bussien nykyinen vuoroväli on tällä hetkellä 60 minuuttia tai enemmän. Vastausten perusteella sellaiset käyttäjät, joilla lähipysäkin bussien nykyinen vuoroväli on tällä hetkellä 20 minuuttia tai alle, ovat harvemmin valmiita kävelemään
pysäkille nykyistä pidempää matkaa tiheämmän vuorovälin vuoksi.
 Mitä tiheämpi lähipysäkin vuoroväli käyttäjällä tällä hetkellä on, sitä harvemmin hän
on valmis kävelemään pysäkille nykyistä pidempää matkaa tiheämmän vuorovälin
vuoksi.

Kunnittain tarkasteltuna kaarinalaiset ja lietolaiset ovat turkulaisia harvemmin valmiita kävelemään nykyistä pidemmän matkan lähipysäkille tiheämmän vuorovälin vuoksi. Samaan
aikaan ruskolaiset ovat useammin valmiita kävelemään tiheämmän vuorovälin vuoksi pysä-
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kille pidemmän matkan kuin turkulaiset. Lisäksi vastaajat, joilla lähipysäkin bussien vuoroväli on tällä hetkellä 15 minuuttia ovat harvemmin jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa
kuin he, joilla nykyinen vuoroväli on harvempi kuin tunti.
 Kaarinalaiset ja lietolaiset pitävät enemmän arvossa lyhyttä kävelymatkaa lähipysäkille kuin nykyistä tiheämpää vuoroväliä. Ruskolaiset taas ovat valmiita kävelemään pidemmän matkan parempien yhteyksien vuoksi. Osa vastaajista pitää lähipysäkkinsä 15 minuutin vuoroväliä riittävänä eivätkä siksi koe kävelyä tiheästi liikennöidylle pysäkille houkuttelevana.

Toisessa vertailuparissa selvitettiin, ovatko vastaajat valmiita kävelemään pysäkille pidemmän matkaan, jos bussien matka-aika on nykyistä lyhyempi. Mallin p-arvo on 0,044, joka on
vielä tilastollisesti merkitsevä, sillä riskitasona käytetään 0,05. Analyysin perusteella merkitsevä p-arvo löydettiin miesten ja naisten väliltä. Vastausten perusteella miehet ovat naisia
useammin valmiita kävelemään pysäkille pidemmän matkan, jos bussien matka-aika olisi
nykyistä lyhyempi. Lisäksi naantalilaiset ovat turkulaisia useammin valmiita kävelemään pysäkille pidemmän matkan, jos matka-aika olisi nykyistä lyhyempi. Naantalilaisten matka-ajat
ovat keskimäärin pidempiä, joten se on perusteltua, että matkan lyhentyminen merkitsee
heille enemmän.
 Miehille matkustusnopeus on tärkeämpi asia kuin naisille. Nopeampien yhteyksien
vuoksi miehet ovat valmiita kävelemään pidempiä matkoja kuin naiset. Myös naantalilaiset arvostavat nopeampaa matka-aikaa ja ovat valmiita kävelemään sen vuoksi
pidemmän matkan.

Matkustamisnopeus ja vuoroväli ovat tärkeitä elementtejä tulevissa runkobussisuunnitelmissa (WSP Finland Oy 2009; Pöyry 2012; Trafix Oy 2012). Joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja suunnittelun kannalta on näin ollen hyvä tietää, arvostavatko käyttäjät enemmän
nopeaa ja sujuvaa liikennöintiä vai tiheää vuoroväliä. Mallin p-arvo on < 0,001. Vastausten
perusteella naantalilaiset arvostavat turkulaisia useammin nopeaa ja sujuvaa liikennöintiä
kuin tiheää vuoroväliä. Tilanne on täysin päinvastainen Ruskolla, jossa he ovat turkulaisia
harvemmin täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että nopeus olisi tiheää vuoroväliä
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tärkeämpää. Edellisten lisäksi käyttäjät, joilla lähipysäkin bussien vuoroväli on tällä hetkellä
puoli tuntia arvostavat enemmän nopeaa matka-aikaa kuin tiheää vuoroväliä. Jos taas lähipysäkin bussien vuoroväli on yli 60 minuuttia, käyttäjät arvostavat enemmän tiheää vuoroväliä.
 Naantalilaiset vastaajat valitsevat ennemmin nopeat matka-ajat, kun taas ruskolaisille
tiheä vuoroväli on tärkeämpää. Riittävän hyväksi koettu vuoroväli saa käyttäjät valitsemaan nopeuden ennen nykyistä tiheämpää vuoroväliä.

Suunnitellussa runkobussiuudistuksessa Turun keskustaan ajavien linjojen määrä todennäköisesti vähenee, jolloin myös vaihdollisten yhteyksien määrä kasvaa. Tämän vuoksi kyselylomakkeessa haluttiin selvittää ihmisten nykyisiä asenteita suoran ja harvavuorovälisen yhteyden sekä vaihdollisen tiheävuorovälisen yhteyden välillä. Malli itsessään on tilastollisesti
merkitsevä p-arvolla < 0,001. Vastausten perusteella suurin osa vastaajista, joilla nykyisen
lähipysäkin bussien vuoroväli on alle 60 minuuttia, pitävät useammin suoraa ja harvavuorovälistä yhteyttä parempana kuin vaihdollista tiheävuorovälistä yhteyttä. Toisaalta he, joilla
nykyinen vuoroväli on harvempi kuin 60 minuuttia, ovat tiheämmän vuorovälin vuoksi valmiita tekemään vaihdon matkansa aikana.
 Käyttäjät suhtautuvat bussin vaihtamiseen negatiivisemmin kuin suoraan yhteyteen,
vaikka vaihdollinen yhteys takaisi heille nykyistä tiheämmän vuorovälitarjonnan.

Tällä hetkellä Turun seudun joukkoliikenteessä helppo vaihtaminen linjojen välillä on mahdollista parhaiten Turun Kauppatorilla. Lähes kaikki Turun sisäiset ja kaikki seutulinjat ajat
torin kautta, ja niillä on sieltä kiinteä lähtöaika. Matka-aikojen nopeuttamiseksi sujuva ja
helppo vaihtaminen linjojen välillä tulisi mahdollistaa myös muualla. Tällöin myös Kauppatorille ajettavien linjojen lukumäärää olisi mahdollista vähentää ja sitä kautta kauppatorin
ympäristö rauhoittuisi nykyisestä. Kyselyn vastausten perusteella useampiluokkaisen selitettävän logistinen regressiomalli väitteeseen ”helppo vaihtaminen linjojen välillä tulisi olla
mahdollista myös muualla kuin Kauppatorilla” ei ole tilastollisesti merkitsevä (p-arvo 0,214),
jolloin jatkotarkasteluja ei ole mielekästä tehdä.
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 Väite ei ole tilastollisesti merkitsevä, koska kaikkien vastaajaryhmien välillä tarkasteltuna ryhmät eivät eronneet toisistaan. Kaikki vastaajat ovat näin ollen samaa mieltä
siitä, että helppo vaihtaminen tulisi mahdollistaa myös muualla kuin Kauppatorilla.

Edelliseen liittyen olisi tärkeä selvittää myös kyselyyn vastanneiden suhtautumista bussin
vaihtamiseen. Useampiluokkaisen selitettävän logistisen regressio-analyysin mukaan malli
kuntien, sukupuolten ja nykyisen lähipysäkin ohi kulkevien bussien vuorovälin välillä on
tilastollisesti merkitsevä (p-arvo 0,002) riskitasolla 0,05. Vastausten perusteella esiin nousevat ruskolaiset, jotka suhtautuvat bussin vaihtamiseen positiivisesti turkulaisia useammin.
Muista muuttujista tilastollisesti merkitseviä eroja ei ole.

Keskustan ulkopuolelle suunniteltu tiheästi liikennöivä kehälinja tukee ajastusta helposta
vaihtamisesta myös muualla kuin Turun Kauppatorilla. Logistinen regressiomalli on tilastollisesti merkitsevä (p-arvo 0,005) riskitasolla 0,05. Kunnittain tarkasteluna ruskolaiset ovat
turkulaisia useammin täysin samaa mieltä siinä, että kehälinja olisi hyvä lisä Turun seudun
joukkoliikenteeseen. Vastaavasti miehet ovat naisia harvemmin täysin samaa mieltä kehälinjan hyödyllisyydestä. Lisäksi sellaiset vastaajat, joiden lähipysäkiltä kulkevien linjojen nykyinen vuoroväli on 10 minuuttia tai alle ovat täysin samaa mieltä kehälinjan hyödyllisyydestä useammin kuin sellaiset vastaajat, joiden lähipysäkin linjojen vuoroväli on tällä hetkellä yli 60 minuuttia. Lisäksi sellaiset vastaajat, joiden lähipysäkiltä kulkevien linjojen nykyinen vuoroväli on alle 10–20 minuuttia, ovat myös jokseenkin samaa mieltä kehälinjan
hyödyllisyydestä.
 Ruskolaisilla on positiivisin suhtautuminen kehälinjaan. Naiset pitävät kehälinjaa
hyödyllisempänä kuin miehet. Nykyinen vuoroväli vaikuttaa siihen, koetaanko kehälinja positiivisena asiana. Mitä parempi nykyinen lähipysäkin bussien vuoroväli on,
sitä positiivisemmin käyttäjät suhtautuvat kehänlinjaan.

Päivittäisillä liikennöintiajoilla on tärkeä merkitys joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta. Useampiluokkaisen selitettävän logistinen regressiomalli päivittäisiä liikennöintiaikoja
koskevaan väitteeseen on tilastollisesti merkitsevä p-arvolla < 0,001. Tulosten perusteella
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kaarinalaiset, raisiolaiset ja ruskolaiset kokevat turkulaisia useammin, että pidemmät päivittäiset liikennöintiajat saisivat heidät suosimaan joukkoliikennettä nykyistä enemmän. Toisaalta kaarinalaisten vastaajien mielipiteet jakautuvat kahtia, koska osa heistä on myös sitä
mieltä, ettei pidemmillä liikennöintiajoilla ole merkitystä heidän joukkoliikenteen käyttöönsä.
 Pidemmät liikennöintiajat kannustaisivat erityisesti kaarinalaisia, raisiolaisia ja ruskolaisia suosimaan joukkoliikennettä nykyistä enemmän. Toisaalta osa kaarinalaisista on myös sitä mieltä, etteivät pidemmät liikennöintiajat saisi heitä käyttämään
joukkoliikennettä nykyistä enempää.

5.3 Avoimet vastaukset
Joukkoliikenteen käyttöä rajoittavista tekijöistä avointen vastausten perusteella keskeisimmät ovat vuoroväli, aikataulut, reittisuunnittelu, pitkä matka-aika ja yleinen asenne joukkoliikennettä kohtaan (taulukko 11). Neljä ensimmäistä yleisimmin esiintynyttä teemaa tukevat
tilastoanalyysien tuloksia, mutta avoimissa esiin noussut yleinen asenne joukkoliikennettä
kohtaan ei ole tullut muissa kysymyksissä vastaan aikaisemmin. Asenteet kuuluvat aikamaantieteen teorian uusimpaan kategoriaan, mentaalisiin rajoitteisiin (Gadd 2017).

Auktoriteettirajoitteissa on jonkin verran päällekkäisyyttä, sillä esimerkiksi puuttuvat linjat
ja reittisuunnittelu liittyvät vahvasti toisiinsa. Toisaalta puuttuviin linjoihin liittyy myös aikataulu ja liikennöintiaika, jos esimerkiksi viikonloppuliikennettä alueelle ei ole tai se on
vähäistä. Lisäksi asenne joukkoliikennettä kohtaan ja tieto tai uskomus ovat sellaisia, että
vastauksista on usein vaikea sanoa, onko kyseessä asenne vai tieto tai uskomus.
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Taulukko 11. Avoimet vastaukset aikamaantieteessä esitettyjen liikkumisrajoitekategorioiden mukaan (kpl).
Ominaisuusrajoitteet
Oma auto

12

Pitkä matkustusaika

38

Sairaus

6

Tieto / uskomus

22

Esteettömyys

17

Liikkuva työ

4

Auktoriteettirajoitteet
Vuoroväli

48

Aikataulut

45

Reittisuunnittelu

42

Vaihtaminen

19

Liikennöintiaika

11

Puuttuvat linjat

33

Hinta

21

Reittiopas / Fölin sivut

11

Kytkentärajoitteet
Ahtaus ja ruuhkaisuus

5

Bussit täynnä

18

Melu ja rauhattomuus

3

Kuljettajat ja asiakaspalvelu

22

Muut matkustajat

8

Mentaaliset rajoitteet
Asenne joukkoliikennettä kohtaan

35

ylipäätään (esim. mukavuudenhalu)
Asenne – kulku omien

5

aikataulujen mukaan
Asenne – laiskuus

11

Arvot

9

Pelot

7
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6. Joukkoliikenteen käyttöön kannustavat tekijät
6.1 Suunnitellut uudistukset
Suunniteltuun runkobussijärjestelmään ja liikenneuudistukseen kuuluu useita tavoitteita, joiden avulla joukkoliikenteen houkuttelevuutta suhteessa yksityisautoiluun pyritään kasvattamaan. Kyselylomakkeen avulla selvitettiin nykyisten ja potentiaalisten käyttäjien mielipiteitä
siihen, kasvattaisivatko suunnitellut uudistukset heidän joukkoliikenteen käyttöään. Uudistusten vaikuttavuutta arvioidaan kunnan, sukupuolen ja pääasiallisen toimen mukaan Kruskal-Wallis -testillä (taulukko 12).

Taulukko 12. Kruskal-Wallis -testin p-arvot.
Lyhyempi
matkustusaika

Pidemmät

Reaaliaikainen

päivittäiset

aikataulu-

liikennöintiajat

informaatio

Tiheämpi
vuoroväli

Kehälinja

Kunta

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,002

0,013

Sukupuoli

0,139

0,007

0,900

0,878

0,001

0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,119

Pääasiallinen
toimi

Kruskal-Wallis -testin p-arvojen mukaan tilastollisesti merkitsevä ero (< 0,05) löytyy kunnittain tarkasteltuna kaikkien suunniteltujen uudistusten kohdalta. Sukupuolittain tarkasteltuna tilastollisesti merkitsevä ero on vain kahdessa kohdassa viidestä ja pääasiallisen toimen
mukaan neljässä uudistuksessa viidestä. Niissä kohdissa, joissa p-arvo oli tilastollisesti merkitsevä, analyysiä on jatkettava parivertailuihin Mann-Whitneyn U-testin avulla. U-testin
avulla saatuihin p-arvoihin on tehtävä Bonferroni-korjaus eli kerrottava saatu p-arvo tehtyjen
parivertailujen lukumäärällä. Taulukoissa 13, 15, 17, ja 19 on esitetty kunnittain ja pääasiallisen toimen luokissa osa parivertailun tuloksista. Loput parivertailutaulukot löytyvät liitteestä 3.
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Taulukko 13. Parivertailun tulos kunnittain. Bonferroni-korjaus on tehty kertomalla U-testin
p-arvot 15:sta.
Lyhyempi

Bonferroni-

matkustusaika

korjattu p-arvo

Kaarina / Lieto

0,019

0,285

Kaarina / Naantali

0,722

1

Kaarina / Raisio

0,685

1

Kaarina / Rusko

0,001

0,015

Kaarina / Turku

0,290

1

Lieto / Naantali

0,008

0,12

Lieto / Raisio

0,064

0,96

Lieto / Rusko

0,755

1

Lieto / Turku

0,184

1

Naantali / Raisio

0,451

1

Naantali / Rusko

< 0,001

< 0,015

Naantali / Turku

0,007

0,105

Raisio / Rusko

0,007

0,105

Raisio / Turku

0,132

1

Rusko / Turku

0,015

0,225

Vertailupari

Kuntien välinen
parivertailu

Bonferroni-korjaus nostaa saatujen p-arvoja yli tilastollisesti merkitsevän (< 0,005) rajan,
jolloin lopullisessa tuloksessa tilastollisesti merkitseviä eroja siinä, lisäisikö lyhyempi matkustusaika kyselyyn vastanneiden joukkoliikenteen käyttöä, on vain Kaarinan ja Ruskon sekä
Naantalin ja Ruskon välillä. Tilastollisesti merkitsevä parivertailun tulos tarkoittaa sitä, että
kuntien vastaajat ovat väitteestä tilastotieteen näkökulmasta eri mieltä. Ristiintaulukoinnin
(taulukko 14) riviprosenttien avulla on mahdollista selittää saatua tulosta. Prosenttien mukaan ruskolaiset eivät usko, että lyhyempi matkustusaika kannustasi heitä käyttämään joukkoliikennettä juurikaan nykyistä enemmän, kun taas kaarinalaisille ja naantalilaisille matkustajille lyhyempi matkustusaika on suurempi kannustin.
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Taulukko 14. Kuinka paljon lyhyempi matkustusaika lisäisi kunnittain tarkasteltuna ihmisten
joukkoliikenteen käyttöä.
Lyhyempi

Erittäin paljon

Melko paljon

Jonkin verran

Ei lainkaan

Kaarina (n = 102)

25,5

31,4

33,3

9,8

Lieto (n = 92)

21,7

20,7

31,5

26,1

Naantali (n = 115)

29,6

27,8

32,2

10,4

Raisio (n = 106)

26,4

28,3

29,2

16,0

Rusko (n = 150)

15,3

20,0

44,0

20,7

Turku (n = 1149)

19,4

27,1

38,7

14,8

matkustusaika

Taulukko 15. Parivertailun tulos kunnittain. Bonferroni-korjaus on tehty kertomalla U-testin
p-arvot 15:sta.
Tiheämpi

Bonferroni-

vuoroväli

korjattu p-arvo

Kaarina / Lieto

0,066

0,99

Kaarina / Naantali

0,089

1

Kaarina / Raisio

0,133

1

Kaarina / Rusko

0,010

0,15

Kaarina / Turku

0,001

0,015

Lieto / Naantali

0,977

1

Lieto / Raisio

0,597

1

Lieto / Rusko

< 0,001

< 0,015

Lieto / Turku

0,519

1

Naantali / Raisio

0,637

1

Naantali / Rusko

< 0,001

< 0,015

Naantali / Turku

0,490

1

Raisio / Rusko

< 0,001

< 0,015

Raisio / Turku

0,139

1

Rusko / Turku

< 0,001

< 0,015

Vertailupari

Kuntien välinen
parivertailu

Bonferroni-korjauksen jälkeen viisi parivertailua on tilastollisesti merkitseviä: Kaarina ja
Turku, Lieto ja Rusko, Naantali ja Rusko, Raisio ja Rusko sekä Rusko ja Turku. Ruskolaiset
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vastaajat kokevat tiheämmän vuorovälin kannustavan heitä joukkoliikenteen käyttöön huomattavasti muita Föli-kuntia enemmän (taulukko 16), millä on suora yhteys ruskolaisten nykyisten joukkoliikenneyhteyksien vuoroväleihin. Ero korostuu myös turkulaisten ja kaarinalaisten vastaajien välillä, sillä kaarinalaiset kokevat tiheämmän vuorovälin vaikuttavan positiivisemmin heidän joukkoliikenteen käyttöönsä.

Taulukko 16. Kuinka paljon tiheämpi vuoroväli lisäisi kunnittain tarkasteltuna ihmisten joukkoliikenteen käyttöä.
Tiheämpi

Erittäin paljon

Melko paljon

Jonkin verran

Ei lainkaan

Kaarina (n = 103)

35,9

36,9

17,5

9,7

Lieto (n = 94)

29,8

25,5

33,0

11,7

Naantali (n = 116)

33,6

25,0

21,6

19,8

Raisio (n = 106)

28,3

32,1

31,1

8,5

Rusko (n = 151)

49,0

34,4

13,2

3,3

Turku (n = 1154)

23,8

30,8

32,5

12,8

vuoroväli

Taulukko 17. Parivertailun tulos pääasiallisen toimen mukaan. Bonferroni-korjaus on tehty
kertomalla U-testin p-arvot 10:llä.
Lyhyempi

Bonferroni-

matkustusaika

korjattu p-arvo

Opiskelija / Työssäkäyvä

0,430

1

Opiskelija / Työtön

0,005

0,05

Opiskelija / Eläkeläinen

< 0,001

< 0,01

Opiskelija / Vanhempainvapaa

0,280

1

Työssäkäyvä / Työtön

0,014

0,14

Työssäkäyvä / Eläkeläinen

0,001

0,01

0,378

1

Työtön / Eläkeläinen

0,682

1

Työtön / Vanhempainvapaa

0,991

1

0,844

1

Vertailupari

Pääasiallisten
toimien väliset
parivertailut

Työssäkäyvä /
Vanhempainvapaa

Eläkeläinen /
Vanhempainvapaa
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Myös tässä mallissa Bonferroni-korjaus nosti alkuperäisessä mallissa olleita tilastollisesti
merkitseviä p-arvoja yli riskitason (< 0,05). Lopulliseen malliin tilastollisesti merkitsevät parvot ovat vain opiskelijoiden ja eläkeläisten sekä työssäkäyvien ja eläkeläisten välillä. Ero
on selitettävissä tässäkin ristiintaulukoinnin avulla (taulukko 18). Eläkeläiset eivät koe lyhyemmän matkustusajan lisäävän heidän joukkoliikenteen käyttöään nykyisestä, kun taas opiskelijoille ja työssäkäyville lyhyempi matkustusaika on joukkoliikenteen käyttöön kannustava
tekijä.

Taulukko 18. Kuinka paljon lyhyempi matkustusaika lisäisi pääasiallisen toimen luokissa
tarkasteltuna ihmisten joukkoliikenteen käyttöä.
Lyhyempi

Erittäin

matkustusaika

paljon

Opiskelija (n = 469)

22,0

28,4

38,0

11,7

Työssäkäyvä (n = 988)

22,2

27,0

36,5

14,3

Työtön (n = 136)

16,9

21,3

39,0

22,8

Eläkeläinen (n = 153)

13,1

24,8

39,9

22,2

28,6

9,5

38,1

23,8

Vanhempainvapaa

Melko paljon

(n = 21)
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Jonkin
verran

Ei lainkaan

Taulukko 19. Parivertailun tulos pääasiallisen toimen mukaan. Bonferroni-korjaus on tehty
kertomalla U-testin p-arvot 10:llä.
Pidemmät

Bonferroni-

liikennöintiajat

korjattu p-arvo

Opiskelija / Työssäkäyvä

< 0,001

< 0,01

Opiskelija / Työtön

0,191

1

Opiskelija / Eläkeläinen

< 0,001

< 0,01

Opiskelija / Vanhempainvapaa

0,006

0,06

Työssäkäyvä / Työtön

0,085

0,85

Työssäkäyvä / Eläkeläinen

0,001

0,01

0,109

1

Työtön / Eläkeläinen

0,001

0,01

Työtön / Vanhempainvapaa

0,059

0,59

0,816

1

Vertailupari

Pääasiallisten
toimien väliset

Työssäkäyvä /

parivertailut

Vanhempainvapaa

Eläkeläinen /
Vanhempainvapaa

Bonferroni-korjauksen jälkeen neljän parivertailun p-arvo jäi alle riskitason 0,05. Vertailujen
ja ristiintaulukoinnin (taulukko 20) perusteella opiskelijat, työssäkäyvät ja työttömät kokevat
huomattavasti eläkeläisiä enemmän pidempien liikennöintiaikojen lisäävän heidän joukkoliikenteen käyttöään. Vastauksissa korostuvat opiskelijat ja heidän toive pidemmistä liikennöintiajoista myös suhteessa työssäkäyviin.

Taulukko 20. Kuinka paljon pidemmät liikennöintiajat lisäisivät pääasiallisen toimen luokissa tarkasteltuna ihmisten joukkoliikenteen käyttöä.
Pidemmät

Erittäin

liikennöintiajat

paljon

Opiskelija (n = 467)

31,5

23,6

28,9

16,1

Työssäkäyvä (n = 992)

20,4

21,9

33,9

23,9

Työtön (n = 135)

30,4

24,4

17,8

27,4

Eläkeläinen (n = 157)

20,4

10,8

28,0

40,8

19,0

14,3

28,6

38,1

Vanhempainvapaa

Melko paljon

(n = 21)
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Jonkin
verran

Ei lainkaan

Sukupuolten välillä parivertailuja Mann-Whitneyn U-testillä ei ole tarpeen tehdä, koska
Kruskal-Wallisin -testi tehtiin vain kahden luokan välillä. Kruskal-Wallis -testin mukaan
merkitsevä p-arvo saatiin kohdissa tiheämpi vuoroväli ja kehälinja. Ristiintaulukoinnilla tehtävien jatkotarkastelujen perusteella tiheämpi vuoroväli lisäisi naismatkustajien joukkoliikenteen käyttöä suuremmalla todennäköisyydellä kuin miesmatkustajien. Naisvastaajat kokevat myös miesvastaajia enemmän keskustan ulkopuolelle suunnitellun kehälinjan lisäävän
heidän joukkoliikenteen käyttöään (liite 4).

6.2 Vuoroväli ja kävelymatkan pituus
Vuoroväli on tärkeä osa joukkoliikenteen houkuttelevuutta, mutta samalla sillä on painava
rooli joukkoliikenteen kustannuksissa. Runkobussilinjaston suunnitteluperiaatteiden mukaan
vuorovälin tulisi ruuhka-aikaan olla korkeintaan 10 minuuttia ja päiväsaikaankin 10–15 minuuttia (WSP Finland Oy 2009; Pöyry 2012; Trafix Oy 2012). Riittävän vuorovälin kysymystä selvitetään seuraavassa ristiintaulukoimalla samanaikaisesti kuntien ja pääasiallisen
toimen mukaan (taulukko 21, 22 ja 23). Taulukoinnit kirjataan vain turkulaisten vastaajien
mukaan, koska tuleva runkobussiuudistus ja mahdolliset vuorovälimuutokset koskevat erityisesti heitä. Riittäväksi koetut päivä- ja ilta-ajan vuorovälit löytyvät liitteestä 5.

Taulukko 21. Turkulaisten vastaajien kokema riittävä vuoroväli ruuhka-aikaan.
Turku

Riittävä vuoroväli ruuhka-aikaan (min)
Alle 5

5–10

10–15

15–20

20–30

Yli 30

13,6

54,1

26,0

5,1

0,6

0,6

12,4

56,3

23,5

6,7

1,2

0,0

Työtön (n = 98)

11,2

52,0

23,5

11,2

2,0

0,0

Eläkeläinen (n = 96)

9,4

46,9

29,2

10,4

3,1

1,0

64,3

28,6

7,1

0,0

Opiskelija (n = 331)
Työssäkäyvä
(n = 599)

Vanhempainvapaa
(n = 14)
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Taulukko 22. Turkulaisten vastaajien kokema riittävä vuoroväli lauantaipäiville.
Turku

Riittävä vuoroväli lauantaisin (min)
Alle 5

5–10

10–15

15–20

20–30

Yli 30

1,5

11,4

35,5

35,2

12,0

4,2

0,8

9,2

37,6

33,4

16,3

2,7

Työtön (n = 97)

2,1

17,5

37,1

28,9

12,4

2,1

Eläkeläinen (n = 96)

1,0

8,6

35,4

28,1

21,9

1,0

35,7

35,7

14,3

7,1

Opiskelija (n = 332)
Työssäkäyvä
(n = 596)

Vanhempainvapaa

7,1

(n = 14)

Taulukko 23. Turkulaisten vastaajien kokema riittävä vuoroväli pyhäpäiville.
Turku

Riittävä vuoroväli pyhäpäivisin (min)
Alle 5

5–10

10–15

15–20

20–30

Yli 30

1,8

6,0

23,6

33,8

26,0

8,8

0,7

5,5

22,4

36,5

26,1

8,9

Työtön (n = 97)

4,1

10,

27,8

34,0

14,4

9,3

Eläkeläinen (n = 96)

1,0

7,3

28,1

27,1

27,1

9,4

14,3

35,7

35,7

7,1

Opiskelija (n = 331)
Työssäkäyvä
(n = 595)

Vanhempainvapaa

7,1

(n = 14)

Tulosten perusteella turkulaisten vastaajien mielestä ruuhka-aikaan 5–10 minuutin vuoroväli
on paras pääasialliseen toimeen katsomatta. Lauantaisin 10–15 minuutin vuoroväli saa paljon
kannatusta kaikissa pääasiallisen toimen luokissa, mutta opiskelijoiden ja vanhempainvapaalla olevien mielestä myös 15–20 minuutin vuoroväli on lähestulkoon yhtä hyvä. Pyhäpäivien vuorovälissä hajonta on suurempaa kolmen vuorovälikategorian välillä. Pienoinen
enemmistö eläkeläisvastaajista kannattaa pyhäpäiville 10–15 minuutin vuoroväliä, kun taas
muut ryhmät kokevat 15–20 minuutin vuorovälin olevan riittävä. Myös 20–30 minuutin vuoroväli on saanut jokseenkin kannatusta.
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Kävelymatkan pituus lähimmälle pysäkille on yhdessä vuorovälin kanssa ratkaisevassa roolissa, kun ihminen valitsee liikkumismuotoaan. Runkobussisuunnitelmissa kävelymatkan pituudeksi suositellaan korkeintaan 600 metriä (Pöyry 2012). Tässä tutkimuksessa kävelymatkan pituutta arvioidaan kunnan, sukupuolen ja pääasiallisen toimen mukaan Kruskal-Wallis
-testillä. Testin mukaan sukupuolten välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa siinä, kuin
pitkän matkan vastaajat voivat kävellä lähimmälle bussipysäkille. Kuntien (taulukko 24) ja
pääasiallisen toimen luokissa (taulukko 26) p-arvo on tilastollisesti merkitsevä, joten jatkotarkastelut tehdään Mann Whitneyn U-testillä.

Taulukko 24. Parivertailun tulos kunnittain. Bonferroni-korjaus on tehty kertomalla U-testin
p-arvot 15:sta.
Kävelymatkan

Bonferroni-

pituus

korjattu p-arvo

Kaarina / Lieto

0,968

1

Kaarina / Naantali

0,411

1

Kaarina / Raisio

0,911

1

Kaarina / Rusko

0,001

0,015

Kaarina / Turku

< 0,001

< 0,015

Lieto / Naantali

0,404

1

Lieto / Raisio

0,866

1

Lieto / Rusko

0,001

0,015

Lieto / Turku

< 0,001

< 0,015

Naantali / Raisio

0,326

1

Naantali / Rusko

0,012

0,18

Naantali / Turku

< 0,001

< 0,015

Raisio / Rusko

< 0,001

< 0,015

Raisio / Turku

< 0,001

< 0,015

Rusko / Turku

< 0,001

< 0,015

Vertailupari

Kuntien
välinen
parivertailu
(KruskaWallis -testin
p-arvo < 0,001)

Bonferroni-korjaukset jälkeen malliin jäi edelleen kahdeksan tilastollisesti merkitsevää parivertailua. Arvioitaessa tuloksia ristiintaulukoinnilla (taulukko 26) vastauksissa korostuu ero
Turun ja muiden ympäryskuntien välillä. Turkulaisista vastaajista noin 65 prosenttia ilmoitti,
että he olisivat valmiita kävelemään lähimmälle bussipysäkille korkeintaan 400 metriä.
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Muissa Föli-alueen kunnissa ollaan lähtökohtaisesti valmiita kulkemaan pidempiä matkoja
lähimmälle pysäkille. Ruskolaisista vastaajista jopa 71 prosenttia on valmis kävelemään pysäkille 600 metriä tai enemmän. Tulosta on mahdollista selittää nykyisen linjastorakenteen
kautta. Turun joukkoliikenteen palvelutarjonta on tällä hetkellä ympäryskuntiin verrattuna
huomattavasti tiheämpi, jolloin myös kävelymatkat lähimmälle pysäkille ovat lyhyemmät.
Ympäryskuntien asukkaat saattavat jo nykyiselläänkin kävellä lähimmälle pysäkille pidemmän matkan, jolloin heillä on positiivisempi suhtautuminen kävelymatkoihin kuin turkulaisilla.

Taulukko 25. Parivertailun tulos pääasiallisen toimen mukaan. Bonferroni-korjaus on tehty
kertomalla U-testin p-arvot 10:llä.
Kävelymatkan

Bonferroni-

pituus

korjattu p-arvo

Opiskelija / Työssäkäyvä

0,131

1

Opiskelija / Työtön

0,746

1

Opiskelija / Eläkeläinen

< 0,001

< 0,01

Pääasiallisten

Opiskelija / Vanhempainvapaa

0,678

1

toimien väliset

Työssäkäyvä / Työtön

0,601

1

parivertailut

Työssäkäyvä / Eläkeläinen

< 0,001

< 0,01

(Kruska-

Työssäkäyvä /

Wallis -testin

Vanhempainvapaa

0,973

1

p-arvo < 0,001)

Työtön / Eläkeläinen

< 0,001

< 0,01

Työtön / Vanhempainvapaa

0,877

1

0,009

0,09

Vertailupari

Eläkeläinen /
Vanhempainvapaa

Saaduissa Bonferroni-korjatuissa p-arvoissa eläkeläiset korostuvat suhteessa muihin pääasiallisen toimen luokkiin. Ristiintaulukoinnin (taulukko 26) avulla on selvästi nähtävissä,
kuinka eläkeläiset ovat valmiita kävelemään lähimmälle bussipysäkille lyhyemmän matkan
kuin muut. Tämä on luonnollisesti selitettävissä ikääntyneemmän väestön heikentyneinä fyysisinä liikkumismahdollisuuksina. Toisessa ääripäässä korostuvat opiskelijat ja työttömät,
jotka voivat kävellä 600 metriä tai enemmän lähimmälle bussipysäkille.
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Taulukko 26. Matka, jonka vastaajat ovat valmiita enimmillään kävelemään lähimmälle pysäkille.
Kävelymatka

Alle 200

lähimmälle pysäkille

metriä

Kaarina (n = 103)

Yli 800

400 metriä

600 metriä

12,6

35,9

30,1

21,4

Lieto (n = 93)

10,8

33,3

40,9

15,1

Naantali (n = 118)

11,9

31,4

30,5

26,3

Raisio (n = 107)

11,2

36,4

34,6

17,8

Rusko (n = 152)

6,6

22,4

35,5

35,5

Turku (n = 1159)

22,2

43,0

27,0

7,9

Opiskelija (n = 469)

13,0

38,4

34,5

14,1

17,2

38,1

29,7

15,0

Työtön (n = 137)

18,2

5,0

27,7

19,0

Eläkeläinen (n = 158)

37,3

38,6

16,5

7,6

4,8

52,4

28,6

14,3

Mies (n = 525)

17,3

36,0

31,6

15,0

Nainen (n = 1248)

18,3

38,5

28,8

14,3

Työssäkäyvä

metriä

(n = 1002)

Vanhempainvapaa
(n = 20)

7. Nykyinen linjastorakenne ja sen kehittäminen
Kyselyvastausten perusteella nykyinen linjastorakenne ei kaikilta osin palvele käyttäjiään
parhaalla mahdollisella tavalla. Sekä avointen vastausten että yleisesti kuljettujen reittien perusteella kysyntää on erityisesti poikittaisille yhteyksille. Suorat yhteydet asuinalueilta keskustaan ovat kuitenkin myös tärkeitä, sillä keskusta-alueella sijaitsee esimerkiksi paljon työpaikkoja. Kuvat 6 ja 7 esittävät kyselyssä esiin tulleita tärkeäksi koettuja keskustaan suuntautuvia reittejä. Tuleviin linjastosuunnitelmiin kartat ovat suuntaa antavaa pohjatietoa ja kuvastavat enemmänkin nykytilanteeseen toivottavia parannuksia. Tämä siksi, että kyselyyn
vastanneet eivät olleet edustava otos perusjoukosta ja vastauksia saatiin satunnaisesti eri kaupunginosista. Karttojen tausta-aineisto on liitteessä 6.
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Kuva 6. Kyselyvastausten perusteella tärkeäksi koetut suorat yhteydet Turun keskustaan. Viivojen tummuus korreloi sen mukaan, kuinka usein kyseinen yhteysväli mainittiin. Taustakartta: OpenStreetMap.
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Kuva 7. Kyselyvastausten perusteella tärkeäksi koetut suorat yhteydet Turun keskustaan. Viivojen tummuus korreloi sen mukaan, kuinka usein kyseinen yhteysväli mainittiin. Taustakartta: OpenStreetMap.

Karttojen perusteella korostuu esimerkiksi keskustan ja Kupittaan välisten liikenneyhteyksien merkitys. Kupittaa on kasvava kaupunginosa ja siellä on tälläkin hetkellä paljon työpaikkoja, asutusta ja korkeakoulujen toimipisteitä. Ylioppilaskylä ja yliopistonmäki ovat
luonnollisesti opiskelijoiden kannalta tärkeitä alueita ja joukkoliikenteen näkökulmasta näillä
alueilla on paljon käyttäjäpotentiaalia. Myös Martin ja läntisen keskustan eli Port Arthurin
asuinalueilta on paljon matkustusta keskusta-alueelle. Kauppakeskus Myllyn alueen suosio
selittyy kattavilla ostosmahdollisuuksilla.
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Turun seudun nykyisessä linjastorakenteessa poikittaisten yhteyksiä ei juurikaan ole. Lähes
kaikki linjoista kiertävät Turun Kauppatorin kautta tai niiden päätepysäkki on Kauppatorilla.
Kyselyvastauksissa tarve poikittaisille yhteyksille nousi usein esiin ja Kauppatorin kautta
kiertämistä pidettiin hidastavana ja käyttöä rajoittavana tekijänä. Seuraava kartta (kuva 8)
tuo esiin muutamia kyselyssä yleisesti esiin tulleita poikittaisia yhteyksiä, joita vastaajat kulkevat tällä hetkellä. Karttaan ei ole määritelty vastaajien pääasiallista liikkumismuotoa.

Kuva 8. Kyselyvastausten perusteella tärkeäksi koetut poikittaiset yhteydet asuin- ja työpaikka-alueiden välillä. Taustakartta: OpenStreetMap.
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Poikittaisten yhteyksien tarve korostuu asuinalueilta palvelukeskittymiin ja työpaikka-alueille. Myllyn ja Skanssin kauppakeskukset sekä Länsikeskuksen palvelualue ovat erityisesti
lähialueen asukkaille tärkeitä esimerkiksi päivittäisessä asioinnissa. Toisaalla Kupittaa on
kasvava ja koko ajan rakentuva työpaikkakeskittymä. Alueella on korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toimitilojen lisäksi yhteys kaukoliikenteen juniin. Mahdollisissa tulevissa poikittaisissa yhteyksissä onkin tärkeä huomioida erityisesti työ- ja palvelukeskittymät, jolloin
linja on käyttäjien näkökulmasta mahdollisimman houkutteleva.

8. Pohdinta
Joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja kehittämisen kannalta on hyvin tärkeää tunnistaa nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeet. Liikkuvuuden ja liikkumisen helppouteen liittyy joukkoliikenteen näkökulmasta monia asioita, joista osa koetaan positiivisina ja osa negatiivisina. Aikamaantieteen teoriassa esitetyt liikkumisrajoitekategoriat sopivat tutkimuksen tulosten perusteella hyvin määrittelemään ja kategorisoimaan rajoitteita. Joukkoliikennesuunnittelun ja matkustajamäärien kasvattamisen kannalta matkustajien kokemat auktoriteettirajoitteet ovat sellaisia, joihin on hyvä erityisesti kiinnittää huomiota. Niillä on vaikutusta
myös muihin joukkoliikennettä kohtaa koettuihin rajoitteisiin.

Matkustajavuorovaikutus ja asiakaslähtöisyys ovat avainasemassa, kun mietitään ratkaisuja
korostuneille ulkopuolisen auktoriteetin asettamille rajoitteille. Joukkoliikennejärjestelmien
kehittämisen kannalta on olennaista selvittää, missä käyttäjäkunta on ja minne heidän on
kohtuullisessa ajassa päästävä (Murray 2001). Matkustajamäärien kasvua tavoiteltaessa on
suunnittelutyössä huomioitava entistä enemmän asiakkaat ja heidän mahdolliset toiveensa
unohtamatta talouden asettamia rajoitteita (Hensher ym. 2015). Turun seudulla joukkoliikenne ja sen kehittäminen herättävät asukkaiden keskuudessa paljon ajatuksia, mikä näkyy
myös tässä tutkimuksessa toteutetun kyselyn vastaajamäärässä. Asiakasvuorovaikutuksen
kasvattaminen esimerkiksi matkustajien lyhyillä haastatteluilla voisi tuoda suunnittelun tueksi paremmin tietoa siitä, millaiset joukkoliikenneratkaisut palvelisivat matkustajia nykyistä
paremmin. Lisäksi asukkaiden osallistaminen osaksi tulevan runkolinjaston reittimuutostyötä toisi mahdollisesti uusia näkökulmia suunnittelutyöhön. Osallistaminen olisi mahdol-
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lista toteuttaa vaikkapa siten, että asukkaille annetaan mahdollisuus kommentoida vaihtoehtoisia reittiehdotuksia ja valita niistä mieleisin. Luonnollisesti matkustajien mielipiteet eivät
voi korvata suunnittelutyötä. Jos matkustajien toiveet eivät ole toteuttamiskelpoisia, kuuluu
hyvää vuorovaikutukseen perustella tehdyt ratkaisut.

Asiakaslähtöisyyteen ja osallistamiseen liittyy vahvasti myös asukkaiden tiedottaminen tulevista muutoksista. Tiedottaminen tulee aloittaa hyvissä ajoin, jo reittimuutosten luonnosvaiheessa, jotta matkustajat ehtivät halutessaan kertoa mielipiteensä tulevista suunnitelmista.
Tiedottamista suunnitelmien edistymisestä on hyvä jatkaa prosessin loppuun asti, jolloin asiakkaat voivat halutessaan seurata suunnitelmien etenemistä. Tiedotuskanavien on oltava monipuolisia, jotta tieto olisi mahdollisimman monen kaupunkilaisen saatavilla. Kun kuntalaiset
otetaan mukaan osaksi suunnittelutyötä jo alkuvaiheessa, jää heille positiivisempi kuva tulevista muutoksista ja ajatus siitä, että myös heitä on kuunneltu mahdollisuuksien mukaan.

Runkobussiuudistus vastaa osaltaan tuloksissa esille tulleeseen ongelmaan siitä, että linjojen
nykyiset vuorovälit eivät välttämättä kaikkialla kannusta joukkoliikenteen käyttöön. Suunniteltujen runkolinjojen tiheä, korkeintaan 10 minuutin, vuoroväli ruuhka-aikaan mahdollistaa
nykyistä paremman joukkoliikennepalvelun (Pöyry 2012). Runkolinjaston tiheävuorovälinen
liikennöinti vastaa myös kytkentärajoitteissa esiin tulleeseen bussien ahtauteen. Muista runkobussiuudistukseen kuuluvista linjatasoista syöttölinjastolle on myös tärkeää luoda tiheävuorovälinen liikennöinti kattavin liikennöintiajoin, jolloin vaihtaminen linjojen välillä on
mahdollisimman helppoa. Haasteeksi linjastosuunnittelulle muodostuvat kuitenkin sellaiset
alueet, joissa joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaali on vähäinen ja sitä kautta liikennöinti runkolinjaston suunnitteluperiaatteiden mukaisesti ei ole taloudellisesti mahdollista.

Turun seudun joukkoliikennettä kohtaan koettuihin auktoriteettirajoitteisiin kytkeytyy vahvasti myös saavutettavuuden ja liikkuvuuden käsitteet sekä niiden merkitys joukkoliikennesuunnittelussa. Verseckienė ym. (2016) korosti julkisen liikenteen saavutettavuutta helppouden näkökulmasta, jolloin joukkoliikenneratkaisujen tulee olla helposti ihmisten saatavilla.
Liikkumisen helppous korostuu Prestonin ja Rajén (2007) mukaan myös liikkuvuuden käsitteessä. Walker (2012) korosti artikkelissaan erityisesti vuoroväliä ja liikennöintiaikaa paik-
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kojen saavutettavuuden ja liikkumisen helppouden näkökulmasta, koska ne ovat hänen mielestään erityisen tärkeässä asemassa silloin, kun mietitään vaihtoehtoista liikkumismahdollisuutta yksityisautoilulle. Myös Ojala ja Pursula (1994) nostivat esiin liikennepalvelujen olemassa olon ja kattavuuden matkustajien näkökulmasta olennaisiksi asioiksi kohteiden saavutettavuuden kannalta. Walkerin, Ojalan ja Pursulan ajatusta tukevat myös tämän tutkimuksen
tulokset, sillä harva vuoroväli ja erityisesti se, että bussit eivät liikennöi riittävän myöhään
nousivat voimakkaimmin esiin Turun seudun joukkoliikenteen käyttöä rajoittavina tekijöinä.
Walker myös korostaa yksityisautoilun helppoutta ja liikkumisen vapautta, jolloin joukkoliikenneratkaisujen haasteena on olla rajoittamatta liiaksi liikkumisvapautta.

Joukkoliikenteen saavutettavuuteen liittyy edellisten lisäksi myös vahvasti kävelymatka lähimmälle bussipysäkille. Asialla on kaksi puolta, sillä kävelymatkan pidentyessä joukkoliikennepalvelun saavutettavuuden helppous voi kärsiä. Toisaalta pidempi kävelymatka voi
mahdollistaa tiheämmän vuorovälin ja nopeamman liikennepalvelun ja parantaa sitä kautta
kohteiden saavutettavuutta. Runkolinjaston bussireittien vaikutusalueeksi on määritelty korkeintaan 600 metrin kävelyetäisyys pysäkiltä (Pöyry 2012), mikä enimmillään voidaan matkustajien keskuudessa kokea joukkoliikenteen saavutettavuutta heikentävänä tekijänä. Kävelymatkan mahdollisesti pidentyessä joukkoliikennepalvelun on oltava nykyistä houkuttelevampi eli vuoroväliltään tiheä, nopea ja liikennöintiaikojen on oltava pitkät (Ojala ja Pursula
1994). Matkustajille on siis luotava entistä paremmat kannustimet, jotta vaikka kävelymatka
hieman pidentyisi, he kokisivat kävelyn vaivan arvoiseksi

Vaihtaminen koettiin tässä tutkimuksessa negatiivisena asiana. Vaihtaminen joukkoliikenteen käyttöä rajoittavana tekijänä on riippuvainen ulkoisesta auktoriteetista, joukkoliikenneviranomaisesta. Vaihtaminen tuo epävarmuutta ja se saatetaan kokea työläänä. Epävarmuus
näkyy muun muassa siinä, että tämän tutkimuksen tulosten mukaan matkustajat ovat eivät
voi olla varmoja vaihdon onnistumisesta, jos ensimmäinen bussi on myöhässä. Lisäksi suuremmilla vaihtopaikoilla oikean pysäkin löytäminen vaihtoajan aikana voi aiheuttaa ylimääräistä stressiä. Vaihtamisen ajatellaan myös pidentävän matka-aikoja, mikä nykytilanteessa
lieneekin usein totta, koska nykyisellään vaihdot tapahtuvat Kauppatorilla. Nykyiset vaihtomahdolliset ovat omalta osaltaan vaikuttaneet negatiivisesti matkustajien vaihtokokemuksiin, sillä vaikka matka lähtö- ja päätepisteiden välillä ei olisi linnuntietä kovin pitkä, vaihto
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Kauppatorilla on pidentänyt ja samalla hidastanut matkaa huomattavasti. Tällä on epäilemättä myös vaikutuksia ihmisten mielikuviin vaihtamisen järkevyydestä. Enenevissä määrin
vaihtoihin perustuvassa liikennejärjestelmässä vaihtojen toimivuus on tärkeä varmistaa mahdollisuuksien mukaan kaikissa tilanteissa, mutta erityisesti silloin, jos linjojen vuorovälit eivät ole kovin tiheät. Vaihtoihin on varattava riittävästi aikaa, jotta ne onnistuisivat, vaikka
edellinen bussi olisikin hieman myöhässä.

Vaihtamisen tuomaan epävarmuuteen on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi rakentamalla selkeät vaihtopysäkit. Linjastoa suunniteltaessa on hyvä erottaa tärkeimmät vaihtopysäkit niin,
että niiden viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja matkustajainformaatioon kiinnitetään erityistä
huomiota. Bussien sisänäytöissä tulisi lukea seuraavan pysäkin nimi, mikä helpottaa vaihtojen tekemistä. Lisäksi reaaliaikainen matkustajainformaatio, myös poikkeustilanteissa, tulisi
olla matkustajien helposti saatavilla. Tiedot häiriöistä, bussien myöhästymisistä ja vuorojen
mahdollisista peruutuksista tulisi saada reittioppaan ja Fölin internet-sivujen yhteyteen, sekä
mieluusti myös pysäkkinäytöille. Reaaliaikainen matkustajainformaatio lisää liikennejärjestelmän luotettavuutta, jolla on nykyään Bocarejon ja Oviedon (2012) mukaan entistä suurempi merkitys. Edellisten lisäksi linjojen riittävä vuorovälitarjonta takaa sen, että ensimmäisen bussin myöhästyttyä suunnitellusta vaihdosta matkustaja voi luottaa siihen, että seuraavaa bussia ei tarvitse odottaa kovinkaan kauan. Tulevissa suunnitelmissa on enenemissä määrin ajateltava uudistuksia käyttäjien kannalta ja tehtävä asioista mahdollisimman selkeitä
kaikki ikä- ja matkustajaryhmät huomioiden.

Perusteltaessa vaihtoyhteyksiin perustuvaa joukkoliikennejärjestelmää matkustajille on hyvä
korostaa vaihtoyhteyksien kautta asuinalueille syntyvää parempaa palvelutasoa. Parempi palvelutaso saavutetaan esimerkiksi tihennetyillä vuoroväleillä ja pidemmillä liikennöintiajoilla, sillä syöttölinja on usein kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin suora keskustayhteys. Linjaston verkostomaisuus mahdollistaa solmupisteiden synnyn ja monipuolistaa liikkumismahdollisuuksia. Tällainen solmupiste voi Turun tapauksessa olla esimerkiksi Kupittaan alue. Edellisten lisäksi myös matka-ajat ovat vaihdollisissa yhteyksissä avainasemassa.
HSL:n (2017) Solmu-projektin tulosten perusteella vaihtamiseen suhtaudutaan positiivisemmin, jos matka-aika on suoraa yhteyttä nopeampi. Tämä korostuu projektin tulosten mukaan
erityisesti työmatkaliikenteessä.
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Turun keskustan ulkopuolelle suunniteltuun kehälinjaan suhtauduttiin tulosten perusteella
pääosin positiivisesti. Kehälinja mahdollistaisi vaihtojen tekemisen muuallakin kuin Turun
Kauppatorilla. Riittävän tiheästi liikennöivä kehälinja voi lyhentää matka-aikoja keskustan
kautta kiertämiseen verrattuna, jolloin myös kokonaismatka-aika voi lyhentyä vaihdoista
huolimatta. Hyvin suunnitellut vaihdot kasvattavat matkustajien luottamusta liikennejärjestelmää kohtaan. Toteutuessaan kehälinja monipuolistaisi liikkumismahdollisuuksia, joilla on
Albalaten ja Belin (2010) mukaan suora ja positiivinen yhteys myös esimerkiksi ihmisten
elämänlaatuun.

Turussa maankäyttö erityisesti keskusta-alueella perustuu niin sanottuihin sisääntuloväyliin,
joita ovat muun muassa Hämeentie ja -katu, Satakunnantie, Stålarminkatu, Raunistulan puistotie ja Uudenmaankatu. Sisääntuloväyliä käyttää useampi bussilinja. Useiden eri linjojen
käyttämillä katuosuuksilla joukkoliikenteen palvelutaso ei kyselyvastausten perusteella kuitenkaan ole paras mahdollinen, koska bussit ajavat usein peräkkäin pysäkeille, jonka jälkeen
seuraavaa linjaa voi joutua odottamaan pisimmillään jopa varttiin. Linjojen tahdistamista yhteisillä osuuksilla on tulevaisuudessa parannettava, jotta myös reitin varrella oleville alueille
voidaan luoda tasainen palvelutaso. Bussilinjojen keskinäisen tahdistamisen lisäksi aikataulusuunnittelussa tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida enenevissä määrin myös muut
olemassa olevat liikennejärjestelmät sillä, saumattomat yhteydet esimerkiksi kaukoliikenteen
juniin mahdollistavat paremman liikkumispalvelun (Cheng ja Chen 2015).

Aikamaantieteen teoriassa ominaisuusrajoitteisiin kuuluva matka-aika kuvastaa liikennejärjestelmän tehokkuutta, joka on joukkoliikenteen palvelurakenteen kannalta yksi olennaisimmista tekijöistä (Murray 2001). Matka-aika vaikuttaa moneen tekijään ja sillä on paikoin
suuri merkitys liikkumismuotoa valittaessa. Joukkoliikenne koetaan tutkimustulosten perusteella hitaaksi vaihtoehdoksi esimerkiksi yksityisautoiluun verrattuna. Hitaus näkyy erityisesti sellaisilla yhteysväleillä, joilla tehdään vaihto Kauppatorilla. Vaihtoihin suhtautumista
perustellaan usein matka-aikojen näkökulmasta. Pidempiin kävelymatkoihin suhtaudutaan
positiivisemmin, jos matka-aika bussilla on tavallista nopeampi (Ojala ja Pursula 1994).
Joukkoliikenne-etuudet, joiden avulla on mahdollista nopeuttaa joukkoliikennettä suhteessa
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yksityisautoiluun, ovat osa tulevaa runkolinjastoa. Etuuksien avulla pyritään siihen, että busseilla olisi omat kaistat ja liikennevaloetuuksia, jolloin niiden liikkuvuus olisi mahdollisimman sujuvaa.

Alkuperäisten aikamaantieteen teoriassa esitettyjen rajoitekategorioiden lisäksi tässä tutkimuksessa huomioitiin asenteiden, arvojen ja pelkojen rooli joukkoliikenteen käyttöä rajoittavina tekijöinä. Nämä henkiset rajoitteet ovat henkilökohtaisia ja vaikuttavat ihmisten spatiotemporaalisiin tapoihin liikkua ja toimia. Aikaisemmin henkisten rajoitteiden vaikutuksia
liikkumistottumuksiin ovat tutkineet McQuoid ja Dijst (2012) sekä Gadd (2017). Tulosten
perusteella joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja käytön kannalta henkisillä rajoitteilla voi
olla suurikin painoarvo. Tuloksissa korostuu erityisesti asenne joukkoliikennettä kohtaan ja
siihen liittyvä mukavuudenhalu, mutta myös esimerkiksi ympäristöarvot ja pelot. Näin ollen
ihmisten liikkuvuutta tarkastelevissa tutkimuksissa ja osana aikamaantieteen alkuperäisiä rajoitekategorioita on perusteltua huomioida yhä enenevissä määrin myös yksilöiden henkilökohtaiset liikkumista rajoittavat tekijät.

Joukkoliikennesuunnittelun ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämisen kannalta henkisiin rajoitteisiin on vaikea vaikuttaa, koska ne ovat henkilökohtaisia ja siten poikkeavat
toisistaan yksiöiden välillä. Pelkkien kyselyvastausten perusteella on vaikea tietää, millainen
perimmäinen syy mukavuudenhalun taustalla loppujen lopuksi on. Esimerkiksi halu kulkea
omien aikataulujen mukaan voi viestiä joko nykyisen joukkoliikenneverkon heikkouksista
tai pelkästään negatiivisesta asenteesta joukkoliikennettä kohtaan. Toisaalta esimerkiksi auktoriteettirajoitteilla voi olla vaikutusta joukkoliikennettä kohtaan koettuihin arvoihin ja asenteisiin. Ympäristöarvoihin voidaan vaikuttaa käyttämällä edistyksellistä teknologiaa, esimerkiksi sähköbusseja, ja tuomalla se matkustajien tietoisuuteen. Haluun kulkea omien aikataulujen mukaan on mahdollista vaikuttaa vuorovälitarjonnan ja liikennöintiaikojen parantamisella, koska juuri vuoroväli ja liikennöintiajat olivat ne tekijät, joita parantamalla on mahdollista kilpailla yksityisautoilun kanssa (Walker 2012).
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9. Johtopäätökset
Aikamaantieteen teoriassa esitettyjen rajoitekategorioiden perusteella erityisesti ulkopuolisen auktoriteetin asettamat rajoitteet, kuten harvat vuorovälit, liikennöintiajat ja vaihdon tekeminen, koetaan Turun seudulla negatiivisesti joukkoliikenteen käyttöön vaikuttavina tekijöinä. Toisaalta myös ominaisuusrajoitteisiin kuuluva pitkä matkustusaika koetaan tällä hetkellä rajoittavana tekijänä. Pienempänä osana tuloksista, mutta aikamaantieteen teorian kannalta merkittävänä, korostuu myös asenteiden, arvojen ja pelkojen rooli joukkoliikenteen
käyttöä rajoittavina tekijöinä.

Joukkoliikenteen käyttöön kannustavien tekijöiden lisääminen on tulevissa linjastosuunnitelmissa avainasemassa. Erityisesti tiheämmät vuorovälit ja pidemmät liikennöintiajat kannustaisivat ihmisiä käyttämän joukkoliikennettä enemmän. Niiden avulla joukkoliikenteen on
myös mahdollista kilpailla entistä paremmin yksityisautoilun kanssa. Vaihtojen mahdollistaminen muualla kuin Turun Kauppatorilla ja keskusta-alueen ulkopuolelle suunniteltu kehälinja koettiin positiivisina asioina. Lyhyempi matkustusaika voisi lisätä erityisesti Turun ympäryskuntalaisten joukkoliikenteen käyttöä.

Joukkoliikenteen reittisuunnittelun kannalta on tulevissa suunnitelmissa hyvä kiinnittää huomiota poikittaisiin yhteyksiin. Kaupunkitilassa kuljetut reitit eivät aina suuntaudu suoraan
keskustaan, jolloin nykyisen linjastorakenteen mukainen Kauppatorin kautta kiertäminen
koetaan usein negatiivisena asiana. Keskustan ulkopuolella ihmisten kulkemat reitit suuntautuvat erityisesti työpaikka-alueille ja palvelukeskittymiin kuten ostoskeskuksiin.
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Liite 1. Kyselylomake
Turun seudun joukkoliikenne- ja runkobussiuudistus 2020
Turun seudulla toteutetaan joukkoliikenneuudistus vuonna 2020. Joukkoliikenteen palvelutarjonta rakennetaan tiheästi liikennöitävien runkolinjojen, syöttölinjaston ja täydentävien linjojen varaan. Tulevaisuuden joukkoliikenne on ympäristöystävällinen, moderni, esteetön ja
nykyistä kilpailukykyisempi vaihtoehto henkilöautoliikenteelle. Tämä kysely toteutetaan
osana Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen pro gradu -tutkielmaa, jonka tarkoituksena on tutkia ja tunnistaa ihmisten kokemia liikkumisrajoitteita kaupunkitilassa. Saatuja tutkimustuloksia hyödynnetään lisäksi Turun seudun joukkoliikennesuunnittelussa. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme
20 euron Föli-lahjakorttia. Lahjakortin voi käyttää bussikortin hankintaan tai lataamiseen.
Mikäli haluat osallistua arvontaan, voit antaa kyselyn lopussa yhteystietosi. Yhteystietoja ei
yhdistetä vastauksiin vaan käytetään ainoastaan arvonnan voittajien tavoittamiseen.
Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Lisätietoja kyselystä antaa tutkimuksen toteuttaja Mari Linna.
Yhteistyöstä kiittäen,
Mari Linna
Projektityöntekijä
Turun kaupunki,
Seudullinen joukkoliikenne FÖLI

Taustatiedot

Lauri Jorasmaa
Suunnittelupäällikkö
Turun kaupunki,
Seudullinen joukkoliikenne FÖLI

Joukkoliikenteen käyttöä rajoittavat tekijät

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. Arvioi seuraavia väittämiä.
Valitkaa mielipidettänne lähinnä oleva vaihtoehto asteikolla 1-5.
1 = täysin samaa mieltä, 2 = jokseenkin samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin eri mieltä,
5 = täysin eri mieltä

1
Olen valmis kävelemään pysäkille pidemmän matkan,
jos bussi kulkee ohi tiheämmin kuin nykyään
Olen valmis kävelemään pysäkille pidemmän matkan,
jos bussin matka-aika on nykyistä lyhyempi

2

3 4 5

Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο

Nopea ja sujuva liikennöinti on tärkeämpää kuin tiheä vuoroväli
Tiheä vuoroväli ja bussin vaihtaminen ovat mielestäni parempi
vaihtoehto kuin suora yhteys ja harva vuoroväli
Helppo vaihtaminen linjojen välillä tulisi olla mahdollista
myös muualla kuin kauppatorilla
Suhtaudun bussin vaihtamiseen positiivisesti

Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο

Keskustan ulkopuolelle suunniteltu tiheästi liikennöivä
kehälinja olisi hyvä lisä Turun joukkoliikenteeseen
Pidemmät päivittäiset liikennöintiajat (aloitus varhain aamulla
ja lopetus iltamyöhään) saisivat minut suosimaan
joukkoliikennettä nykyistä enemmän
Haluan saada reaaliaikaista tietoa bussin kulusta

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο
Ο Ο Ο Ο Ο

Moderni kalusto lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta

Joukkoliikenteen käyttöön kannustavat tekijät
9. Kuinka paljon seuraavat suunnitellut joukkoliikenneuudistukset lisäisivät joukkoliikenteen
käyttöäsi?
Erittäin
paljon
Lyhyempi matkustusaika
Tiheämpi vuoroväli
Pidemmät päivittäiset liikennöintiajat
(aloitus varhain aamulla ja lopetus iltamyöhään)
Reaaliaikainen aikatauluinformaatio
Keskustan ulkopuolelle suunniteltu tiheästi
liikennöivä kehälinja, joka mahdollistaa selkeät
vaihdot linjojen välillä myös muualla kuin kauppatorilla

Melko Jonkin
Ei
paljon verran lainkaan

Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

10. Millainen olisi riittävä vuoroväli matkustustarpeisiisi?
Alle 5 min 5-10 min 10-15 min 15-20 min 20-30 min Yli 30 min
Ruuhka-aikaa
Päivisin
Arki-iltaisin
Lauantaisin
Pyhäpäivinä

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Liikkuminen kaupunkitilassa

14. Mistä mihin yleensä kuljet?
Vastaathan kadunnimen (ilman numerotietoa) tai paikannimen perusteella, jolloin reitti on mahdollista havainnollistaa myöhemmin esimerkiksi karttapohjalle. Voit myös mainita mielestäsi
oleellisia välipysähdyksiä.
Esimerkiksi:
Vanha Hämeentie - kauppakeskus Mylly
Ratsumiehenkatu - Puolalankatu
Ratsumiehenkatu - Kaskenmäen päivähoitoyksikkö - Turun satama
Reitti yksi: _________________________________________________________
Reitti kaksi: _________________________________________________________
Reitti kolme: _________________________________________________________
Reitti neljä: _________________________________________________________
Reitti viisi: _________________________________________________________

15. Mistä mihin toivoisit pääseväsi paremmin joukkoliikennettä käyttäen?
Vastaathan kadunnimen (ilman numerotietoa) tai paikannimen perusteella, jolloin reitti on mahdollista havainnollistaa myöhemmin esimerkiksi karttapohjalle. Voit myös mainita mielestäsi
oleellisia välipysähdyksiä.
Esimerkiksi:
Vanha Hämeentie - kauppakeskus Mylly
Ratsumiehenkatu - Puolalankatu
Ratsumiehenkatu - Kaskenmäen päivähoitoyksikkö - Turun satama
Reitti yksi: _________________________________________________________
Reitti kaksi: _________________________________________________________
Reitti kolme: _________________________________________________________
Reitti neljä: _________________________________________________________
Reitti viisi: _________________________________________________________
16. Jos sinulla on kommentoitavaa Turun seudun joukkoliikenteestä tai runkobusseista, voit kirjoittaa sen tähän.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

17. Voit jättää yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan. Osallistujien kesken arvotaan
kolme 20 € arvoista lahjakorttia. Yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiisi, vaan niitä käytetään ainoastaan voittajien tavoittamiseksi.
Puhelinnumero _________________________________________________________
Sähköposti ____________________________________________________________

Liite 2. Joukkoliikenteen käyttöä rajoittavat tekijät
Rajoittava tekijä: reittien epäkäytännöllisyys

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

32,0 %

Lieto (n = 92)

17,4 %

Naantali (n = 115)

15,7 %

Raisio (n = 106)

15,1 %

Rusko (n = 151)

9,3 %

Turku (n = 1130)

21,8 %

Mies (n = 500)

20,4 %

Nainen (n = 1197)

20,1 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

19,8 %

Pääasiallinen toimi

Työssäkäyvä (n = 948)

22,6 %

(χ2=11,755, df=4,

Työtön (n = 134)

13,4 %

p-arvo 0,019)

Eläkeläinen (n = 155)

13,5 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

15,0 %

Kunta
(χ2=25,500, df=5,
p-arvo < 0,001)

Sukupuoli
(χ2=0,016, df=1,
p-arvo 0,901)

Rajoittava tekijä: en pääse bussilla haluamaani
paikkaan

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

24,3 %

Lieto (n = 92)

17,4 %

Naantali (n = 115)

10,4 %

Raisio (n = 106)

19,8 %

Rusko (n = 151)

17,2 %

Turku (n = 1130)

20,9 %

Mies (n = 500)

16,8 %

Nainen (n = 1197)

21,1 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

20,7 %

Pääasiallinen toimi

Työssäkäyvä (n = 948)

19,7 %

(χ2=1,165, df=4,

Työtön (n = 134)

17,2 %

p-arvo 0,884)

Eläkeläinen (n = 155)

20,6 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

15,0 %

Kunta
(χ2=9,456, df=5,
p-arvo 0,092)

Sukupuoli
(χ2=4,017, df=1,
p-arvo 0,045)

Rajoittava tekijä: liian pitkä / lyhyt odotusaika
bussia vaihdettaessa

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

14,6 %

Lieto (n = 92)

15,2 %

Naantali (n = 115)

13,0 %

Raisio (n = 106)

14,2 %

Rusko (n = 151)

11,9 %

Turku (n = 1130)

22,9 %

Mies (n = 500)

18,6 %

Nainen (n = 1197)

20,3 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

25,7 %

Pääasiallinen toimi

Työssäkäyvä (n = 948)

19,1 %

(χ2=21,603, df=4,

Työtön (n = 134)

18,7 %

p-arvo < 0,001)

Eläkeläinen (n = 155)

9,0 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

15,0 %

Rajoittava tekijä: bussimatkan hinta

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

2,9 %

Lieto (n = 92)

4,3 %

Naantali (n = 115)

6,1 %

Raisio (n = 106)

6,6 %

Rusko (n = 151)

3,3 %

Turku (n = 1130)

22,9 %

Mies (n = 500)

18,6 %

Nainen (n = 1197)

16,0 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

22,3 %

Pääasiallinen toimi

Työssäkäyvä (n = 948)

13,8 %

(χ2=39,148, df=4,

Työtön (n = 134)

29,9 %

p-arvo < 0,001)

Eläkeläinen (n = 155)

9,0 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

10,0 %

Kunta
(χ2=21,264, df=5,
p-arvo 0,001)

Sukupuoli
(χ2=0,642, df=1,
p-arvo 0,423)

Kunta
(χ2=91,707, df=5,
p-arvo < 0,001)

Sukupuoli
(χ2=1,654, df=1,
p-arvo 0,198)

Rajoittava tekijä: bussit eivät liikennöi
riittävän aikaisin

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

13,6 %

Lieto (n = 92)

9,8 %

Naantali (n = 115)

20,0 %

Raisio (n = 106)

23,6 %

Rusko (n = 151)

25,2 %

Turku (n = 1130)

11,2 %

Mies (n = 500)

12,6 %

Nainen (n = 1197)

14,4 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

11,6 %

Pääasiallinen toimi

Työssäkäyvä (n = 948)

16,7 %

(χ2=16,725, df=4,

Työtön (n = 134)

10,4 %

p-arvo 0,002)

Eläkeläinen (n = 155)

7,1 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

5,0 %

Rajoittava tekijä: aikataulujen epäluotettavuus

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

14,6 %

Lieto (n = 92)

9,8 %

Naantali (n = 115)

3,5 %

Raisio (n = 106)

17,9 %

Rusko (n = 151)

2,6 %

Turku (n = 1130)

14,0 %

Mies (n = 500)

14,6 %

Nainen (n = 1197)

11,4 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

19,1 %

Pääasiallinen toimi

Työssäkäyvä (n = 948)

10,8 %

(χ2=31,141, df=4,

Työtön (n = 134)

11,2 %

p-arvo < 0,001)

Eläkeläinen (n = 155)

5,2 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

0,0 %

Kunta
(χ2=36,456, df=5,
p-arvo < 0,001)

Sukupuoli
(χ2=0,925, df=1,
p-arvo 0,336)

Kunta
(χ2=28,406, df=5,
p-arvo < 0,001)

Sukupuoli
(χ2=3,425, df=1,
p-arvo 0,064)

Rajoittava tekijä: lähin pysäkki on liian
kaukana

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

18,4 %

Lieto (n = 92)

12,0 %

Naantali (n = 115)

12,2 %

Raisio (n = 106)

9,4 %

Rusko (n = 151)

13,9 %

Turku (n = 1130)

5,6 %

Mies (n = 500)

8,8 %

Nainen (n = 1197)

7,9 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

7,5 %

Pääasiallinen toimi

Työssäkäyvä (n = 948)

8,1 %

(χ2=2,074, df=4,

Työtön (n = 134)

7,5 %

p-arvo 0,722)

Eläkeläinen (n = 155)

9,7 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

15,0 %

Kunta
(χ2=35,854, df=5,
p-arvo < 0,001)

Sukupuoli
(χ2=0,423, df=1,
p-arvo 0,515)

Rajoittava tekijä: esteetön liikkuminen on
vaikeaa

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

2,9 %

Kunta

Lieto (n = 92)

1,1 %

(Fisherin tarkan testin

Naantali (n = 115)

5,2 %

arvo=5,821,

Raisio (n = 106)

0,9 %

p-arvo 0,270)

Rusko (n = 151)

1,3 %

Turku (n = 1130)

2,0 %

Mies (n = 500)

2,2 %

Nainen (n = 1197)

2,1 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

1,4 %

Työssäkäyvä (n = 948)

1,3 %

Työtön (n = 134)

4,5 %

Eläkeläinen (n = 155)

7,1 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

5,0 %

Sukupuoli
(χ2=0,021, df=1,
p-arvo 0,885)

Pääasiallinen toimi
(Fisherin tarkan testin
arvo=22,145,
p-arvo < 0,001)

Rajoittava tekijä: en tiedä miten bussissa
toimitaan

Rajoittaa

Kaarina (n = 103)

1,0 %

Kunta

Lieto (n = 92)

1,1 %

(Fisherin tarkan testin

Naantali (n = 115)

0,0 %

arvo=3,690,

Raisio (n = 106)

0,9 %

p-arvo 0,418)

Rusko (n = 151)

0,7 %

Turku (n = 1130)

0,4 %

Mies (n = 500)

1,0 %

Nainen (n = 1197)

0,3 %

Opiskelija / koululainen (n = 440)

0,9 %

Työssäkäyvä (n = 948)

0,3 %

Työtön (n = 134)

0,0 %

Eläkeläinen (n = 155)

0,6 %

Vanhempain- tai hoitovapaa (n = 20)

5,0 %

Sukupuoli
(Fisherin tarkan testin
arvo=2,663, df=1,
p-arvo 0,135)

Pääasiallinen toimi
(Fisherin tarkan testin
arvo=7,473,
p-arvo 0,081)

Liite 3. Turkulaisten vastaajien mielipide kyselylomakkeessa esitettyihin väitteisiin
Väite 1. Olen valmis kävelemään pysäkille pidemmän matkan, jos bussi kulkee ohi tiheämmin kuin
nykyään. Väite 2. Olen valmis kävelemään pysäkille pidemmän matkan, jos bussin matka-aika on
nykyistä lyhyempi. Väite 3. Nopea ja sujuva liikennöinti on tärkeämpää kuin tiheä vuoroväli. Väite
4. Tiheä vuoroväli ja bussin vaihtaminen ovat mielestäni parempi vaihtoehto kuin suora yhteys ja
harva vuoroväli. Väite 5. Helppo vaihtaminen linjojen välillä tulisi olla mahdollista myös muualla
kuin kauppatorilla. Väite 6. Suhtaudun bussin vaihtamiseen positiivisesti. Väite 7. Keskustan ulkopuolelle suunniteltu tiheästi liikennöivä kehälinja olisi hyvä lisä Turun joukkoliikenteeseen. Väite 8.
Pidemmät päivittäiset liikennöintiajat saisivat minut suosimaan joukkoliikennettä nykyistä enemmän.
Väite 9. Haluan saada reaaliaikaista tietoa bussin kulusta. Väite 10. Moderni kalusto lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

Väite 1

Täysin

Jokseenkin

samaa mieltä

samaa mieltä

10,6

30,1

10,6

Ei samaa

Jokseenkin

Täysin eri

eri mieltä

mieltä

18,1

28,2

13,1

24,1

24,1

28,2

13,0

13,3

33,6

28,3

20,9

3,9

23,5

34,1

15,8

19,2

7,3

46,3

37,7

11,0

4,1

0,9

21,9

37,1

19,6

15,6

5,7

37,6

37,8

19,7

3,3

1,6

25,5

25,0

28,1

13,9

7,4

47,6

33,0

14,2

3,6

1,7

44,1

36,0

13,2

4,6

2,0

eikä eri
mieltä

(n=1088)

Väite 2
(n=1083)

Väite 3
(n=1075)

Väite 4
(n=1079)

Väite 5
(n=1086)

Väite 6
(n=1081)

Väite 7
(n=1082)

Väite 8
(n=1078)

Väite 9
(n=1087)

Väite 10
(n=1085)

Liite 4. Kuinka paljon seuraavat uudistukset kannustaisivat vastaajia joukkoliikenteen käyttöön?
Pidemmät

Bonferroni-

liikennöintiajat

korjattu p-arvo

Kaarina / Lieto

0,749

1

Kaarina / Naantali

0,447

1

Kaarina / Raisio

0,271

1

Kaarina / Rusko

< 0,001

< 0,015

Kaarina / Turku

0,287

1

Lieto / Naantali

0,623

1

Lieto / Raisio

0,398

1

Lieto / Rusko

< 0,001

< 0,015

Lieto / Turku

0,113

1

Naantali / Raisio

0,764

1

Naantali / Rusko

< 0,001

< 0,015

Naantali / Turku

0,031

0,465

Raisio / Rusko

< 0,001

< 0,015

Raisio / Turku

0,007

0,105

Rusko / Turku

< 0,001

< 0,015

Vertailupari

Kuntien välinen
parivertailu

Pidemmät
liikennöintiajat
Kaarina

Erittäin
paljon

Melko paljon

Jonkin verran

Ei lainkaan

25,7

19,8

28,7

25,7

Lieto (n = 94)

20,2

26,6

36,2

17,0

Naantali

31,9

17,7

27,4

23,0

Raisio (n = 107)

28,0

22,4

32,7

16,8

Rusko (n = 149)

45,6

27,5

20,1

6,7

Turku (n = 1153)

20,0

20,0

32,7

27,2

(n = 101)

(n = 113)

Reaaliaikainen aika-

Bonferroni-

tauluinformaatio

korjattu p-arvo

Kaarina / Lieto

0,158

1

Kaarina / Naantali

0,134

1

Kaarina / Raisio

0,726

1

Kaarina / Rusko

0,075

1

Kaarina / Turku

0,630

1

Lieto / Naantali

0,893

1

Lieto / Raisio

0,259

1

Lieto / Rusko

0,919

1

Lieto / Turku

0,021

0,315

Naantali / Raisio

0,227

1

Naantali / Rusko

0,959

1

Naantali / Turku

0,014

0,21

Raisio / Rusko

0,144

1

Raisio / Turku

0,322

1

Rusko / Turku

0,001

0,015

Vertailupari

Kuntien välinen
parivertailu

Reaaliaikainen
aikatauluinformaatio

Erittäin
paljon

Melko paljon

Jonkin
verran

Ei lainkaan

Kaarina (n = 102)

22,5

22,5

37,3

17,6

Lieto (n = 94)

16,0

21,3

38,3

24,5

Naantali (n = 111)

21,6

18,0

30,6

29,7

Raisio (n = 107)

17,8

26,2

38,3

17,8

Rusko (n = 149)

10,7

25,5

42,3

21,5

Turku (n = 1149)

24,1

24,9

33,2

17,8

Kuntien välinen
parivertailu

Kehälinja
Kaarina

Bonferroni-

Vertailupari

Kehälinja

Kaarina / Lieto

0,293

1

Kaarina / Naantali

0,021

0,315

Kaarina / Raisio

0,823

1

Kaarina / Rusko

0,699

1

Kaarina / Turku

0,025

0,375

Lieto / Naantali

0,202

1

Lieto / Raisio

0,410

1

Lieto / Rusko

0,391

1

Lieto / Turku

0,402

1

Naantali / Raisio

0,034

0,51

Naantali / Rusko

0,022

0,33

Naantali / Turku

0,323

1

Raisio / Rusko

0,916

1

Raisio / Turku

0,050

0,75

Rusko / Turku

0,019

0,285

korjattu p-arvo

Erittäin paljon

Melko paljon

Jonkin verran

Ei lainkaan

33,7

24,8

28,7

12,9

Lieto (n = 93)

22,6

32,3

30,1

15,1

Naantali

21,1

29,8

24,6

24,6

Raisio (n = 106)

32,1

23,6

32,1

12,3

Rusko (n = 150)

24,7

37,3

26,7

11,3

Turku

22,4

27,3

35,1

15,3

(n = 101)

(n = 114)

(n = 1144)

Tiheämpi
vuoroväli

Erittäin
paljon

Melko paljon

Jonkin verran

Ei lainkaan

Mies (n = 521)
Nainen

24,0

31,7

31,5

12,9

30,2

30,9

27,6

11,3

(n = 1243)

Mies (n = 513)

Erittäin
paljon
20,1

Nainen

25,2

Kehälinja

(n = 1236)

Melko paljon

Jonkin verran

Ei lainkaan

26,9

34,1

18,9

29,0

31,8

13,9

Tiheämpi

Bonferroni-

vuoroväli

korjattu p-arvo

Opiskelija / Työssäkäyvä

0,002

0,02

Opiskelija / Työtön

0,024

0,24

Opiskelija / Eläkeläinen

< 0,001

< 0,01

Opiskelija / Vanhempainvapaa

0,005

0,05

Työssäkäyvä / Työtön

0,531

1

Työssäkäyvä / Eläkeläinen

0,034

0,34

0,030

0,30

Työtön / Eläkeläinen

0,306

1

Työtön / Vanhempainvapaa

0,086

0,86

0,217

1

Vertailupari

Pääasiallisten
toimien väliset

Työssäkäyvä /

parivertailut

Vanhempainvapaa

Eläkeläinen /
Vanhempainvapaa

Tiheämpi vuoroväli

Erittäin
paljon

Melko
paljon

Jonkin
verran

Ei
lainkaan

Opiskelija (n = 469)

32,6

33,0

26,4

7,9

Työssäkäyvä (n = 994)

26,3

32,8

29,5

11,5

Työtön (n = 137)

29,2

23,4

31,4

16,1

Eläkeläinen (n = 157)

26,1

24,2

29,3

20,4

Vanhempainvapaa

23,8

19,0

28,6

28,6

(n = 21)

Reaaliaikainen
Vertailupari

aikatauluinformaatio

Pääasiallisten
toimien väliset

Bonferronikorjattu p-arvo

Opiskelija / Työssäkäyvä

< 0,001

< 0,01

Opiskelija / Työtön

0,171

1

Opiskelija / Eläkeläinen

< 0,001

< 0,01

Opiskelija / Vanhempainvapaa

0,028

0,28

Työssäkäyvä / Työtön

0,058

0,58

Työssäkäyvä / Eläkeläinen

0,309

1

0,295

1

Työtön / Eläkeläinen

0,030

0,30

Työtön / Vanhempainvapaa

0,113

1

0,515

1

Työssäkäyvä /

parivertailut

Vanhempainvapaa

Eläkeläinen /
Vanhempainvapaa

Reaaliaikainen
aikatauluinformaatio

Erittäin
paljon

Melko
paljon

Jonkin
verran

Ei
lainkaan

Opiskelija (n = 465)

29,7

27,1

29,0

14,2

Työssäkäyvä (n = 992)

18,1

23,1

38,0

20,8

Työtön (n = 136)

25,7

25,0

30,1

19,1

Eläkeläinen (n = 151)

17,2

20,5

39,1

23,2

Vanhempainvapaa

19,0

19,0

28,6

33,3

(n = 21)

Liite 5. Riittävä vuoroväli
Turku

Opiskelija (n = 331)
Työssäkäyvä

Riittävä vuoroväli päivisin (min)
Alle 5

5-10

10-15

15-20

20-30

Yli 30

13,6

54,1

26,0

5,1

0,6

0,6

12,4

56,3

23,5

6,7

1,2

0,0

11,2

52,0

23,5

11,2

2,0

0,0

9,4

46,9

29,2

10,4

3,1

1,0

64,3

28,6

7,1

0,0

(n = 599)

Työtön (n = 98)
Eläkeläinen
(n = 96)

Vanhempainvapaa
(n = 14)

Turku

Opiskelija (n = 331)
Työssäkäyvä

Riittävä vuoroväli iltaisin (min)
Alle 5

5-10

10-15

15-20

20-30

Yli 30

13,6

54,1

26,0

5,1

0,6

0,6

12,4

56,3

23,5

6,7

1,2

0,0

11,2

52,0

23,5

11,2

2,0

0,0

9,4

46,9

29,2

10,4

3,1

1,0

64,3

28,6

7,1

0,0

(n = 599)

Työtön (n = 98)
Eläkeläinen
(n = 96)

Vanhempainvapaa
(n = 14)

Liite 6. Karttojen tausta-aineisto
Keskustaan suuntautuvat yhteydet
Martti
Yliopistonmäki
Runosmäki
Kupittaa
Ylioppilaskylä
Hirvensalo
Nummi
Mylly & Ikea
Port Arthur
Uittamo
Harittu
Raunistula
Varissuo
Lauste
Halinen
Paattinen
Jäkärlä
Suikkila
Linnankatu
Ilpoinen
Räntämäki
Satama
Raisio
Pohjola
Perno
Länsikeskus
Vasaramäki
Naantali
Iso-Heikkilä
Kaarina
Itäinen Pitkäkatu
Majakkaranta
Katariina
Ruissalo
Pansio
Kohmo
Itäharju
Vienola

56
53
51
49
48
38
37
36
33
32
31
29
29
27
26
23
22
22
20
19
19
18
18
17
17
16
16
15
14
13
13
13
13
12
12
10
10
10

Skanssi

10

Poikittaiset yhteydet
Kupittaa – Harittu
Kupittaa – Ylioppilaskylä
Kupittaa – Hirvensalo
Kupittaa – Martti
Harittu – Skanssi
Yliopistonmäki – Martti
Kupittaa – Ilpoinen
Ilpoinen – Skanssi
Varissuo – Skanssi
Harittu – Kaarina
Runosmäki – Länsikeskus
Runosmäki – Mylly
Kupittaa – Runosmäki
Perno – Mylly
Iso-Heikkilä – Mylly
Port Arthur – Mylly

13
13
12
10
9
8
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5

