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TYÖN KESKEISET KÄSITTEET
Työn keskeiset käsitteet ovat suoria lainauksia liikenneviraston oppaasta Julkisen liikenteen sanasto (Livi 4/2013)
”Palvelutaso Joukkoliikenteen palvelutaso kuvaa matkustajan matkustuskokemusta lähtöpaikasta määräpaikkaan (ovelta-ovelle). Siten
matkan kaikki osavaiheet vaikuttavat palvelutasokokemukseen.”
”Joukkoliikenteen solmupiste on useiden pysäkkien muodostama
kokonaisuus, joka toimii merkittävänä vaihto- tai liityntäpisteenä tai
jonka liikenteellinen merkitys on erityisen suuri.”
”Matkaketju tarkoittaa joukkoliikenteessä myös yhden matkan osavaiheiden (kävely, odotus, ajo, vaihto eri osavaiheineen, ajo, kävely)
muodostamaa kokonaisuutta. Matkatottumustutkimuksissa ja liikenne-ennusteissa matkaketju tarkoittaa yleensä usean peräkkäisen
matkan muodostamaa kokonaisuutta.”
”Liityntäpysäköinti tarkoittaa kulkuneuvon (yleensä auton tai pyörän) pysäköimistä pysäkki- tai terminaalialueen läheisyyteen, yleensä
tätä varten järjestetylle pysäköintialueelle, kun matkaa jatketaan julkisilla liikennevälineillä.”
”Saattoliikenne on joukkoliikenteeseen liittyvää liikennettä, jossa
joukkoliikennematkustaja saatetaan pysäkille tai terminaaliin tai noudetaan sieltä henkilöautolla.”
”Saavutettavuus tarkoittaa yksilön mahdollisuutta saavuttaa joukkoliikennepalvelut. Saavutettavuuteen vaikuttavat mm. joukkoliikenteen reitit, aikataulut ja pysäkkien sijainnit.”
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1 JOHDANTO
Seinäjoki–Oulu-ratakäytävän varrella olevien asemien ja asemapalvelujen kehittämistä varten tehty strategia on valmistunut vuoden 2009
alussa. Strategian tekeminen liittyi vuonna 2005 allekirjoitettua aiesopimukseen. Tehdyn strategian tarkoituksena oli määrittää asemien
ja asemaseutujen tavoitteet yleisesti ja tarkemaat palvelutasotavoitteet asemakohtaiseksi sekä jatkosuunnittelun tarve. (Seinäjoki-Ouluradan asemien kehittämishanke 2011)
Strategian

laatimisen

jälkeen

”SOul-seurantaryhmä

(Pohjois-

Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
liitot, RHK, Oulun ja Länsi-Suomen lääninhallitus, VR Osakeyhtiö)”
käynnistivät vuonna 2009 strategian toteuttamisen edellyttämien
toimenpiteiden suunnittelun asemakohtaisesti täsmennettävien palvelutasotavoitteiden pohjalta. Työ on tehty seurantaryhmän johdolla
Liikenneviraston, VR-Yhtymä Oy:n ja asemapaikkakuntien yhteistyönä. Seinäjoki–Oulu-radan asemien kehittäminen ja tason parantaminen on juuri nyt ajankohtaista, koska samalla on käynnissä myös
Seinäjoki–Oulu radan perusparannustyö. Tulokset mahdollistavat junatarjonnan parantamisen ja matka-aikojen lyhentämisen. Rautatieliikenteen palvelutaso paranee merkittävästi. (Seinäjoki-Oulu-radan
asemien kehittämishanke 2011)
Liikenneviraston tekemä ”Henkilöliikennepaikkojen kehittämisohjelman väliraportti” valmistui vuonna 2010. Raportissa on määritelty
kaikille Suomen henkilöliikennöidyille rautatieasemille palvelutasotavoitteet. Kriteereinä tässä määrityksessä on ollut muun muassa matkustajien määrä sekä aseman rooli osana rataverkkoa. (SeinäjokiOulu-radan asemien kehittämishanke 2011)
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Toimenpidesuunnitelmien laatimisen aikana on ilmennyt tarve VRYhtymän toimesta tutkia Kempeleen rautatieaseman mahdollisuus
toimia henkilöliikenneasemana ja pysähdyspaikkana. Oulun seutu on
tutkinut asiaa ja seutuhallitus päätti 17.3.2011 osallistumisesta selvityksen tekemiseen. Tehty suunnitelma antaa lähtökohdat Kempeleen
asema-alueen kehittämisen. (Seinäjoki-Oulu-radan asemien kehittämishanke 2011)
Liikennevirasto päätti keväällä 2013 Kempeleen aseman kehittämisestä junaliikenteen pysähdyspaikkana nykyisellä paikallaan. Liikennevirasto ja kunta laativat rakentamissopimuksen asema-alueen infrastruktuurin toteuttamiseksi sekä henkilöjunaliikenteen mahdollistamiseksi. Ratapihan ja asema-alueen saneeraustyö päätettiin toteuttaa Seinäjoki–Oulu radan perusparannushankkeen osana. Tavoitteeksi on asetettu rautatieasema uudelleen käyttöönottaminen vuonna
2016.
Edellisen kerran junat ovat pysähtyneet Kempeleessä ottamaan matkustajia 1990-luvulla. Aseman käyttöönotto asettaa monia haasteita,
koska aseman ympäristön infrastruktuuri on puutteellinen. Yhteydet
asemalle ovat huonot kaikilla kulkutavoilla. Aseman ympäristö on nykytilassaan lähinnä metsittynyt. Aseman lähettyvillä ei ole tarjolla
kunnantalon ja taksiaseman lisäksi lainkaan palveluita. Useat kuntalaiset ovat voineet jo unohtaa, missä asema edes sijaitsee.
Liikennevirasto käynnisti tämän diplomityön tekemisen Kempeleen
aseman saavutettavuuden ja asema-alueen palvelujen kehittämistarpeen

määrittämiseksi.

Työssä

käsitellään

myös

aseman-alueen

maankäytön kehittämistä. Maankäytön kehittäminen on keskeisessä
roolissa diplomityössä, koska asema-alue kaipaa kokonaisvaltaisesti
palveluita ja vireyttä, jotta kuntalaiset löytävät sen helposti ja ottavat
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omakseen. Palveluiden saaminen aseman yhteyteen on myös tärkeää, koska asemasta on tällä hetkellä tulossa ainoastaan väliaikainen
ratkaisu. Kempeleellä on tahtotila rakentaa pitkän aikavälin suunnitelmana asema noin 500 m Ouluun päin nykyisestä sijainnistaan. Sijaintia halutaan muuttaa, koska kunnalla on visio, että uuden aseman
yhteyteen rakennettaisiin suuri asuin- ja liikekeskittymä.
Työn ensimmäisessä osassa tehdään nykytila-analyysi, jossa käsitellään rautatieaseman ympäristössä itse tehtyjä havaintoja valokuvien
avulla analysoiden sekä tarkastellaan aseman saavutettavuutta eri
liikennevälineillä. Nykytila-analyysiä seuraa empiirinen osuus. Se on
toteutettu Kempeleen ja sen ympäryskuntien asukkaille Webropolverkkokyselyohjelmalla laaditulla ja internetkyselyllä asema-alueen ja
sen liikenneyhteyksien kehittämisestä. Kysely toimii myös osaltaan
rautatieaseman jälleen avaamisen markkinoijana. Tutkimustulosten
ja nykytila-analyysin pohjalta arvioidaan Kempeleen aseman liikenteellisen saavutettavuuden ja ympäristön kehityksen suuntia sekä
tehdään johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä rautatieaseman
uudelleen avaamiseksi vuonna 2016.
Työstä saatavien tuloksien perusteella on mahdollista vaikuttaa vireillä olevaan Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040:een ja sen toteutumiseen. Työssä tehdään johtopäätöksiä joukkoliikenteen ja
Kempeleen asemaympäristön kehittämiseksi kempeleläisten ja ympäryskuntien asukkaiden vastauksien perusteella ja esitetään toteutuksien vaiheistus. Ensimmäinen vaihe toteutetaan vuonna 2015.

1.1 Tutkimuksen tavoite
Opinnäytetyön yhdeksi tavoitteeksi asetettiin aseman käyttöön ottamisen markkinointi kuntalaisille ja itse asiassa koko Oulun seudulle.
Markkinointivälineeksi päätettiin ottaa internetissä toteutettava avoin
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kysely koskien asema-alueen saavutettavuutta ja tavoitteellista palvelutasoa.
Tämän diplomityön tärkein tavoite on määritellä uudelleen avattavan
rautatieasema-alueen varustelutaso ja saavutettavuuden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteen joukkoliikenteen, pyöräilyn, kävelyn
ja henkilöautoliikenteen näkökulmasta.

1.2 Työn reunaehdot
Tutkimuksen tavoitteen saavuttaminen on haasteellista aiheen laajuudesta ja moniulotteisuudesta johtuen. Työn aihetta on pyritty rajaamaan käsittelemällä lähinnä vain liikenteellistä saavutettavuutta,
ympäristöä ja maankäytön kehittämistä. Työn tarkoituksena on antaa
tutkimustietoa eri liikennemuotojen tarpeesta ja ohjata niiden avulla
asemapaikan jatkosuunnittelua.
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT
Tutkimusmenetelmänä diplomityössä ovat maastossa tehdyt havaintokäynnit Kempeleen rautatieaseman ympäristössä sekä Kempeleen
ja sen ympäryskuntien asukkaille suunnattu verkkokysely. Verkkokyselyssä selvitettiin asukkaiden liikkumistottumuksia ja uuden asemapaikan palvelutasotarpeita.
Maastohavainnot
Kempeleessä työtä varten tehtiin havaintoja rautatieasemaympäristöstä, ympäristön, tiestön liikennöintimahdollisuuksien ja joukkoliikennepysäkkien nykytilasta. Havaintojen tarkoitus oli mahdollistaa
rautatieaseman ja sen ympäristön nykytilan analysointi ennen muutoksia. Havainnot on tehty paikanpäällä tarkastelemalla ympäristöä ja
ottamalla siitä valokuvia, joita on analysoitu kappaleessa 4.
Verkkokysely
Työn tutkinnallista osiota tehtäessä keskeisessä roolissa on ollut
verkkokysely. Verkkokyselyn tavoitteena oli saada vastauksia kempeleläisiltä ja Kempeleen ympäryskuntien asukkailta heidän matkustustarpeistaan ja -käyttäytymisestään.
Verkkokysely toteutettiin Webropol Analytics-sovelluksella (Webropol
Oy). Se koostui pääasiassa monivalintakysymyksistä, joita pystyi tarvittaessa täydentämään avoimilla vastauksilla. Verkkokysely sisälsi
kaikkiaan 21 kysymystä sekä vapaiden kommenttien antamiseen tarkoitetun kentän. Kyselyä laadittaessa kiinnitettiin huomiota kyselyn
rakenteeseen, koska lyhyt ja selkeä kysely innostaa vastaamaan, kun
vastaavasti pitkä ja liian vaikeita kysymyksiä sisältävä kysely jää helposti kesken. Verkkokyselyn tulee olla myös hyvin selkokielinen, kos-
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ka sen vastaajaryhmänä ovat tavalliset kuntalaiset eri ikäluokista ja
eri ammattiryhmistä. Verkkokyselyyn vastaamisaika oli lokakuun 9.20. päivä 2013.
Verkkokyselystä saatuja vastauksia analysoitiin eri metodein. Verkkokyselyohjelma antaa automaattisesti perusraportin, josta näkyvät
kaikki kysymykset ja niiden eri kohtiin saadut vastaukset. Vastauksia
on mahdollista analysoida myös tarkemmin, koska vastauksia voidaan arvioida esimerkiksi vastaaja, vastausvaihtoehto tai kysymys
kerrallaan. Vastauksien tarkemmalla analysoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi, että kyselystä voidaan erottaa kaikki alle 18-vuotiaat kempeleläiset ja katsoa, kuinka paljon tämä ikäryhmä käyttää junaa matkustusvälineenään.
Kyselyä markkinoitiin paikallisissa sanomalehdissä (Kaleva, Forum
24, Rantalakeus, Oulu-lehti, Suomenmaa), joissa tiedotettiin rautatieaseman avaamisesta Kempeleessä. Sanomalehtien lisäksi markkinointia tehtiin myös verkossa kunnan internetsivuilla. Kyselytutkimukseen oli mahdollista vastata myös paperilomakkeella Kempeleen
kunnantalolla. Kyselyn tavoitteena oli saada 200 vastausta, joiden
perusteella voi tehdä melko luotettavia arviointeja asemanseudun ja
asemaympäristön kehittämiseksi. Vastauksia kertyi 322, mikä antaa
mahdollisuuden tehdä kattavaa analyysiä toimenpiteistä sekä valmiuden käyttää tätä työtä apuna Kempeleen asemanseudun kehittämisessä. Verkkokyselyn vastauksia analysoitaessa otettiin huomioon,
että kyselyn vastaukset eivät ole satunnaisotannalla saatuja, joten
tietyt ikäluokat ja elämäntilanteet voivat korostua vastauksissa. Lisäksi on huomioitu, että käytännössä sama henkilö voi vastata kyselyyn useamman kerran halutessaan, joten kysely ei ole yhtä pitävä
kuin esimerkiksi postitse lähetetty satunnaisotantaan perustuva kysely.
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3 LIIKKUMISEN PALVELUTASO
Joukkoliikenteellä

matkustavan

kokemaa

joukkoliikennepalvelujen

laatua kuvataan termillä palvelutaso. Palvelutasolla voidaan kuvata
eri osavaiheiden muodostaman matkan laadullista kokonaisuutta,
jonka kriteereihin kuuluu esimerkiksi matkan sisältämä kävely, odotus, ajomatka ja vaihto (Joukkoliikenteen palvelutasotekijöiden arvottaminen. 2006). Liikkumisen palvelutaso perustuu vuonna 2009 säädettyyn joukkoliikennelakiin, joka on velvoittanut viranomaisia määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteelle palvelutason vuoteen 2011 mennessä. Määritelty palvelutaso ohjaa aluekohtaisesti
joukkoliikenteen suunnittelua ja sen järjestämistä. Kappaleessa on
lähestytty liikkumisen palvelutasoa valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista alkaen päättyen pieniin palvelutasoa parantaviin tekijöihin
esimerkiksi liityntäpysäköintiin, joihin esimerkiksi tämän työn käsittelemässä

Kempeleen

rautatieaseman

tapauksessa

tulee

tarttua.

(Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyä koskevan ohjeistuksen arviointi ja kehittäminen. Lehto 2012)

3.1 Liikennejärjestelmät osana maankäyttöä
Liikennejärjestelmää ja maankäyttöä tulee kehittää tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Kaavoitus on ohjeistettu Suomessa hyvin tarkasti. Kaavahierarkia on esitetty kaaviokuvassa 1. Kaavoituksen perustan määrittelevät Eduskunnan vahvistamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nämä tavoitteet tulee aina ottaa kaavaprosessissa huomioon. Käytännössä niillä on erityinen painoarvo maakuntakaavoituksessa ja sen ohjaamassa yleiskaavoituksessa. (ohjaajan Vesa Verrosen kanssa käyty keskustelu)
Maakuntaliitto laatii aluettaan koskevan maakuntakaavan, jonka ympäristöministeriö vahvistaa. Maakuntakaava määrittelee raamit seu-
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tu-, kunta- tai kunnanosakohtaiselle yleiskaavoitukselle. Kunta päättää kuitenkin oman alueensa kaavoista. Kuntien yhteinen yleiskaava
vahvistetaan myös ympäristöministeriössä. (ohjaajan Vesa Verrosen
kanssa käyty keskustelu)
Tässä työssä käsiteltävä Kempeleen rautatieaseman suunnittelu ja
siihen liittyvä maankäyttö tapahtuvat yleis- ja asemakaavatasoilla,
jotka kuuluvat kunnan itsehallinnon päätäntävaltaan (5.2.1999/§132
Maankäyttö ja rakennuslaki).

Kuva 1.

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä

Yleiskaavatason suunnittelu on kunnan sisäistä maankäyttöpolitiikkaa, joka pitää sisällään myös liikennepolitiikan. Perusteet kunnan
sisäiselle liikennejärjestelmälle luodaan yleiskaavoituksella. Yleiskaavalla tehtävät aluevaraukset osoitetaan, jolloin niiden avulla pystytään määrittämään liikennemäärät ja liikennevirtojen suuntautuminen.
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Joukkoliikenteen

toimintamahdollisuudet

ratkaistaan

lähes

täysin

maankäytön suunnittelulla. Suunnittelu on tehtävä tiiviissä vuorovaikutuksessa. Tärkeimmät yleiskaavatason kysymykset joukkoliikenteen kannalta ovat liikenneverkon jäsentely, asutuksen ja muun
maankäytön sijoittelu ja tiiveys sekä maankäytön toteutusjärjestys.
Kaavoittajalla, joka vastaa kaavaprosessista, on vastuu liikenneasiantuntemuksen varmistamisesta kaavoitusprosessissa (Joukkoliikenteen
ja maankäytön suunnittelun integrointi kaupunki-seudulla. 2011).

Kuva 2.

Kunnan maankäytön ja liikennepolitiikan yhteydet

Kunnan maankäyttö- ja liikennepolitiikka määritellään mieluiten samaan aikaan, jopa samassa prosessissa laadittavilla yleiskaavalla ja
liikennejärjestelmäsuunnitelmalla (kuva 2). Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on keskeistä määrittää jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asema. Yleiskaava luo sitten parhaassa tapauksessa mahdollisuudet kehittää kyseisiä kulkumuotoja tavoitteiden mukaisesti.
Oulun seudulla päivitetään vuosien 2013–2014 aikana vuonna 2004
valmistunut Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (Oulun
seudun liikenne 2020). Vuonna 2004 valmistuneen suunnitelman ja
sen toteuttamiseksi laaditun aiesopimuksen pohjalta Oulun seutu on
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kehittänyt mm. kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksia. Kehittämisen tueksi on laadittu Oulun seudun kevytliikennestrategia ja palvelutasosuunnitelma vuonna 2007. Asiakirjassa on esitetty periaatteet seudun kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita ja turvallisuutta tulee sen
mukaan parantaa merkittävästi nykyisestä. Kehittämisen pohjaksi
pääväylästö on luokiteltu seudullisiin ja alueellisiin pääväyliin, joiden
kehittäminen on priorisoitu. Tavoite on, että alempiasteista väylästöä
kukin kunta kehittää itsenäisesti. Pääväylästön laadun ja käytettävyyden kehittämistyötä tehdään kuntien ja valtion yhteistyönä. Kevyen liikenteen väylästöä tulee laaditun strategian mukaan kehittää ennen kaikkea työmatkaliikennettä tukevaksi.
Oulun seudun liikenne 2020-suunnitelman pohjalta on myös joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia pyritty kehittämään. Erityisesti
joukkoliikenne ja kevytliikenne ovat olleet tärkeässä roolissa seudun
maankäytön kehittämistyössä (kuva 3). Tämän työn tukemiseksi päivitettiin vuonna 2009 aiesopimusta siten, että liikenteen lisäksi sopimuksessa esitettiin maankäytön kehittämisperiaatteet. (Oulun seudun maankäytön ja liikenteen aiesopimus 2009–2012) Aiesopimustyötä laajennettiin ministeriötasolle seuraavalla kaudella. Oulun seudun ja Suomen valtion välinen maankäytön, asumisen, liikenteen,
palveluiden ja elinkeinojen aiesopimus allekirjoitettiin kesäkuussa
2013. (Asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen aiesopimus
2013–2015)
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Kuva 3.

Jatkuva vuorovaikutus maankäytön kehittämisen kanssa

Kempeleen rautatieaseman tulevista käyttäjistä suuri osa on työmatkalaisia. Strategian mukainen kevyen liikenteen kehittäminen tukee
näin ollen myös rautatieaseman käyttöä. Oulun ja Kempeleen välillä
junan käyttöä ainakin lähivuosina on todennäköisesti vaikeaa lippukysymyksistä johtuen. Ongelmaksi muodostuu, että lippuja ei ehditä
tarkistamaan lyhyen junayhteyden aikana. Kempeleestä tehdään kuitenkin työmatkoja myös Oulun seudun ulkopuolelle.
Strategiassa on määritelty myös yhdeksi kärkitehtäväksi kehittää kävelyä ja pyöräilyä itsenäisinä liikennemuotoina ja matkaketjujen osina. Kevyen liikenteen pääreittejä on strategian mukaisesti jo kehitetty esimerkiksi välille Kempele–Kaakkuri (Oulun kevyen liikenteen
strategia). Oulun eteläosien, kuten Kaakkurin ja Metsokankaan asukkaat ovat myös potentiaalinen käyttäjäryhmä.
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Oulun seudun joukkoliikenteen tulevaisuuden kehitystä uuden joukkoliikennelain voimaan tulon jälkeen on kuvattu Oulun seudun palvelutaso- ja linjastosuunnitelman 2. vaiheen suunnitelmassa (Oulun
seudun palvelutaso- ja linjastosuunnitelman 2. vaihe 2012). Joukkoliikennelain muutoksen jälkeen kuntien vastuu kasvaa joukkoliikenteen järjestämisessä ja yritysten vastuu järjestämistoimenpiteissä
vähenee. Uuden lain vuonna 2014 voimaantuleminen on edellyttänyt
Oulun kaupunkiseudulta päätöstä joukkoliikenteen palvelutason, toimivaltaisen viranomaisen sekä liikenteen järjestämistavan määrittämisestä. Liikenne on kilpailutettu syksyllä 2013. Kilpailutettu liikenne
alkaa 1.7.2014.
Kempeleen rautatieaseman ohittavat useat linja-autoliikenteen kauko-, seutu- ja paikallisvuorot vuorokaudessa (kappale 4.2.4). Uuden
linjastosuunnitelman mukaan Kempele kuuluu toiseksi korkeimpaan
palvelutasoluokkaan Oulun seudulla. Kempeleeseen ajava joukkoliikenne on tämän suunnitelman mukaan tarkoitus hoitaa jatkossa samoja reittejä pitkin ja myös matka-aika tulee säilymään samana. Kuitenkin Kempeleen tarjonnan oli arvioitu parantuvan uuden linjastosuunnitelman myötä uusilla vuoroilla. Palvelutasosuunnitelman mukaan linjakilometrien määrä lisääntyisi 55 % Kempeleen alueella (Oulun seudun palvelutaso- ja linjastosuunnitelman 2. vaihe). Tämän
suunnitelman toteutuminen on kuitenkin epäonnistumassa joulukuussa 2013 tehdyn Oulun kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella,
jossa ei varattu budjettiin rahaa paremman joukkoliikenteen järjestämiseksi. (Oulun kaupunginvaltuusto 12/2013)
Kempeleen rautatieaseman uudelleen käyttöönotto vaikuttaa tällä
hetkellä kesken olevaan Kempeleen taajaman yleiskaavaprosessiin
(kuva 4) Rautatieasema Kempeleen keskustan välittömässä läheisyydessä tulee toimimaan joukkoliikenteen solmukohtana sekä huomat-
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tavana liikenteen palvelutarjonnan lisäyksenä Kempeleessä. Rautatieasema joukkoliikenteen lähtöpaikkana ja merkittävän liikenteen
solmukohtana tulee vaikuttamaan lähialueiden kaavoitukseen sekä
ympäröivien liikenneratkaisujen suunnitteluun. Rautatieasemalla on
noin 75 000 vuosittaisen matkustajan potentiaali (kappale 5), joten
alueen kehittäminen palveluiden ja asumisen osalta tulee olemaan
keskeisessä asemassa Kempeleessä. Rautatieaseman saavutettavuus
on elinehto aseman toiminnan takaamiseksi.

Kuva 4.

Kempeleen liikennesuunnittelun liittymäkohdat maankäytönsuunnittelun kanssa
(Kempeleen keskustan yleiskaava hanke)

3.2 Maankäyttö osana joukkoliikenteen palvelutasoa
Suunnitelmallinen maankäyttö aiheuttaa lähtökohtaisesti kysyntää
joukkoliikennepalveluille. Maankäytöllä määritellään toimintaedellytykset ja palvelutasoedellytykset joukkoliikenteelle. Joukkoliikennepalveluiden kysynnän määrä on merkittävästi vaikuttava tekijä palvelutason muodostumiselle. Maankäyttö ja kaavoituspäätökset määrittelevät joukkoliikenteen tarpeen. Palvelutaso laaditaan sen mukaan,
minkä verran alueella on liikkumistarvetta/potentiaalisia käyttäjiä. Ei
ole

mielekästä

luoda

laajaa

ja

moninaista

palvelutasoa

haja-

asutusalueelle. Maankäytön aiheuttama kysyntä määrittää tarvittavan
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palvelutason aluekohtaisesti. Matalan tai olemattoman palvelutason
riskinä on, että se silloin ei hyödynnä joukkoliikenteen kokonaispotentiaalia ja voi aiheuttaa negatiivista asennoitumista huonon palvelutarjonnan vuoksi. (Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyä koskevan ohjeistuksen arviointi ja kehittäminen. Lehto 2012)
Joukkoliikenteen suunnittelun tuleekin olla kiinteänä osana maankäytön suunnittelua ja erilaisten toimintojen sijoittelua ajatellen. Tällöin
voidaan turvata vahvat toimintaedellytykset järjestettävälle joukkoliikenteelle ja sen hyvälle palvelutasolle. Palvelutason heikko laatu tai
sen heikkeneminen maankäytön suunnittelun yhteydessä karkottaa
yksinkertaisesti matkustajia. (Taajamien joukkoliikenteen suunnittelu
ja hoito 1994)
Maankäyttöä tulee tehostaa jo olemassa oleville alueille niin, että nykyisiä joukkoliikenteen tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää
mahdollisimman tehokkaasti. Maankäyttö, joka synnyttää runsaasti
joukkoliikennematkoja, tulisi sijoittaa alueille, jossa on jo hyvät joukkoliikennepalvelut. (Joukkoliikenteen suunnittelu 2011)

3.3 Joukkoliikennematkan laatutekijät
Joukkoliikennematkan laatua voidaan pitää yhtenä merkittävimpänä
matkaketjuun kohdistuvana tekijänä. Joukkoliikennematkan laatu
koostuu täsmällisyydestä, turvallisuudesta, matkustusmukavuudesta,
informaatiosta sekä lippu- ja maksujärjestelmästä. (Joukkoliikenteen
palvelutasotekijöiden arvottaminen. 2006) Joukkoliikenteen laadukkuuden edellytys on myös tehokas maankäyttö ja hyvä joukkoliikenteen palvelutaso. Laatua voidaan mitata matkustajan näkökulmasta
matkan tai matkaketjun kokonaisuuden kokemuksena. Matkaketjun
laadukkuuteen voi keskeisesti liittyä esimerkiksi ketjun aikataulullinen
toimivuus tai opastuksen ja liityntäpysäköinnin taso. Matkan laatua
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voidaan käyttäjän näkökulmasta mitata siis ainoastaan subjektiivisesti. (Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyä koskevan ohjeistuksen
arviointi ja kehittäminen. Lehto 2012)
Matkaketjun osana laatuun vaikuttavista osa-alueista täsmällisyys
koostuu matkan kuluvasta ajasta ja siihen vaikuttavista häiriöistä ja
hajonnasta. Sillä kuvataan, miten todellisessa tilanteessa lähtö ja
saapumisaika poikkeavat aikataulun asettamista rajoista. Häiriöstä
johtuen voidaan esimerkiksi olla aikataulusta myöhässä. Tämän työn
kannalta täsmällisyydellä on erityisesti merkitystä, työssä käsitellään
matkaketjuja, joissa täsmällisyyden puute voi aiheuttaa seuraavalta
matkalta myöhästymisen, mikä kertoo matkan huonosta laadusta.
Matkaketjun toimimattomuus aikaansaa myös turhautumista ja lisää
henkilöauton käyttöä. Matkan täsmällisyyteen liittyvät epävarmuustekijät koetaan erityisen negatiivisesti ja niihin suhtaudutaan hyvin
epäileväisesti. (Coping with unreliability in public transport chains.
2001) Erityisesti rautatieliikenteen täsmällisyydelle asetetaan tutkimuksien mukaan suuret laatuvaatimukset.
Matkaketjun ja matkan turvallisuus laatukäsitteenä koostuu lähinnä
henkilökohtaisesta turvallisuudesta, jota voi edesauttaa esimerkiksi
hyvin koulutettu joukkoliikennevälineiden henkilökunta sekä oma
tarkkaavaisuus liikenteessä ja liikkuessa. Matkustusmukavuus on yksi
keskeinen laatutekijä, joka koostuu pääasiassa matkan aikana, pysäkillä, asemalla ja solmupisteellä saaduista palveluista. Palvelut muodostuvat esimerkiksi pysäkkien varustelutasosta ja sekä kaluston laadukkuudesta. Matkaketjun linja-autopysäkkipalveluita ovat esimerkiksi hyvät pysäkkivarusteet aikatauluineen ja polkupyöräsäilytyksineen. Rautatieasemalla palveluita ovat esimerkiksi hyvät pysäköintitilat polkupyörille ja henkilöautoille sekä saattopysäkit joukkoliikenteelle, takseille ja henkilöautoille. Lippu- ja maksujärjestelmä ja niiden
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laatu muodostuvat niiden käytettävyyden ja matkaketjulle soveltuvuuden tekijöiden summana. (Joukkoliikenteen palvelutasotekijöiden
arvottaminen. 2006)

3.4 Matkaketjut osana palvelutasoa
Matkustajalle joukkoliikennematka ei ole koskaan liikennejärjestelmästä irrallinen suorite, vaan siihen liittyy aina matkaketju. Matkaketjut muodostuvat useamman matkan yhteensovittamisesta. Useamman matkan ketju voi koostua esimerkiksi kotoa siirtymisestä linja-autopysäkille ja matkan jatkamisesta linja-autolla määräpaikkaan.
Matkaketju syntyy siis eri matkaosien yhdistelystä. Matkaketjun laatu
ja palvelutaso korostuvat ennen kaikkea silloin, kun matkaketjussa
on kaksi erillistä matkaa, jotka ovat aikataulutettuja kulkemaan täsmällisesti tiettyinä aikoina. Tällöin mitataan matkaketjun ja matkan
laatua sekä voidaan havaita palvelun taso kyseisellä matkaketjulla.
(Matka- ja kuljetusketjujen palvelutaso 2012)
Matkaketjuun käytetty kulkutapa valitaan tavallisesti asenteiden, tarpeiden, mahdollisuuksien sekä muiden muuttuvien tekijöiden mukaan. Asenteet ja tottumukset ovat kulkutapaa vahvimmin ohjaavat
tekijät, samoin vaihtelevat sääolosuhteet. Erilaisten matkaketjujen
toimivuudella voidaan mitata, mikä on liikkumisen palvelutaso ja koettu laatu. Asenteet vaikuttavat vahvasti kulkutavan valintaan. Asenteet syntyvät tiedosta tai luulosta tiettyä kulkutapaa ja matkaketjua
kohtaan. Palvelutason ollessa heikko matkoista tulee herkästi laaduttomia ja huonosti matkaketjuksi yhdisteltäviä, jolloin matkustusmäärät kärsivät. (Matka- ja kuljetusketjujen palvelutaso 2012)
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3.5 Liityntäpysäköinti osana palvelutasoa ja matkaketjuja
Liityntäpysäköinnin avulla voidaan yhdistää esimerkiksi henkilöautoja polkupyörämatka osaksi joukkoliikennematkan sisältävää matkaketjua. Liityntäpysäköinti on keskeisessä roolissa tässä työssä, koska
se on osuudeltaan merkittävä, kun matkaketjun osana toimii kaukoliikennejuna. Liityntäpysäköinti on avainasemassa junalla tehtävän
matkaketjun muodostumisessa. Mikäli liityntäpysäköinti on matkaketjun heikko tai puuttuva osa, voi koko rautatieliikenteellä tehtävä
matkaketju jäädä toteutumatta ja kulkumuodoksi valikoituu esimerkiksi lentokone tai henkilöauto. Laadukas polkupyörien ja henkilöautojen liityntäpysäköinti rautatieaseman yhteydessä johtaa tehokkaampaan joukkoliikenteen käyttämiseen. (Liityntäpysäköinnin kehittämisen haasteet pääkaupunkiseudun työ-matkaliikenteessä. 2008)
Laadukkaan liityntäpysäköinnin tarkoituksena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja pienentää yksityisauton käyttötarvetta ja tällä tavoin
välttyä sen haittavaikutuksilta, kuten suuremmilta päästöiltä ja ruuhkautumiselta. Pysäköinnin turvallisuus ja hinnoittelu ovat hyvin keskeisessä osassa liityntäpysäköinnin suunnittelua. (Park-and-Ride/Pool
Traveler Response to Transportation System Changes. 2004)
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4 NYKYTILA-ANALYYSI
4.1 Asema-alue ja sen saavutettavuus
Kempeleen kuntakeskuksen tuntumassa sijaitseva rautatieasema
(Knut Nylander 1884, Bruno Granholmin 1904 laajennus) on tällä
hetkellä poistettu henkilöjunaliikenteen käytöstä (kuva 5). Asemaa on
käytetty henkilöliikenneasemana viimeksi vuonna 1990, minkä jälkeen se on jäänyt tyhjilleen. Kempeleen rautatieaseman ympäristö
puusta rakennettuine vaaleine asemarakennuksineen edustaa hyvin
perinteistä rautatieasemaympäristöä Suomessa. Aseman kohdalla on
molemmin puolin laiturit, joiden välissä kulkee neljä raidetta. Aseman
puoleinen laituri on vanha henkilöliikenteen käyttöön tarkoitettu laituri. Itäpuoleinen osa rataa on aitaamatonta ratapenkkaa, jossa on
vanhan lastauslaiturin tapainen betonikoroke (kuva 8). Radan kummankin puolen olevat avoimet laiturialueet ovat junien nykypituuksiin
verrattuna liian lyhyet ja nykyisten esteettömyyssuosituksien mukaan
liian matalat.
Ratapihan alue on nykyisin huomattavan rehevöitynyt, luonnonkasvillisuus on vallannut lähes koko asemaympäristön. Tätä on edesauttanut se, että aseman ympäristössä ei ole lainkaan asfalttia, vaan ympäristö on viherkasvillisuuden peittämää hiekkaa, soraa ja nuppukiveystä. Rautatieaseman pihalle ei mene tällä hetkellä lainkaan kunnollista tietä. Asemalle pääsee kuitenkin kulkemaan Asemantieltä lähtevältä lähes umpeen rehevöityneeltä pihatieltä, joka kulkee vanhan
aseman ja aseman eteläpuolella olevan asuinrakennuksen välistä.
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Kuva 5.

Kempeleen rautatieasema

Kempeleen rautatieasema sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä
Oulun rautatieasemasta ja noin 400 m:n päässä Kempeleen kuntakeskuksesta (kuva 6). Aseman ympärillä on Kempeleen merkittäviä
asutuskeskittymiä, kuten Asemanseutu, Ollakka, Ollila ja Ristisuo.
Asutuksen lisäksi aseman vieressä länsipuolella sijaitsee Kempeleen
kunnantalo. Aseman välittömässä läheisyydessä junaradan itäpuolella
sijaitsee asutuksen lisäksi pienteollisuutta, liiketiloja. Aseman ympäristön asukastiheys on esitetty tarkemmin (kuva 7).

Kuva 6.

Ratatieaseman sijainti

26

Kuva 7.

Väestön ja työpaikkojen määrä eri etäisyysvyöhykkeillä Kempeleen suunnitellusta
rautatieasemasta sekä ennuste väestömäärän kehittymiseksi eri alueilla vuoteen
2030 mennessä (sisältää suunnitellun Kempeleen uuden keskuksen väestön).
(Lähde: Seinäjoki–Oulu-radan asemien kehittämishanke)

Kempeleen asema toimii tällä hetkellä yksiraiteisesta rataverkosta
johtuen ainoastaan väistämisseisakkeena. Toinen juna siirtyy odottamaan raiteelle kolme väistääkseen ensimmäistä raidetta vastaantulevaa junaa. Nyt 25-vuoden tauon jälkeen Intercity- ja pikajunat alkavat suunnitelman mukaan pysähtyä jälleen henkilöliikenteen palvelutarkoituksessa Kempeleessä vuonna 2016 radan perusparannuksen
valmistuttua sopivassa aikataulukauden vaihteessa. Ratapiha ei nykyisellään

sovellu

matkustajaliikennetoimintaan,

koska

rauta-

tieseisakkeen palveluvarustus on puutteellinen. Ratapiha saneerataan
ja samassa yhteydessä toteutetaan Kempeleen kunnan ja Liikenneviraston solmiman rakentamissopimuksen mukaisesti asemalle nykytason vaatimukset täyttävä infrastruktuuri, joka sopii raideliikenteelle.
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Kuva 8.

Kempeleen ratapiha

4.2 Asema-alueen ympäristön nykytila
Nykytilassaan raideliikenne on molemmin puolin rataa miltei luonnontilaisessa kunnossa (kuvat 9 ja 10). Aseman puolella rataa sen lähiympäristössä on paljon korkeaksi kasvanutta puustoa ja heinikkoa.
Kokonaisuudessaan tämä alue vaikuttaa metsittyneeltä, eikä asemalle löydä vahingossa. Rata-alue on aseman etelälaidassa sijaitsevan
kevyen liikenteen alikulun kohdalta rajattu siististi leikkaamalla nurmi
ja rajaamalla tällä tavoin umpeen rehevöitynyt alue omaksi vyöhykkeekseen (kuva 9). Aseman puolella rataa sijaitsee vanha pientaloalue aseman välittömässä läheisyydessä sekä kunnantalo (kuva 11).
Kuvasta 11 näkee myös, että aseman läheisen maankäyttöä olisi
mahdollista tehostaa.
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Kuva 9.

Radan varsi aseman puolelta noin 200 m asemalta

Kuva 10.

Radan ali kulkeva kevyen liikenteen väylä

Rautatiealueen itäpuoli ei ole yhtä rehevöitynyttä kuin aseman puoleinen osa. Vastakkaisella puolella on kuvan 8 vasemmassa alalaidassa näkyvä vanhanaikainen lastauslaituri, jonka ympärillä on tiiviiksi painunut sora-alue tulevien paikoitusalueen / liityntäpysäköintialueen kohdalla. Muilta osin myös aseman vastapuoli on hyvin luonnontilaisessa kunnossa. Tällä itäpuoleisella alueella on liiketoimintaan
tarkoitettuja tontteja noin 100 m:n etäisyydellä rautatiestä. Lisäksi
radan tällä puolella sijaitsee maatalouden käytössä olevia alueita, jotka ovat yksityisten omistuksessa.
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Kuva 11.

Kempeleen rautatieaseman ympäristö, rautatieasema on ympyröity punaisella.

4.3 Liikennejärjestelmä
Liikennejärjestelmän kehittämisen päätavoitteena on tehdä Kempeleen asemapaikasta helposti saavutettava kohde. Hyvä saavutettavuus tarkoittaa, että eri ihmisryhmillä on esteetön pääsy johonkin
tiettyyn kohteeseen tai palveluun. Saavutettavuutta terminä käytetäänkin usein rinnakkain termin esteettömyys kanssa. Saavutettavuutta käsitellään liikennelajikohtaisesti seuraavissa kappaleissa karttakuvia apuna käyttäen.
Saavutettavuudella on hyvin keskeinen merkitys tänä päivänä infrastruktuuriin liittyviä suunnitelmia tehtäessä ja se on osana kokonaisvaltaisesti jokaista yksityiskohtaa suunniteltaessa. Rautatieaseman
saavutettavuus oli lähtökohtana asematoiminnan uudelleen aloittamiseksi. Tässä tapauksessa saavutettavuudella tarkoitetaan, että
asemalle tulee voida saapua sujuvasti kävellen ja pyöräillen, joukkoliikenteellä ja henkilöautolla.
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Aseman saavutettavuus määritetään analysoimalla kevyen liikenteen
yhteydet ja niiden kunto, tie- ja katujärjestelyt, bussipysäkkien sijainnit, taksiliikenteen lähimmät taksitolpat/asemat, viitoitus- ja
opastusjärjestelmät ja esteettömyys. Analyysien ja työtä varten tehdyn kyselytutkimuksen perusteella määritellään aseman saavutettavuuden tavoitetila.
Nykytilassa asemalaiturin saavutettavuus on huono kaikilla kulkumuodoilla. Asemalle menee tällä hetkellä Asemantieltä pieni metsittynyt pihatie, jota pitkin asemalle voi kävellä. Myös henkilöautolla ja
pyörällä asemarakennuksen saavuttaa, mutta tämä reitti on hyvin esteellinen. Kulkuvälineille ei ole osoitettu tällä hetkellä aseman ympäristössä mitään pysäköinti- tai säilytyspaikka. Liikuntarajoitteisille ja
näkövammaisille asemalle saapuminen on mahdotonta puutteellisista
kevyen liikenteen yhteyksistä ja asemapaikkainfrastruktuurista johtuen.

4.3.1 Kevyenliikenteen yhteydet ja niiden kunto
Kevyen liikenteen yhteydet eivät ulotu käytöstä poistetulle rautatieasemalle. Lähin väylä ohittaa aseman sen laiturien eteläpäädystä noin
200 metrin päässä itse asemarakennusta (kuva 12). Kuvassa 12
aseman pohjoispäätyyn merkitty kevyen liikenteen reitti ei sisällä erillistä pyörätietä ennen Kempeleentien kohtaamista, vaan reitti kulkee
asuinalueen läpi. Olemassa olevien kevyen liikenteen väyliin ei tarvita
mittavia rakenteellisia muutoksia, koska tällä hetkellä kevyen liikenteen alikulku junaradan alitse sijaitsee suunnitellun asemalaiturin eteläreunassa. Käytännössä rautatieaseman läheisyydestä kulkeva kevyen liikenteen väylä kaipaa lähinnä kulkuyhteydet asemalaiturille.
Suunnitteilla on myös alikulku asemalaiturista noin 500 m pohjoiseen,
mikä parantaa osaltaan myös aseman saavutettavuutta. Alikulku on
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tarkoitus valmistua vuoteen 2016 mennessä. (Liikenneviraston ja
Kempeleen kunnan rakentamissopimus 2013)

Kuva 12.

Kempeleen rautatieasema, kevyen liikenteen reitit ja linja-autopysäkit

Kevyen liikenteen väyliä kuljettaessa lähimmät linja-autopysäkit ovat
kuntakeskuksen vieressä Eteläsuomentiellä sijaitsevat Kirkonkylä E ja
P, Kempeleen tiellä sijaitsevat Kuntakeskus E ja P sekä Ketolanperäntien varressa sijaitseville Vanhapappila E ja P. Väylillä kuljettaessa
pysäkeille on tällä hetkellä paikoittain pintavaurioita (kuva 14), kuten
verkkohalkeamia, pitkittäis- ja poikittaishalkeamia, reunavaurioita ja
haitallista epätasaisuutta. Lisäksi Vanhan pappilan linja-autopysäkille
kuljettaessa matkalla on kivetetty suojatie (kuva 13), joka voi aiheut-
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taa ongelmia esimerkiksi liikuntarajoitteisille sekä vedettävien matkalaukkujen käyttäjille. Päällysteen kunto aiheuttaa kuvissa esitetyissä
paikoissa kulkemisongelmia liikuntarajoitteisille. Linja-autopysäkeille
ei ole opasteita rautatieaseman läheisyydessä. Kevyen liikenteen yhteys kulkee Vanhanpappilan pysäkeille mentäessä osan matkasta autoliikenteelle sallitun tien varressa Suotien kohdalla.

Kuva 13.

Esteellinen suojatie

Kuva 14.

Pintavaurioita väylällä

Kevyen liikenteen väylien osalta suurimpia muutostöitä nykytilaan
verrattuna vaatii asemalle vievä Asemantie. Tieltä ei ole tällä hetkellä
kevyen liikenteen liittymiä rautatieaseman laiturille. Asematien laidassa ei ole kevyen liikenteen väylää eikä siinä ole suojatietä aseman
kohdalla. Muutostöitä aiheuttaa lisäksi ratapihan pohjoispäähän tule-
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va kevyen liikenteen alikulku, josta rakennetaan kevyen liikenteen
yhteys radan länsipuolelta asemalaiturille.

4.3.2 Joukkoliikennepysäkit ja yhteydet
Rautatieaseman läheisyydessä on kolme etelä-pohjoissuuntaista bussipysäkkiparia Kirkonkylä E ja P, Kuntakeskus E ja P sekä Vanhapappila E ja P (kuva 9). Kyseiset linja-autopysäkit ovat etäisyytensä puolesta kävellen kohtuullisesti saavutettavissa rautatieasemalta. Kirkonkylä E pysäkki sijaitsee kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä
noin 300 m etäisyydellä rautatieasemasta. Vanhapappilan linjaautopysäkki sijaitsee heti Ketolanperäntien, Kuokkamaantien ja Kaartotien liikenneympyrän jälkeen noin 500 m:n etäisyydellä rautatieasemasta. Kaikilla linja-autopysäkeillä on hyvä perusinfrastruktuuri.
Kaikilla kuudella pysäkillä on pyörätelineet polkupyörien säilytystä
varten sekä odotuskatokset (kuva 16). Linja-autopysäkeillä on myös
lasitetut ilmoitustaulut aikatauluille, jotka ovat kuitenkin tällä hetkellä
tyhjinä (kuva 15). Kuntakeskuksen linja-autopysäkillä on myös sähköinen aikatauluinfonäyttö.

Kuva 15.

Kirkonkylä E-pysäkin ilmoitustaulu
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Kuva 16.

Vanhanpappilan E-pysäkki

Kempeleessä pysähtyy paikallis- ja seutuliikenteen sekä kaukoliikenteen linja-autoja. Taulukossa 1 on kuvattu paikallisliikenteen sekä
seutu- ja kaukoliikenteen ja linja-autojen vuorotarjontaa Kempeleeseen (vuonna 2013). Kempeleen keskustan ohittaa yhteensä 330 linja-autoa arkipäivisin (ma - pe). Nykytilassaan linja-autoliikenne toimii
hyvänä syöttöliikenteenä Kempeleestä tulevaisuudessa lähtevälle rautatieliikenteelle. Varsinkin ympäryskunnista Liminka, Tyrnävä, Rantsila ja Raahe kymmenet linja-autot ajavat päivittäin Kempeleen kuntakeskuksen linja-autopysäkeille.
Taulukko 1. Kempeleen Kuntakeskus-, Kirkonkylä-, sekä Vanhapappilapysäkkien kautta
kulkeva joukkoliikenne vuonna 2013
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Kuva 17.

Kempeleen bussireitit. Lähde: Karttatie ilmakuva 2012

Kempeleen Oulusta tulevaa joukkoliikennettä liikennöi tällä hetkellä
Koskilinjat linja-autot reiteillä 9 ja 22. Linjat kulkevat Kempeleessä
etelä-pohjoissuuntaisesti kuntakeskuksen läpi. Kempeleen alueen nykyinen joukkoliikenne tavoittaa siis ainoastaan osan kuntalaisista,
rautatieasemaa ajatellen. Seutu- ja kaukoliikenne kulkee Etelä–
Pohjoissuuntaisesti ja siksi ei tavoita esimerkiksi Alakylää, Kokkokankaan, Linnakankaan ja Juurussuon asukkaita (kuva13).
Paikallisliikenne ja seutuliikenne
Kempeleeseen ajaa tällä hetkellä kaksi paikallisliikenteeksi laskettavaa Koskilinjat Oy:n linja-autovuoroa 9 ja 22 sekä seutuliikennettä
harjoittava Kylmäsen liikenne Oy:n vuoronumero 70 (Kylmäsen liikenne Oy aikataulut 2013) ja (Linjakas matkahaku 2013). Koskilinjojen

linja-autot

ohittavat

Kempeleen

Kuntakeskuksen

linja-

autopysäkin yhteensä 59 kertaa arkipäivien aikana ja 24–31 kertaa
viikonlopun aikana. Linja-autot eivät kulje Kempeleeseen öisin, joten
noin 18 tunnin päivittäisenä ajoaikana Kempeleen ohittaa kymmeniä
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paikallisliikenteen vuoroja. Kylmäsen liikenteen vuoro 70 liikennöi
harvemmin ja ajaa pääasiassa Kirkonkylän pysäkin kautta.
Rautatieasemaa lähinnä oleva Kirkonkylän linja-autopysäkki toimii
pääasiassa kaukoliikenteen pysäkkinä. Siinä pysähtyy myös osa seutuliikenteeksi laskettavan linjan 70 vuoroista. Paikallisliikenteen vuorot 9, 22 sekä osa seutuliikennelinjan 70 vuoroista pysähtyvät myös
Kempeleentiellä sijaitsevalla Kuntakeskuksen pysäkillä, joka sijaitsee
hyvin lähellä Kirkonkylä linja-autopysäkkiä. Vanhapappila pysäkillä
pysähtyvät myös paikallisliikenteen vuorot 9, 22 sekä osa linjan 70
vuoroista. Vanhapappila pysäkki on hieman kauempana rautatieasemasta kuin Kirkonkylä ja Kuntakeskus pysäkki (kuva 12).
Paikallisliikenteen linjat ja niiden tarjonta on potentiaalisin analysoitava kohde Oulusta tulevan joukkoliikenteen osalta. Ne keräävät Oulun eteläosien asukkaat kyytiin kaukoliikennettä selvästi tiheämmän
pysäkkiverkon ansiosta. Koskilinjat Oy:n harjoittama paikallisliikenteen palvelutaso ja linjasto tulevat heikentymään verrattuna nykytilaan vuonna 2014 Oulun kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
Seutuliikenteeksi voidaan ajatella kuuluvan Oulun seutukuntiin ajavat
linja-autovuorot. Seutukuntia ovat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Osa seutuliikenteestä kuuluu Oulun
paikallisliikenteen

piiriin.

Esimerkiksi

Oulu–Liminka–Oulu-linja-

autoyhteys on seutuliikennettä, mutta se ei kuulu Oulun paikallisliikenteen piiriin, vaan sitä harjoittavat kaukoliikennettä ajavat yritykset, kuten Kylmäsen liikenne Oy.
Kaukoliikenne
Lähes kaikki Kempeleen kautta ajavat kaukoliikenteen linja-autot pysähtyvät

keskustaajamassa

sijaitsevalla

Kirkonkylän

linja-

autopysäkillä, joka on kaikkein lähimpänä nykyistä rautatieasemaa.
Poikkeuksen tästä tekevät muutamat pikavuorot esimerkiksi välillä
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Oulu–Jyväskylä–Oulu, jotka pysähtyvät ainoastaan E4-tien varressa
olevalle Kempeleen Zeppeliinin pysäkeille, joilta on noin 2500 m:n
matkaa rautatieasemalle. Vanhanpappilan linja-autopysäkkiä ei ole
merkitty matkahuollon reittiaikatauluihin, mutta kaukoliikennekyltistä
johtuen siinä pysähtyvät tarvittaessa Oulu–Jyväskylä–Oulu ja OuluKuopio-Oulu välillä kulkevat linja-autot.
Kaukoliikenteen linjat eivät jää Kempeleeseen vaan jatkavat siitä
eteenpäin. Kempeleen liikennetarve ei täten sanele niiden vuoroaikatauluja, joten ne kulkevat epäsäännöllisin väliajoin, mutta vuoroja on
kuitenkin kymmeniä vuorokaudessa.

4.3.3 Viitoitus ja opastusjärjestelyt
Kevyen liikenteen ja autoliikenteen viitoitus ei nykytilassaan ohjaa
Kempeleen rautatieasemalle. Kevyen liikenteen viitoitusta on tällä
hetkellä Kuntakeskuksen ja Vanhapappilan linja-autopysäkkien välissä kolmessa kohdassa. Viitoitus on nykyisellään selkeä, ja sen avulla
löytää perille, vaikka ei olisi paikkakuntalainen. Viitoituksen nykytilassa on kuitenkin pieniä puutteita.

Kuva 18.

Kasvillisuuden varjostama viitta
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Kuva 19.

Kuntakeskusta lähin viitta

Henkilöautoliikenteen viitoitus ei myöskään nykytilassa opasta Kempeleen rautatieasemalle. Rautatieasemaa ei ole mainittu yhdessäkään
viitassa, koska vanhan aseman ympäristössä ei ole mitään toimintaa
ja sinne pääseminenkin on vaikeahkoa.

4.3.4 Tie ja katujärjestelyt
Vanhalle rautatieasemalle voidaan saapua kahta eri ajoreittiä pitkin
(kuva 20). Helpointa on ajaa Eteläsuomentien, Ketolanperäntien ja
Kempeleentien kiertoliittymästä. Asemalle voidaan tulla myös esteettömän kiertoliittymän kautta kääntymällä Niemeläntielle Eteläsuomentieltä, tämä on kuitenkin asuinalueen läpi kulkeva kiertoreitti, ja
vaatii seudun tuntemista, jotta löytää perille.
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Kuva 20.

Rautatieasema ja sinne johtavat autoreitit

Radan länsipuolella, asemasta etelään suunnitellulle pysäköintialueelle voidaan saapua pohjoisesta ja etelästä. Radan itäpuolen lähestymiseen autolla on myös selkeä pääreitti Ketolanperäntieltä kiertoliittymästä Kaartotielle. Rautatien itäpuolta on myös mahdollista saapua
pohjoisesta päin Suotietä pitkin. Tätä reittiä ei kuitenkaan ole merkitty lainkaan tässä työssä esitellyille kartoille, koska se on ainoastaan
kiertoreitti Kaartotien reitille.

4.4 Joukkoliikenneyhteyksien
vertailu

ja

juna-aikataulujen

Arkipäivisin taulukon 2. mukaisesti keskimäärin yli kymmenen Intercity- ja pikajunaa ohittaa Kempeleen suuntaa kohden ja viikonloppui-
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sin noin kymmenen suuntaansa. Aktiiviset tunnit, jolloin VR:n junat
ohittavat aseman ovat 06:00-24:00. Näiden 18. tunnin aikana juna
ohittaa arkisin Kempeleen aseman molempiin suuntiin useammin kuin
kerran puolestatoista tunnissa ja viikonloppuisin noin kerran kahdessa tunnissa molempiin suuntiin. Tämä tarkoittaa, että nykytilan matkustajajunaliikenne takaisi säännölliset pohjois- ja eteläsuuntaiset junayhteydet Kempeleestä. Nykytilassaan matkustajaliikenteelle soveltuu ainoastaan raide yksi, joten kaikki junat eivät mahdollisesti pysty
ottamaan matkustajia kahden Intercity- tai pikajunan kohdatessa
asemalla. VR miettinee uudestaan aikatauluja henkilöliikenteen alkaessa.
Taulukko 2.

Kempele-Oulu-Kempele kulkevat Intercity ja pikajunat (VR matkahaku 2013)

Joukkoliikenneyhteyksien on tarkoituksena toimia junaliikenteen syöttöyhteytenä, toisin sanoen joukkoliikenteellä pääsee rautatieasemalle, josta jatketaan matkan tekoa junalla. Joukkoliikenne yhteyksien
nykytilaa tulee verrata junaliikenteen aikatauluihin. On oletettavaa,
että kappaleessa 4.3 käsitellyt monin paikon kattavat joukkoliikenneyhteydet mahdollistavat tiheällä vuorovälillä saapumisen Kempeleeseen päiväsaikaan, mutta saavutettavuus varhain aamulla ja myöhään illalla on heikompaa.
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4.5 Mahdollinen matkustajapotentiaali Oulun rautatieaseman ja Oulunsalon lentoaseman käyttäjistä
Joukkoliikenneyhteyksien nykytilaa tarkastellessa tulee ottaa myös
huomioon Oulun rautatieaseman ja Oulunsalon lentoaseman suuret
käyttäjäryhmät (taulukko 3), koska käyttäjistä osa tulee siirtymään
Kempeleen aseman käyttäjiksi uuden asemapaikan avautuessa. Tieto
lentoaseman ja rautatieaseman vuosittaisista käyttäjämääristä ja niiden kehittymisestä auttaa analysoimaan työn myöhemmässä vaiheessa Kempeleen aseman käyttäjäpotentiaalia. (Seinäjoki–Ouluradan asemien kehittämishanke 2011) (Matkustajat lentoasemittain
Finavia 2012)
Taulukko 3.

Oulun rautatieaseman ja lentoaseman vuosittaiset käyttäjämäärät
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5 KYSELYTUTKIMUS KEMPELEEN SEKÄ
LÄHIKUNTIEN ASUKKAILLE
RAUTATIEASEMAN KEHITTÄMISESTÄ
5.1 Tutkimuksen kohderyhmän määrittäminen
Verkkokysely oli suunnattu kaiken ikäisille ja kaikkia eri elämäntilanteita edustaville henkilöille. Kyselyyn täydennettiin ensimmäisenä perustiedot, joissa kysyttiin vastaajan sukupuolta, ikäluokkaa, elämäntilannetta, kotikuntaa ja asuinaluetta. Kyselyalueena olivat Kempele ja
sen ympäryskunnat. Ympäryskuntia ovat Oulu, Liminka, Tyrnävä, Oulunsalo, Hailuoto, Rantsila, Muhos ja Lumijoki. Myös muualta oli mahdollista vastata, koska vastauslinkki verkossa oli kaikille avoin.
Tavoitteena oli, että vastaajia saataisiin kyselyn viidestä ikäluokkaluokasta, jotka ovat alle 18-vuotiaat, 18–30-vuotiaat, 31-50-vuotiaat,
51-65-vuotiaat sekä yli 65-vuotiaat. Laaja ikäluokkahajonta tarkoittaa, että kyselyn markkinointia suunniteltiin huolellisesti. Kyselyä
markkinoitiin paikallissanomalehdissä ja verkossa, koska nuori ikäryhmä voi kokea sanomalehtimarkkinoinnin jo vieraaksi itselleen.

5.2 Kyselytutkimuksen tulokset
Kappaleessa 5.2 on käsitelty verkkokyselystä saatujen vastauksien
perusteella kyselytutkimuksen keskeisimmät tulokset. Kappaleessa
5.2.1 käsitellään kyselyn vastaajamäärät ja vastaajien perustietoja
(kysymykset 1–4). Näitä perustietoja apuna käyttäen voidaan laajentaa kyselyn vastaajajoukko koskemaan kaikkia Kempeleen kunnan
asukkaita tuloksien analysointi kappaleessa 6. Laajentamisen avulla
voidaan arvioida aseman todellisia matkustajamääriä, kuntalaisten
kulkutapatottumuksia ja aseman saavutettavuutta kappaleessa 6.
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5.2.1 Kyselytutkimuksen kokonaisvastaajamäärät ja
kempeleläisten vastaukset
Kyselytutkimus on suoritettu 9.10.–20.10.2013. Kyselyssä oli yhteensä 21 kysymystä, joihin vastattiin monivalintakysymyksillä. Osassa
kysymyksistä pystyi tarpeen mukaan täydentämään vastaustaan
avoimella tekstivastauksella. Kyselyn ensimmäisissä kysymyksissä 1–
4 kysyttiin vastaajan perustietoja: asuinpaikkaa, ikää, sukupuolta ja
elämäntilannetta. Kysymyksissä 5–21 selvitettiin vastaajien liikkumistottumuksia sekä heidän ajatuksiaan uuden rautatieaseman avaamisesta ja sen varustelutasosta. Kyselyn kysymykset on esitetty liitteessä 1.
Tutkimukseen saatiin vastausaikana yhteensä 322 vastausta. Vastauksista suurin osa tuli Kempeleen kunnan alueelta, yhteensä 282
vastausta. Lisäksi vastauksia tuli Oulusta (18), Limingasta (7), Oulunsalosta (8), Tyrnävältä (3), Rantsilasta (1), Lumijoelta (12) sekä
yksi vastaus ulkomailta.
Tässä kappaleessa esitetyissä taulukoissa ja kuvissa näkyy ainoastaan kempeleläisten vastaajien vastaukset. Muista kunnista vastauksia on tullut kuntakohtaisesti niin vähän, että ne on jätetty pois kuva
esityksistä. Muutaman kuntakohtaisen vastauksen avulla on vaikeaa
saada kuvaa koko kyseisen kunnan asukkaiden näkemyksistä. Muiden
kuntien vastauksien huomion arvoiset asiat on esitetty kuvakohtaisesti tekstiosiossa.
322 vastaajasta 171 vastaajaa oli merkinnyt tarkemmin asuinalueen,
jolta vastaus on tullut. Esimerkiksi kempeleläinen on voinut tarkentaa
omaa

vastaustaan

ilmaisemalla

asuinpaikakseen

Kokkokangas.

Asuinalueensa merkinneistä 171 vastaajista 145 asuu Kempeleessä.
Kartalla näkyy, missä päin Kempelettä vastaajat asuvat (kuva 21).
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Kuvassa on merkitty värein alueen asukastiheydet. Yksittäisiä vastauksia saatiin myös kuvan alueiden ulkopuolelta, mutta niitä ei ole
merkitty kuvaan, jotta yksittäistä vastausta ei voida yksilöidä yhteen
tiettyyn vastaajaan.

Kuva 21.

Verkkokyselyyn vastanneiden n. 140 kempeläisen asuinalueet (yksittäisiä
vastauksia muualta kirjoita kappaleeseen)

Perustiedoista ensimmäisenä asuinkunnan määrittelemisen jälkeen
kysymyksessä 2 kysyttiin vastaajan ikää. Vastaajista täsmälleen puolet kuului ikäluokkaan 31-50-vuotiaat. Toinen puoli vastaajista jakautui neljään muuhun ikäryhmään. Toiseksi suurin vastaajaryhmä oli
51–65-vuotiaat, joilta vastauksia tuli yhteensä 90. Vastanneista yli
65-vuotiaita oli 21, 18–30-vuotiaita 47 ja alle 18-vuotiaita vain 3
(kuva 22).
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Kuva 22.

Kempeleläisten vastaajien ikäluokat

Kysymykseen 3 vastaajista enemmistö oli naisia, yhteensä 191 (59
%). Miehiä vastanneista oli 131 (41 %). Vastauksia saatiin suhteellisen tasaisesti molempien sukupuolien edustajilta (kuva 23).

Kuva 23.

Kempeleläisten vastaajien sukupuolijakauma

Kysymykseen 4 vastanneista suurimman osan elämäntilanne oli työssäkäyvä. Heitä oli yhteensä 207 (64 %) vastaajista. Vastaajista työssäkäyviä oli yhteensä 207 henkilöä. Muita vastaajaryhmiä olivat koululainen tai opiskelija (31), eläkeläinen (52), tilapäisesti poissa työelämästä (36) ja ei muu vaihtoehto (1) (kuva 24).

Kuva 24.

Kempeleläisten vastaajien elämäntilanteet
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Kysymykseen 5 vastanneista kempeleläisistä 264 vastaajaa vastasi
tietävänsä, missä Kempeleen vanha rautatieasema sijaitsee (kuva
25).

Kuva 25.

Kysymys tiedätkö Kempeleen rautatieaseman sijainnin

Kysymyksessä 6 vastaajat määrittelivät, millä liikkumismuodolla ja
liikkumistavalla he saapuvat nykyisin Oulun rautatieasemalle (kuva
26). Kysymyksessä oli mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja. Selvästi suurin osa saapuu nykyiselle rautatieasemalle henkilöautokyydillä. Taksi ja joukkoliikenne saavat myös huomattavan paljon vastauksia.

Kuva 26.

Kempeleläisten eri liikkumismuodot saapua Oulun rautatieasemalle

Kysymyksessä 7 vastaajat määrittelivät, kuinka usein he matkustavat
vuoden aikana junalla (kuva 27). Kuvaajasta voidaan havaita, että
valtaosa (199) käyttää junaa 1–5 kertaa vuoden aikana.

Toiseksi
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suurin osuus vastanneista (45) vastasi, että ei käytä lainkaan junaa
matkustamiseen.

Kuva 27.

Kempeleläisten vuosittaiset junamatkamäärät

Kysymyksessä 8 vastaajien tuli määritellä, voisivatko he korvata nykyisiä henkilöautomatkojaan Kempeleestä lähtevällä junaliikenteellä
(kuva 28). Vastaajien tuli myös määritellä, kuinka suuren osan henkilöautomatkoistaan he voisivat korvata, mikäli juna lähtisi Kempeleestä. Vastauksista voi huomata, että selvästi suurin osa on valmis korvaamaan matkoja Kempeleestä lähtevällä junaliikenteellä. Voidaan
havaita myös, että henkilöiden määrä, jotka eivät aio jatkossakaan
käyttää junaa on huomattavasti vähentynyt (21).
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Kuva 28.

Kempeleläisten vastaukset kuinka paljon henkilöautomatkoja voisi korvata Kempeleestä lähtevällä junaliikenteellä

Kysymyksessä 9 kysyttiin, kuinka paljon vastaajat tekevät lentomatkoja Oulunsalon lentokentältä vuosittain (kuva 29). Kuvaajasta voidaan havaita, että selvästi suurin osa kempeleläisistä vastaajista
matkustaa 1–5 kertaa vuoden aikana Oulunsalon lentokentältä. Havaittavissa on myös, että niiden osa, jotka eivät matkusta lentokoneella lainkaan (62), on suurempi kuin niiden määrä, jotka eivät käytä junaliikennettä.

Kuva 29.

Kempeleläisten vastaukset kysymykseen, kuinka paljon he matkustavat vuosittain
Oulunsalon lentokentältä

Kysymyksessä 10 vastaajien tuli määritellä, kuinka paljon he voisivat
korvat vuosittaista lentomatkoistaan Kempeleestä lähtevällä junalii-
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kenteellä (kuva 30). Kuvaajasta on havaittavissa, että selvä enemmistö olisi valmis korvaamaan lentomatkojaan Kempeleestä lähtevällä junaliikenteellä. Suurin osa vastaajista olisi valmiita korvaamaan
joko noin 25 % (92) tai noin 50 % (55) lentomatkoistaan Kempeleestä lähtevällä junaliikenteellä. Vastanneista (42) ei olisi valmiita korvaamaan lainakaan lentojaan junalla.

Kuva 30.

Kempeleläisten vastaukset kysymykseen voivatko he korvat lentojaan junaliikenteellä

Kysymyksessä 11 kysyttiin käyttäisittekö Oulun vai Kempeleen rautatieasemaa molempien ollessa vaihtoehtona (kuva 31). Lähes kaikki
vastaajat käyttäisivät Kempeleen rautatieasemaa. Kysymyksessä
pystyi valitsemaan myös useamman vaihtoehdon, joten voidaan
huomata, että muutama vastaaja aikoisi käyttää molempia asemia.
Ainoastaan kolme vastaajaa ei aikoisi käyttää kumpaakaan.

Kuva 31.

Lähes kaikki kempeleläisistä vastaajista käyttäisivät Kempeleen rautatieasemaa
Oulun aseman sijasta.
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Kysymyksessä 12 kysyttiin, lisäisikö Kempeleen rautatieaseman
avaaminen kiinnostusta matkusta rautateitse. Vastaajista yli 95 %
olivat sitä mieltä, että uuden aseman avaaminen lisäisi kiinnostusta
matkustaa rautateitse (kuva 32).

Kuva 32.

Lisäisikö Kempeleen rautatieaseman avaaminen kiinnostusta matkustaa rautateitse

Kysymyksessä 13 kysyttiin, olisitteko valmiita maksamaan lämmitetystä pysäköinnistä rautatieasemalla (kuva 33). Vastaajista 115 olisi
valmis maksamaan pysäköinnistä asemalla. Kuitenkin enemmistö
vastaajista 167 vastasi, että ei voisi maksaa pysäköinnistä tai että ei
käytä autoa.

Kuva 33.

Kempeleläisten valmius maksaa lämmitetystä pysäköinnistä rautatieasemalla

Kysymyksessä 14 kysyttiin, kuinka paljon lämmitettypysäköinti saisi
maksaa rautatieasemalla (kuva 34). Suurin osa vastaajista (163) oli
sitä mieltä, että halvin esitetty hinta on se, jonka pysäköinti voisi
maksaa. Vastaajista myös merkittävä osa (48) oli vastannut oman
esityksensä hinnaksi. Näissä avoimissa vastauksissa esiintyi vielä halvempia hintoja, mitä valmiiksi oli esitetty.
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Kuva 34.

Kempeleläisten maksuvalmius lämmitetystä pysäköinnistä

Kysymyksessä 15 kysyttiin, lisääkö pysäköintialueen valvonta kiinnostusta pysäköidä rautatieasemalle (kuva 35). Enemmistön mielestä
valvonta lisäisi pysäköintihalukkuutta. Kuitenkin myös merkittävä osa
vastaajista ei koe valvontaa tarpeelliseksi.

Kuva 35.

Suurin osa kempeleläisistä vastaajista oli sitä mieltä, että valvon lisää pysäköintihalukkuutta

Kysymyksessä 16 kysyttiin, lisäsikö katettu polkupyöräpysäköinti
kiinnostusta saapua rautatieasemalle polkupyörällä (kuva 36). Katettu polkupyöräpysäköinti nähdään hyvin selkeäksi parannukseksi polkupyöräsäilytyksessä. 229 vastaajan mielestä katettupysäköinti lisäisi
kiinnostusta saapua polkupyörällä.

Kuva 36.

Katettu polkupyöräpysäköinti lisää kiinnostusta saapua polkupyörällä asemalle

Kysymyksessä 17 kysyttiin, mitkä kaksi vaihtoehdoista on tärkeim-
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mät polkupyörän asemalla säilytyksen kannalta. Kyselyn mukaan
runkolukittavia polkupyörätelineitä ja kameravalvottua säilytystä pidetään tärkeimpinä varusteina (kuva 37). Katettu polkupyörä pysäköinti nähdään myös tärkeäksi. Vastauksista voidaan havaita, että
polkupyörän varastamista vaikuttavat varusteet koetaan kaikkein tärkeimmiksi.

Kuva 37.

Polkupyörän säilytyksen varuste vaihtoehdot

Kysymyksessä 18 kysyttiin, minkälaisia asemavarusteita kempeleläiset haluavat rautatieasemalle (kuva 38). Rautatieaseman varustelutasoa selvitettiin yhdellä laajalla monivalintakysymyksellä. Esille nousi
neljä selvästi suosituinta vaihtoehtoa, jotka olivat sektoriopasteet,
sähköinen raidenäyttö, kello ja katettu odotuskatos, jossa on penkit.
Kunnan/lähialueiden kartta nähtiin vähiten tarpeelliseksi. Tämä voi
selittyä siltä, että analysoitavat vastaukset ovat antaneet Kempeleen
asukkaat. Rautatieaseman varustetason mahdollisten varusteiden
määrittelyssä käytettiin apuna SOul-raporttia. (Seinäjoki-Oulu-radan
asemien kehittämishanke 2011)
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Kuva 38.

Rautatieasemalle tarvittava varustelutaso

Kysymyksessä 19 kysyttiin kempeleläisiltä, käyttäisivätkö he citybussiliikennettä, mikäli sellaista olisi tarjolla (kuva 39). Vastaajista selvä
enemmistö aikoisi käyttää citybussiliikennettä, mikäli sellaista olisi
tarjolla Lisätietoa siihen, millä alueilla nämä käyttäjät pääasiassa
asuvat, saa kysymyksen 1 vastauksista.

Kuva 39.

Suurin osa kempeleläisistä käyttäisi cityliikennettä
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Kysymyksessä 20 kysyttiin tärkeysjärjestystä sille, millä liikkumismuodolla rautatieasema olisi tärkeintä saavuttaa (taulukko 4). Henkilöautolla rautatieasemalle saapuminen on suosituin vaihtoehto, mutta
myös muut liikkumismuodot saavat huomattavaa kannatusta.
Taulukko 4.

Sarakkeissa näkyvät vastaajamäärät

henkilöauto (yhteydet, paikoitus)
joukkoliikenne (yhteydet,
pysäkit, citybussit)
pyöräily (yhteydet, telineet)
kävely (yhteydet)
Yhteensä

1
110

2
49

3
41

4
51

Yhteensä Keskiarvo
251
2,1
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89

60

45

246

2,4

51
47
260

78
37
253

88
53
242

30
115
241

247
252
996

2,4
2,9
2,5

Kysymyksessä 21 kysyttiin, mikäli Kempeleen Oulun välillä olisi lähijunaliikennettä, käytettäisiinkö sitä (kuva 40). Lähes kaikki vastaajat
aikoisivat käyttää Kempele–Oulu–Kempele lähiliikennettä, jos sellaista olisi tarjolla.

Kuva 40.

Lähes kaikki kempeleläisistä vastaajista käyttäisi lähijunaliikennettä

Ympäryskuntien vastauksien kooste
Kempeleen ympäryskunnista tuli yhteensä 40 vastausta, joista noin
puolet (18) tuli Oulussa asuvilta ihmisiltä. Vastanneista yli puolet (22)
oli elämäntilanteeltaan työssäkäyviä. Vastaajista 25 eli yli puolet aikoi
käyttää Kempeleen juna-asemaa sen avautuessa, joka on merkittävä
määrä. Suurimmalle osalle syy Kempeleen aseman käyttämiseen on
lähempi sijainti, mutta vastauksissa esiintyy myös ilmaisen ja riittävän pysäköinnin mahdollisuus, joka on Oulun asemaympäristössä
merkittävä ongelma. Suurin osa seutukuntien vastaajista pitää tärkeimpänä mahdollisuutta saapua asemalle henkilöautolla ja joukkolii-
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kenteellä. Enemmistö vastaajista olisi valmiita maksamaan lämmitetystä henkilöautopysäköinnistä saman hinnan kuin kempeleläisetkin.

5.3 Vastausmäärien suhteuttaminen Kempeleen koko
väestöön
Kyselyn 322 vastaajasta yhteensä 282 oli kempeleläisiä. Kempeleen
asukasluku oli 31.12.2012 16 383. (Tilastokeskus 2013) Näiden tietojen avulla voitiin laskea, että kyselyyn vastasi (282/16383)*100 =
1,7 % kunnan asukkaista. Ympäryskunnista saatiin vastauksia niin
vähän kuntakohtaisesti, että vastauksien laskennallisessa analysoinnissa on käytetty ainoastaan kempeleläisten vastauksia. Kempeleläisten vastauksien avulla on laajennettu perustellusti kyselyn vastaukset
koskemaan kaikkia Kempeleen asukkaita kappaleessa 6. Ympäryskuntien vastaajat on jätetty laajemmasta analyysistä pois, koska he
edustavat niin pientä joukkoa oman kuntansa asukkaista, että ei ole
luotettavaa laajentaa heidän vastauksiaan koskemaan kaikkia kuntalaisia.
Kyselyn vastauksia laajennettaessa erityisen tärkeää informaatiota
saatiin vastaajien ikäluokista ja heidän elämäntilanteestaan, koska
sekä valtiollisella Tilastokeskuksella ja Kempeleen kunnalla itsellään
on tietoja kunnan asukkaiden ikäjakaumasta, sukupuolesta sekä erilaisista elämäntilanteista, joka mahdollistaa kyselyn vastauksien vertailun todelliseen tilastotietoon. Elämäntilanteella on tässä työssä tarkoitettu sitä, onko henkilö koululainen/opiskelija, työssäkävijä, tilapäisesti poissa työelämästä (perhevapaa, asepalvelus, työttömyys
tms.), eläkeläinen vai onko hänen elämäntilanteensa jokin muu.
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Kempeleläisten elämäntilanteet
Kempeleläisistä vastaajista suurin osa oli elämäntilanteeltaan työssäkäyviä (yhteensä 182 vastaajaa). Vähiten oli koululaisia ja opiskelijoita (yhteensä 23 vastaajaa) sekä yksi vastaajista ei kuulunut mihinkään annetuista vastausluokista. Kaksi vastaajista on valinnut kaksi
vastausvaihtoehtoa tai yksi vastaaja kolme vastausvaihtoehtoa, koska vastauksia on 284 ja vastaajia ainoastaan 282. Kahdella ylimääräisellä vastauksella ei ole kuitenkaan isoa merkitystä kokonaisuuden
kannalta, joten tätä virhettä ei ole huomioitu tietoja analysoitaessa.
Lisäksi vastauksissa esiintyvä (ei mikään em. vaihtoehdoista) ei ole
huomioitu lainkaan myöhemmissä analyyseissä, koska tähän tuli ainoastaan yksi vastaus ja kyseisenlaista elämäntilannetta ei ole huomioitu Tilastokeskuksen tietokannoissa. (Tilastokeskus 2013)
Kyselyyn vastasi yhteensä 2,6 % kaikista Kempeleen työssäkäyvistä
ja lähes kaksi prosenttia kunnan eläkeläisistä ja tilapäisesti töistä pois
olevista. Koululaisten ja opiskelijoiden ryhmästä vastauksia tuli ainoastaan 0,4 %. Kuvassa 41 näkyvät kempeleläisten eri elämäntilanteiden osuudet kuntalaisista. Prosenttiosuudet on laskettu kaavalla:
(vastanneiden lukumäärä/asukkaiden lukumäärällä)*100.

Kuva 41.

Kyselyyn vastanneiden osuus kuntalaisista elämäntilanteiden perusteella
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Kyselyyn vastanneiden elämäntilanteista selvästi vähiten vastauksia
suhteutettuna asukasmäärään tuli ryhmästä lapsi tai opiskelija. Kyselyyn vastasi 23 lapsi- tai opiskelijaryhmään kuuluvaa kempeleläistä,
joka on kaikista vastanneista ainoastaan (23/282)*100 ≈ 8 %, kun
kempeleläisistä on todellisuudessa 32 % lapsia ja opiskelijoita. Selvästi eniten vastauksia tuli ikäryhmistä työssäkäyvät (182/282)*100
≈ 64 %. Ryhmistä tilapäisesti pois työelämästä ja eläkeläinen tulleet
vastausmäärät olivat prosenttiosuuksiltaan hyvin lähellä todellisia
osuuksia kunnan asukkaista. Elämäntilanteiden avulla on vaikeaa laajentaa vastaukset koskemaan koko kuntaa, koska työssäkäyvien sekä
lapsi- ja opiskelijaryhmän vastaukset vääristävät tämän mallin (kuva
42).

Kuva 42.

Kyselyn vastausten jaa tilastokeskuksen antamien tietojen vertailu elämäntilanteen osalta

Kempeleläisten ikäluokat
Kempeleen kuntalaisista kyselyyn vastasi yhteensä 3 % kaikista
Kempeleen

51–65-vuotiaista

ja

lähes

kolme

prosenttia

31-50-

vuotiaista ja lähes kaksi prosenttia 18–30-vuotiaista Kempeleläisistä.
Alle 18-vuotiaiden ryhmästä vastauksia tuli ainoastaan 0,04 %. Kuvassa 43 näkyvät kempeleläisten eri ikäluokkien osuudet kuntalaisista. Prosenttiosuudet on laskettu kaavalla: (vastanneiden lukumäärä/asukkaiden lukumäärällä)*100.
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Kuva 43.

Kyselyyn vastanneiden osuus kuntalaisista ikäluokan perusteella

Kyselyn vastanneista eri ikäryhmistä kaikista selvästi vähiten vastuksia

suhteutettuna

kaikkiin

kyselyyn

vastanneisiin

tuli

alle

18-

vuotiailta. Kyselyyn vastasi kaksi alle 18-vuotiasta kempeleläistä, joka on kaikista vastanneista ainoastaan (2/282)*100 ≈ 0,07 %, kun
kempeleläisistä on todellisuudessa 31 % 0–18-vuotiaita. Selvästi eniten vastauksia tuli ikäryhmistä 31–50-vuotiaat ((140/282)*100 ≈ 50
%)) sekä 51–65-vuotiaat ((83/282)*100 ≈ 29 %). Näistä kahdesta
ikäryhmästä tuli yhteensä 79 % kaikista kyselyn vastauksista, kun he
todellisuudessa edustavat ainoastaan 46 % Kempeleen väestöstä
(kuva 44).

Kuva 44.

Kyselyyn vastanneiden Kempeleläisten ja Kempeleen kunnan ikäluokkatietojen
vertailu
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Kyselyn vastauksien laajentaminen
Kyselyn vastauksia laajennettaessa koskemaan kaikkia kempeleläisiä
haastavimmaksi muodostuu se, että vastaajista ylivoimaisesti pienin
ryhmä oli alle 18-vuotiaat ja koululaiset, jotka kuitenkin edustavat
kempeleläisistä erittäin suurta ryhmää. Kempeleläisistä 31 % (5142
henkilöä) on alle 18-vuotiaita ja heistä iso osa on koululaisia. Sen sijaan muista ikäluokista (11241 henkilöä) vastauksia tuli tasaisen hyvin ja päästiin 1,2–3,0 %:n osuuksiin kuntalaisista. Täysi-ikäiset ihmiset matkustavat enemmän kuin lapset junalla ja lentokoneella, joten aikuisväestön suuri osuus vastauksista antaa myös hyvää tietoa
matkustajamääristä. Tämä perustuu sillä, että junalla ja lentokoneella
tehdään tavallisesti pidempiä matkoja, ja täysi-ikäisten elinpiiri on
paljon laajempi. (Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2011)
Käytännössä tuloksista voitaisiin laskea, kuinka paljon täysi-ikäinen
väestö käyttää rautatieasemaa, mutta alaikäisten rautateiden käyttöä
tulee arvioida ainoastaan suurpiirteisesti. Lisäksi kyselyn vastauksia
laajennettaessa on otettava huomioon myös kappaleessa 2. mainittu
asia, että kysely ei ole satunnaisotanta, vaan siihen ovat voineet käydä vastaamassa halukkaat kempeleläiset ja periaatteessa kyselyyn on
voinut vastata yksittäinen henkilö useamman kerran.
Verkkokyselyyn vastasi yhteensä 1,7 % Kempeleen asukkaista. Luku
kuitenkin pitää sisällään kaikki 282 vastaajaa, joista ainoastaan kaksi
oli alle 18-vuotiaita, joten on todenmukaisempaa tarkastella erikseen
yli 18-vuotiaita. Alle 18-vuotiaista kempeleläisistä kyselyyn vastasi
ainoastaan (2/5124)*100 ≈ 0,04 %, kun taas yli 18-vuotiaista vastasi (280/11241)*100 ≈ 2,5 %.
Lisäksi vastaajien elämäntilanteiden osalta pystyttiin toteamaan, että
yli 18-vuotiaiden ryhmään kuuluivat työssäkäyvät, tilapäisesti pois
työelämästä olevat ja eläkeläiset. Eläkeläisten ja tilapäisesti työelä-
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mästä poissa olevien prosenttiosuudet kyselyyn vastanneista olivat
hyvin lähellä näiden kahden ryhmän todellisia osuuksia kempeleläisistä.
Työssäkäyvien osuus vastanneista oli 64 %, joka on todellista osuutta
(21 %) suurempi. Voidaan todetaan, että yli 18-vuotiaiden Kempeleläisten osalta voidaan käyttää tietoa 2,5 % kuntalaisista on vastannut
kyselyyn, joka on hyvä tulos ja sen pohjalta voidaan tehdä suhteellisen luotettavia arvioita. Alle 18-vuotiaiden osalta ja ympäryskuntien
asukkaiden osalta tulee suorittaa arviointi tapauskohtaisesti ja esittää
arvioinnissa käytetyt perustelut erikseen.
Juna-aseman

käyttäjäpotentiaalia

arvioitaessa

alle

18-vuotiaiden

osalta käytettiin apuna Oulun liikennetutkimusta sekä valtakunnallista
henkilöliikennetutkimusta. Oulun liikennetutkimuksen aineistosta selvisi, että alle 18-vuotiaat kempeleläiset eivät olleet tutkimuspäivänä
tehneet lainkaan junamatkoja, joten siitä ei ollut apua tässä työssä.
Valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta arvioitiin työtä varten monelta kantilta, mutta sen otannan laajuuden ja monipuolisen kuntarakenteen johdosta on vaikeaa tehdä tarkkoja laskemia pienen Kempeleen kunnan osalta. Mainittavaa on, että tutkimuksen mukaan 6–17vuotiaat tekevät noin kolme matkaa vuorokaudessa, kun kyselytutkimukseen vastanneiden suurin ryhmä noin 18–64-vuotiaat tekevät
noin 3,1 matkaa vuorokaudessa. Lisäksi 6–17-vuotiaiden matkasuoritus on 26,4 km/vrk, kun 18–64-vuotiaiden vastaava matkasuorite on
48,7 km/vrk. Tämän avulla nähdään, että alle 18-vuotiaiden elinpiiri
on huomattavasti suppeampi kuin yli 18-vuotiaiden henkilöiden. Voidaan siis olettaa, että alle 18-vuotiaat matkustavat junalla vähemmän, koska heidän vuorokaudessa tekemiensä matkojen määrä on
melkein sama kuin yli 18-vuotialla, mutta heidän matkojensa pituu-
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det ovat huomattavasti lyhyempiä. (Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2011) (Oulun liikennetutkimus 2009)
VR-yhtymä on tehnyt oman arvionsa Kempeleen aseman matkustajapotentiaalista, joka on noin 75 000 matkustajaa vuodessa. Edellä
mainittuja perusteita käyttäen on tässä työssä karkeasti arvioitu, että
kaikki kempeleläiset kuuluvat samaan käyttäjäryhmään, vaikka alle
18-vuotiailta tuli hyvin vähän vastauksia. Arvio voi siis olla tämän
mukaan hieman ylimitoitettu, mutta se on hyvin lähellä VR-yhtymä
arviota. (Kempele uudeksi matkustajajunien pysähdyspaikaksi 2011)
282 kempeleläistä vastasi, kun heiltä kysyttiin, kuinka paljon he matkustavat vuoden aikana junaliikenteellä. Selvästi eniten vastauksia on
tullut vaihtoehtoon 1–5 kertaa vuoden aikana.
Taulukko 5.
Taulukossa on esitetty kuvan 51 mukaan arvioitu matkamäärä, jonka kempeleläinen vuoden aikana matkustaa

matkojen
Matkustaja Matkojen
Matkoja/hen
määrä ka. (a) määrä (b) määrä (a*b)
kilö (∑b/∑a)
0
45
0
3
199
597
9
20
180
16,5
10
165
24
8
192
∑
282
1134
4,02

Taulukon 5 laskelman mukaan kempeleläinen matkustaa keskimäärin
4 kertaa junalla vuoden aikana. 282 vastaajasta 279 henkilöä merkitsi, että he aikovat käyttää Kempeleen asemaa Oulun aseman sijaan,
kun se avataan. Tämän tiedon avulla voidaan laskea (279/282*100)
= 99 % aikoo käyttää Kempeleen rautatieasemaa. Kempeleläisiä on
31.12.2012 tiedon mukaan 16383. Kempeleläisten Matkustajien määräksi voidaan arvioida (0,99*16383*4) ≈ 65 000 matkustajaa vuodessa. Tähän voidaan olettaa vielä lisäksi matkustajia ympäryskunnista, joka tasoittaa alle 18-vuotiaiden aiheuttamaa vääristymää ja
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voi mahdollisesti nostaa matkustajamäärä lähelle 75 000 matkustajaa
vuodessa, joka oli VR-yhtymä arvio. Vastauksia analysoitaessa on
käytetty myöhemmissä kappaleissa 75 000 vuosittaista matkustajaa.
75 000 kokonaismatkustajan määrää on käytetty myös silloin, kun on
analysoitu vain kempeleläisiä käyttäjiä, koska 75 000 on hyvin suurpiirteinen arvio ja matkustajapotentiaalista todella suuri osa on kempeleläisiä.

5.3.1 Kyselytutkimuksen vastaukset ja analysointi liikkumismäärien ja tottumuksien osalta
Kyselyssä oli yhteensä 17 kysymystä, joissa selvitettiin ihmisten liikkumistottumuksia, heidän tietouttaan Kempeleen rautatieaseman sijainnista sekä näkemyksiä uudelleen avattavan aseman palvelutarpeesta. Kysymysten oli tarkoitus vastata esimerkiksi kysymyksiin,
millä kulkuneuvoilla henkilöt aikovat saapua asemalle, onko tarvetta
säilyttää kulkuneuvoja asemalla, koetaanko tarvetta Kempeleen Citybussiliikenteelle, tarvitaanko Kempele-Oulu-Kempele lähijunaliikennettä ja voisivatko lähiseudun asukkaat korvata muilla kulkuneuvoillaan tekemiä matkoja Kempeleestä lähtevällä junaliikenteellä.
Eri liikkumismuotojen käyttäjäryhmät
Rautatieaseman kehittämiseen liittyvien kysymyksien analysoiminen
on johdonmukaisinta aloittaa analysoimalla kysymystä 20 ja vertailemalla siitä saatuja liikkumismuotokohtaisia vastauksia kappaleessa
5.2 arvioituihin rautatieaseman 75 000 vuosittaiseen käyttäjään. Kysymyksessä 20 selvitettiin tärkeysjärjestystä sille, millä kulkuneuvolla
ihmiset aikoisivat saavuttaa rautatieaseman (taulukko 6).
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Taulukko 6. Liikkumismuotojen tärkeysjärjestys aseman saavuttamiseksi kyselyn vastauksien perusteella (1 on tärkein, 4 on vähiten tärkeä)
henkilöauto (yhteydet, paikoitus)
joukkoliikenne (yhteydet,
pysäkit, citybussit)
pyöräily (yhteydet, telineet)
kävely (yhteydet)
Yhteensä

1
110

2
49

3
41

4
51

Yhteensä Keskiarvo
251
2,1

52

89

60

45

246

2,4

51
47
260

78
37
253

88
53
242

30
115
241

247
252
996

2,4
2,9
2,5

Taulukosta 6 nähdään, että enemmistö saapuu rautatieasemalle ensisijaisesti henkilöautolla (110 vastausta). Kaikki kolme muuta liikkumismuotoa ovat saaneet lähes yhtä paljon vastauksia (52, 51, 47).
Taulukko 7.
Liikkumismuotojen tärkeysjärjestys prosenttiosuuksin aseman saavuttamiseksi kyselyn vastauksien ja kuvan 30. perusteella (1 on täkein, 4 on vähiten tärkeä)

henkilöauto (yhteydet, paikoitus)
joukkoliikenne (yhteydet,
pysäkit, citybussit)
pyöräily (yhteydet, telineet)
kävely (yhteydet)

1
42 %

2
19 %

3
17 %

4
21 %

20 %

35 %

25 %

19%

20 %
18 %

31 %
15 %

36 %
22 %

12 %
48 %

Taulukossa 7 on esitetty taulukon 6 vastaukset prosenttiosuuksina,
joka on selkeämpi tapa esittää ja tulkita vastauksia. Kuvasta nähdään
sama tieto kuin edellisestä, että tärkeimpänä liikkumismuotona henkilöauton osuus on noin kaksinkertainen muihin verrattuna. Prosenttiosuuskuvasta kuitenkin nähdään, että polkupyörällä ja joukkoliikenteellä on toissijaisista vastauksista huomattavan tärkeää saavuttaa
rautatieasema verrattuna esim. henkilöautoon. Tämä tiedon avulla
voidaan olettaa, että joukkoliikenteellä ja polkupyörällä saavutaan
myös huomattavan usein asemalle, joten näidenkin muotojen asemavarustuksiin on varauduttava. Kävelyn osuuden voi havaita prosenttiosuuskuvaajasta olevan huomattavan pieni.
Taulukossa 7 esitettyjen prosenttiosuuksien perusteella voidaan arvioida, kuinka paljon asemalle saapuu eri liikkumismuodoilla vuorokauden aikana henkilöitä. Vuorokausimäärillä voidaan arvioida tarkem-
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min uuden asemapaikan vaatimia pysäköintitarpeita eri liikkumismuodoille. Arviona on käytetty pääasiassa kempeleläisten vastauksista, heidän ensisijaista vaihtoehtoaan. Voidaan kuitenkin päätellä, että
esimerkiksi säätilan ollessa huono henkilöautolla saapuvien määrä
kasvaa ja esimerkiksi kesällä hyvän ilman vallitessa ihmiset voivat
saapua asemalle myös enemmän pyöräillen ja kävellen. Prosenttiosuuksien perusteella voidaan arvioida seuraavat vuorokausi liikenne
määrät: henkilöautolla saapuvat kempeleläiset (0,42*75 000/365) ≈
87

henkilöä/vrk;

joukkoliikenteellä

saapuvat

kempeleläiset

(0,20*75 000/365) ≈ 42 henkilöä/vrk; polkupyörällä saapuvat kempeleläiset (0,20*75 000/365) ≈ 42 henkilöä/vrk; kävellen saapuvat
kempeleläiset (0,18*75 000/365) ≈ 37 henkilöä/vrk. Kokonaiskäyttäjämääräksi vuorokaudessa saadaan (75 000/365) ≈ 206 henkilöä/vrk.
Henkilöautolla asemalle saapuvista osa on saattoliikennettä, joka tarkoittaa, että toinen henkilö tuo heidät rautatieasemalle, jolloin autoa
ei jätetä asemalle parkkiin matkan ajaksi. Kyselyssä kysymyksessä 6
kempeleläiset vastasivat, saapuvatko he Oulun asemalle henkilöautoa
käyttäessään saattoliikenteellä vai jättävätkö he auton parkkiin matkansa ajaksi. Kysymystä analysoitaessa tulee ottaa huomioon, että
kysymyksessä pystyi valitsemaan useita vastausvaihtoehtoja. Henkilöautolla saapuvista vastaajista oli 17 % jättävää autonsa parkkiin
matkana ajaksi jättävää ja 83 % tulee asemalle saattoliikenteellä.
Laskettaessa parkkipaikkatarvetta kempeleläisten Oulun asemakäytön

perusteella

saadaan

parkkipaikkojen

tarvittavaksi

määräksi

(0,17*87) ≈ 15 parkkipaikkaa. Voidaan olettaa, että Oulun asemanympäristön huonoista pysäköintimahdollisuuksista johtuen suhde
tulee hieman tasoittumaan Kempeleen kohdalla. Lisäksi osa matkailijoista pitää autoansa parkissa yli vuorokauden ja parkkipaikkaa tulee
käyttämään väistämättä myös osa läheisten palveluiden käyttäjistä.
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Matkustajista osa saapuu myös arviossa huomioidun Kempeleen vastausalueen ulkopuolelta, kuten Oulun eteläosista ja muista ympäryskunnista. Saattoliikenne tarvitsee myös parkkitilaa junan odotusta
varten, joten lasketut henkilöautolla saapuvat 87 kempeleläistä vuorokaudessa ja auton yli vuorokauden säilyttävät, muut palvelupysäköitsijät sekä ympäryskunnista saapuvat huomioon ottaen autopaikkojen on arviolta noin 100 kappaletta.
Kempeleläisten lentoliikenteen käyttö
Kyselyssä selvitettiin myös kempeleläisten lentoliikenteen käyttötottumuksia. Kempeleläiset matkustavat kyselyn mukaan lentokoneella
noin 3,4 kertaa vuoden aikana (taulukko 8), joka on hieman vähemmän kuin kuntalaisten junamatkojen määrä Oulun rautatieasemalta
(4,3 kertaa/vuosi). Voidaan tehdä suurpiirteinen arvio, että Kempeleläiset lentävät Oulunsalon lentokentältä noin (3,4*16 383) ≈56 000
lentoa vuodessa.
Taulukko 8. Taulukossa on esitetty kuvan 38 mukaan arvioitu matkamäärä jonka kempeleläinen vuoden aikana matkustaa lentokoneella Oulunsalon lentokentältä

matkojen
Matkustaja Matkojen
Matkoja/henkilö
määrä ka. (a) määrä (b)
määrä (a*b) (∑b/∑a)
0
62
0
3
178
534
9
32
288
13,5
9
121,5
24
1
24
∑
282
967,5
3,4

Kyselyn mukaan lasketuista noin 56 000 vuosittaisesta lentomatkasta
voidaan arvioida osan siirtyvän junaliikenteen piiriin, kun Kempeleen
rautatieasema avataan uudelleen käyttöön vuonna 2016. Tämä selviää kysyttäessä kuinka paljon kempeleläiset olisivat valmiita korvaamaan Oulunsalosta lähteviä lentomatkoja Kempeleestä lähtevällä junaliikenteellä.
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On vaikeaa arvioida luotettavasti, kuinka paljon lentoliikenteen käyttäjistä siirtyisi enemmän junaliikenteen käyttäjiksi, mutta kuvasta 56
nähdään, että potentiaalia tähän on, koska suurin osa on vastannut,
että voisi korvata lentomatkojaan junaliikenteellä, ja kempeleläisten
tekemät lentomatkamäärät vuositasolla ovat kymmeniätuhansia.
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6 RAUTATIEASEMAN TAVOITETILAN KUVAUS
6.1 Asema-alueen maankäytön kehittäminen
Kempeleen taajaman osayleiskaavahanke 2040 on käynnistynyt
vuonna 2010 ja työ valmistuu vuoden 2014 aikana. Osayleiskaavaprosessin aikana on oltu tiiviissä yhteistyössä käynnissä olevan maakuntakaavan uudistamisprosessin kanssa. Yhteistyön avulla on pyritty
vaikuttamaan maakuntakaavan joulukuussa maakuntavaltuustossa
hyväksyttyyn 1. vaihekaavaan siten, että taajaman pitkän tähtäimen
vision mukainen maankäyttö, uusi henkilöliikenneasema sekä uusien
liikenneyhteyksien luominen ovat mahdollisia.
Osayleiskaavahankkeen yhteydessä suunnitellaan liikennejärjestelmäasiat kaavatason edellyttämällä tarkkuudella. Kaukaisen tavoitevuoden takia kaava-asiakirjoissa esitetään myös maankäytön vaiheittainen toteuttaminen. Asema-alueen maankäytön kehittymisen peruslähtökohta on poikittaisen katuyhteyden toteuttaminen Kokkokankaantieltä Eteläsuomentielle. Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaavaprosessi on käynnissä, ja kaava hyväksytään katuyhteyden osalta
ennen kesää. Katusuunnitelmat ovat työn alla, ja ne tulevat nähtäville syksyllä 2014, tilapäisyhteys nykyisen peltoalituksen kautta valmistuu rakentamissopimuksen mukaan vuonna 2015. Katuyhteys
mahdollistaa aseman erinomaisen saavutettavuuden. Joukkoliikennelinjaston kehittämismahdollisuudet paranevat myös. Poikittaiskadun
yhteyteen tulee kevyen liikenteen väylä, jolta on yhteys asemalle
suoraan nyt toteutettavan asemalaiturin päähän. Poikittaisyhteydelle
toteutetaan aikanaan myös maakuntakaavan 1. vaihekaavassa esitetty eritasoliittymä valtatielle 4.
Kempeleen asema-alueen maankäytön kehittämisellä katsotaan pitkälle tulevaisuuteen. Vanhan asemapaikan uudelleen avautuminen
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tulee

vaikuttaa

myös

yleiskaavaprosessiin.

Osayleiskaava

ohjaa

maankäyttöä siten, että keskustaajaman palvelut laajenevat taajaman pohjoisosissa uudelle asemalle saakka. Keskustaajaman yhdyskuntarakenteen tiivistäminen lisää aseman matkustajapotentiaalia.
Nykyisen rautatieaseman lähialueella sijaitsee muun muassa Kempeleen vanha pientalokaupunginosa sekä kunnantalo. Rautatieaseman
ympäristö on taajaman osayleiskaavan alustavan ehdotusvaiheen
kaavakartalla vähitellen tiivistyvää keskustatoimintojen aluetta (C-2).
(kuvat 45 ja 46)
Kempeleen voimassa olevassa asemakaavassa on jo huomioitu aluevaraus tulevalle kaksoisraideliikenteelle, joka tulee toteutuessaan
vaikuttamaan asemaan ja sen ympäristöön. Kaksoisraiteen vaikutus
näkyy suurempana tilantarpeena sekä mahdollisena lähijunaliikenteen
aiheuttamana

aseman

käyttäjämäärien

nousuna.

Asemapaikkaa

suunniteltaessa tulee miettiä alustavasti myös uuden, pohjoisen rautatieasemapaikan käytettävyys myös kaksoisraiteen valmistumisen
jälkeen.

Kuva 45.

Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040:n alustava ehdotuskartta
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Kuva 46.

Osayleiskaavaluonnoksen rautatieaseman ympäristön merkkien selitykset (lähde)

6.2 Aseman saavutettavuus Kempeleestä ja sen ympäryskunnista
Kempeleen rautatieaseman saavutettavuus on tällä hetkellä puutteellista, kuten kappaleessa 4 (Nykytila-analyysi) on esitetty. Asemalle
saapuminen on esteellistä ja vaikeaa kaikilla kulkuvälineillä. Jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat tällä hetkellä kulkemaan noin 200 m:n
matkan Asemantietä ilman kevyen liikenteen yhteyttä, eikä joukkoliikenteelle, takseille ja henkilöautoille ole lainkaan saatto- ja pitkäaikaispysäköintimahdollisuutta. Tässä kappaleessa pyritään esittämään
rautatieaseman avautumisen edellyttämä varustelutaso ja aseman
saavutettavuus eri liikkumismuodoilla.
Välttämättömiä parannuskohteita Kempeleen uudella rautatieasemapaikalla ovat ainakin pysäköintipaikkojen rakentaminen polkupyörille
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ja henkilöautoille, kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen Asemantielle sekä ratapihan infrastruktuurin kunnostaminen vastaamaan palvelutasovaatimuksia. VR-yhtymä on jo aloittanut asemapaikalle tarvittavan infrastruktuurin suunnitteluttamisen. Suunnittelutoimenpiteisiin voidaan vielä vaikuttaa tämän työn tuloksien perusteella. Tässä
työssä tehdyt arviot aseman tulevasta vuosittaisista käyttäjämääristä
ovat samat kuin VR:n omat arviot, asemaa tulisi käyttämään vuosittain noin 75 000 matkustajaa. Käyttäjistä on tehty tarkempi jaottelu
ensisijaisen asemalle saapumisen kulkuvälineen mukaan. Jaottelu on
tehty työtä varten tehdyn verkkokyselyn vastauksien pohjalta. Jaettuna 75 000 vuosittaisen matkustajan määrä päiväkohtaisesti saadaan luvuksi 206 matkustajaa/vrk. Kuvassa 47 on esitetty, kuinka
vuorokausittaiset asemalle tulijamäärät jakautuvat eri liikkumismuotojen kesken ensisijaisen liikkumismuodon mukaan.

Matkustajamäärät
liikkumismuodoittain
Henkilöauto

18 %
42 %
20 %
20 %

Kuva 47.

Joukkoliikenne
Polkupyörä
Kävely

Matkustajamäärät ensisijaisen liikkumismuodon mukaan vuorokaudessa

6.3 Ratatieasemapalveluiden ja -varusteiden laadulliset ja määrälliset tavoitteet
Kempeleen rautatieasemapaikan asemapalveluiden ja varustelun lähtötaso on Seinäjoki–Oulu-radan asemien kehittämishankkeessa määritetyn palvelutason mukainen. Rakentamissopimuksessa määritellään kuitenkin asemalaiturin pituudeksi 450 metriä, jotta yöjunat sopivat kokonaisuudessaan laiturialueelle. Rata tulee myös aidata rato-
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jen itäpuolelta laittomien radanylityksien ohjaamiseksi kevyenliikenteen alikulkuihin. Kempeleen asema kuuluu kyseisessä suunnitelmassa palvelutasoluokkaan 2b (taulukko 9). Taulukossa on esitetty kaikki
varusteet, jotka avattavalle rautatieasemalle on tarkoitus järjestää.
Taulukko 9. Palvelutasotavoitteet Kempeleen asemalle, luokka 2b (Lähde: Liikenneviraston
henkilöliikennepaikkojen kehittämisohjelma)

Taulukossa esitetyt palvelutasotavoitteet on käsitelty seuraavissa
kappaleissa verrattuna kyselytutkimuksesta saatuihin varustelutavoitteisiin. Suurimmat muutostarpeet koskevat polkupyöräpysäköintiä.
Muutoin taulukossa esitetty varustelutaso vaikuttaa kyselyn ja määriteltyjen tavoitteiden perusteella pääosin hyvältä.
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6.3.1 Rautatieasemavarustelu ja informaatio
Kyselyn perusteella päivitetty aseman perusvarustelutason lista on
esitetty seuraavissa kappaleissa. Kuvassa 48 on esitetty päivitetty
varustelista laiturikalusteiden, esteettömyyden sekä laiturikalusteiden
osalta.

Kuva 48.

Rautatieaseman palveluvarustetavoite tehdyn kyselyn mukaan.

Kyselyn perusteella selkeästi tärkeimmiksi palveluvarusteiksi nousivat
sektoriopasteet, sähköinen raidenäyttö, kello ja katettu odotuskatos,
jossa on penkeillä. Kunnan/lähialueiden kartta nähtiin vähiten tarpeelliseksi. Tämä voi selittyä siltä, että analysoitavat vastaukset ovat
antaneet Kempeleen asukkaat. Palvelutasotoiveisiin sisältyivät myös
muun muassa kahvio, wc, lippuautomaatti, infrapunalämmitin odotuskatokseen ja kioski.
Asemalaiturien välittömään läheisyyteen tulee saada myös informaatiota asemaa lähimpien linja-autopysäkkien aikatauluista sekä junaaikatauluista. Asemapaikalle tulisi asentaa digitaalisen aikataulunäyttö, joka kertoo aseman kolmelta lähimmältä linja-autopysäkkiparilta
lähtevät paikallis-, seutu- ja kaukoliikenteen linja-autot. Myös lähialueiden kartta on tärkeä varuste ulkopaikkakuntalaisille. Taksiliiken-
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teen osalta vähintään taksin yhteystiedot tulee käydä ilmi asemalla
olevasta informaatiosta. Lähimmille linja-autopysäkeille tulee myös
laittaa Kempeleestä lähtevän junaliikenteen aikataulut.

6.3.2 Polkupyörän pysäköinnin sekä polkupyöräily- ja kävelyväylästön määrälliset ja laadulliset palvelutavoitteet
75 000 vuosittaisen matkustajan määrään suhteutettuna Kempeleen
rautatieasemalle saapuu päivittäin 42 matkustajaa ensisijaisesti polkupyörällä. Näiden lisäksi 64 matkustajan mielestä polkupyörä on
toiseksi tärkein liikkumismuoto jolla asema tulee saavuttaa. Rautatieaseman välittömään läheisyyteen tulee täten järjestää riittävän paljon
polkupyöräpysäköintiä. Polkupyörien liian suppeasta ja epäsiististä
pysäköinnistä on olemassa liikaakin esimerkkejä, muun muassa Oulun rautatieasemalla. Huonosti järjestetty pyöräpaikoitus vähentää
halukkuutta saapua asemalle polkupyörällä.
Taulukossa 9 on palvelutasotavoitteena ainoastaan 20 polkupyöräpaikkaa, joka on selkeästi liian vähän. Muutoin taulukossa esitetty
varustelutaso vaikuttaa kyselyn ja määriteltyjen tavoitteiden perusteella hyvältä. Verkkokyselyn mukaan riittävän laaja ja tasokas polkupyöräpysäköinti lisää 81 % vastanneista kiinnostusta saapua asemalle polkupyörällä. Verkkokyselyssä kysyttiin myös mitkä ovat tärkeimpiä varusteita, joita polkupyöräpysäköinnille tulee tarjota aseman läheisyydestä. Tärkeimmiksi nousivat runkolukittavat pyörätelineet ja valvottu polkupyörien säilytys varastamisen ehkäisemiseksi.
Myös katettu pyöräpysäköinti sai kannatusta. Voidaan olettaa myös,
että polkupyörällä vuorokauden aikana saapuvista matkustajista useat säilyttävät pyörää asemalla useamman vuorokauden.
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Polkupyörille tulee järjestää riittävästi runkolukittavia polkupyörätelineitä aseman houkuttelevuuden takaamiseksi (kuva 49).

Kuva 49.

Esimerkkejä upposennettavasta runkolukittavasta polkupyörätelineestä
(Bikekeepers)

Runkolukittavien pyörätelineiden etuna on lisäksi, että niissä pyörät
pysyvät siististi järjestyksessä ja vievät vähemmän tilaa kuin normaalissa pyörätelineessä tai ympäristössä ilman telinettä. Polkupyörien runkolukitseminen vähentää huomattavasti varkauksia, ilkivaltaa
ja yleistä häiriö käyttäytymistä alueella. Runkolukittavien telineiden
eduksi on katsottava myös esimerkiksi vähän pyöränvannevaurioita
aiheuttava muoto, koska niissä pyörät lepäävät rungosta telinettä
vasten.
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Runkolukittavien telineiden lisäksi vähintään osa telineistä tulisi kattaa pidempiaikaista pysäköintiä varten. Erillisiä pyöräkatoksia on helposti saatavilla runkolukittujen polkupyörien suojaamiseksi.
Työstä saatujen ensisijaisten ja toissijaisten polkupyörällä saapumismäärien perusteella noin 42 kempeleläistä saapuu vuorokauden aikana polkupyörällä rautatieasemalle ja 64 matkustajaa pitää polkupyörällä asemalle saapumista toiseksi tärkeimpänä tapan lähestyä asemaa. Voidaan olettaa, että polkupyörällä asemalle saapuu päivittäin
reilusti yli 50 henkilöä. Polkupyöräsäilytyksen minimimääräksi voi
ajatella noin 40 katettua runkolukittavaa pyörätelinettä sekä 20 kattamatonta runkolukittavaa pyörätelinettä (kuva 50).
Polkupyöräilylle tarkoitetun väylästöllä tulee olla opastukset rautatieasemalle kappaleessa neljä esitetyistä suunnista. Rautatieasemalle
saavutaan pääasiassa kahdesta suunnasta kevyen liikenteen väylää
pitkin. Väylät kulkevat kuntakeskukselta asemapaikalle sekä Ketolanperäntien ja Kaartotien risteyksen kevyen liikenteen väylien liittymäkohdasta. Nämä väylät ovat muutamia vauriokohtia lukuun ottamatta
melko hyvässä kunnossa, mutta niiden talvikunnossapidosta tulee pitää myös huolta. Väyliä pitkin saavutaan myös asemalle. Kuvassa 59
on esitetty liittymäkohta ratapihalle. Tämä vaikuttaa kaavaotteen perusteella hyvältä kohdalta saapua asemalle.

Kuva 50.

Polkupyöräpysäköinti varusteiden sekä kävely- ja polkupyöräilyväylien tavoitetila
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6.3.3 Joukkoliikenteen ja taksien saattoliikenteen määrälliset ja laadulliset palvelutavoitteet
Joukkoliikenteellä

tulee

voida

saapua

asemaa

lähimmille

linja-

autopysäkeille ja aseman läheisyydessä tulee olla mahdollisuus myös
tilausliikenteen saattopysäköinnille (kuva 51). Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kappaleen Eri liikkumismuotojen käyttäjäryhmät mukaan 20 %, mikä tekee 42 matkustajaa vuorokaudessa 75 000 vuosimatkustajamäärällä arvioituna. Linja-autojen saattoliikennemääriä
ei ole tässä työssä lainkaan tutkittu. Linja-autojen tulee kuitenkin
pystyä pysähtymään aseman läheisyyteen. Linja-autolle voitaisiin järjestää saattoliikennepaikka esimerkiksi vanhan rautatieasemalle liittyvän tonttitien kohdalle, joka sijaitsee pohjoisempana kuin henkilöautojen ja taksien saattopysäköinti.
Kempeleen taksiasema sijaitsee tällä hetkellä kunnantalon pihalla,
joka on noin 350 m:n päässä rautatieasemasta. Takseille täytyy kuitenkin järjestää asiakkaiden kyytiin ottamis- ja jättämispaikka rautatieaseman välittömään läheisyyteen. Vaihtoehtoina taksitolpan paikalle on Asemantien varressa rautatieaseman kohdalla tai vaihtoehtoisesti Rautatieaseman viereen tulevan parkkipaikan pohjoispäädyssä.
Työtä varten tehdyssä verkkokyselyssä kysyttiin kuntalaisilta saapumistapaa Oulun rautatieasemalle heidän matkustaessaan junalla.
Vastaajista noin 21 % prosenttia saapuu rautatieasemalle taksilla.
Mikäli yhtä suuri osa matkustajista saapuisi myös Kempeleen asemalle taksilla, saapuisi yhteensä 43 matkustajaa vuorokaudessa taksilla
asemalle. Tämän perusteella takseille tulee järjestää riittävästi tilaa
aseman läheisyydestä. Junavuoroja pysähtyy kappaleen 4 mukaisesti
Kempeleessä kuitenkin noin kymmenen vuoroa päivässä molempiin
suuntiin, joten todennäköisesti taksien määrä yhtä vuoroa kohti ei
tule olemaan suuri. Lisäksi taksit ovat saattoliikennettä ja pysähtyvät
vain hetken asemalla.
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Pitkän matkan linja-autoliikenteen ja taksiliikenteen lisäksi Kempeleen sisäisen cityliikenteen mahdollisuus herättää huomattavaa kiinnostusta kuntalaisten keskuudessa. Kyselyn mukaan kuntakeskuksen
lähialueilla kiertävä cityliikennettä käyttäisi (205/282*100) ≈ 73 %
vastaajista. Kappaleessa 5 on esitetty myös kartta miltä alueelta vastaukset ovat tulleet. Kartta näyttää, että vastaukset ovat tulleet kuntakeskuksen lähialueilta, mikä tukee myös cityliikenteen kehittämistä
Kempeleeseen.
Kempele–Oulu–Kempele lähijunaliikenne herättää vastaajien keskuudessa hyvin voimakasta kiinnostusta. Kyselyn mukaan lähijunaliikennettä käyttäisi (263/282*100) = 93 % vastaajista. Tällä hetkellä lähijunaliikenteen suurin este lienee lippujen valvonnan vaikeus pitkässä
kaukoliikenteen junassa noin 10 km etäisyydellä. Lähijunaliikenne herättää kuitenkin niin suurta kiinnostusta, että VR-Yhtymän kannattaa
pohtia olisiko mahdollista ohjata lähiliikenteen käyttäjät esimerkiksi
joihinkin tiettyihin vaunuihin. Tällöin olisi mahdollista suorittaa satunnaisia lipputarkastuksia pääkaupunkiseudun tapaan.

Kuva 51.

Linja-autoliikenteen tavoitetila aseman läheisyydessä tehdyn kyselyn perusteella

6.3.4 Henkilöautopysäköinnin ja -saattoliikenteen määrälliset ja laadulliset palvelutavoitteet
Kempeleeseen on kunnan ja Liikenneviraston välisen rakentamissopimuksen mukaan kaavailtu 110 autopaikkaa (kuva 52). Näistä 110
autopaikasta 30 autopaikkaa sekä asemalle tulevan saattoliikenteen
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paikka ovat suunniteltu vanhan aseman puolelle, 80 autopaikkaa on
suunniteltu vastakkaiselle puolelle ratapihaa, Ristisuon alueelle. Tätä
paikoitusaluetta on myös mahdollista laajentaa mahdollisen lisätarpeen mukaan (kuva 53).
Kyselytutkimuksessa selvisi, että noin 42 % vastanneista pitää henkilöautolla saapumista rautatieasemalle kaikkein tärkeimpänä kulkutapana. Käytettäessä 75 000 vuosittaisen matkustajan liikennemäärää
voidaan laskea, että ensisijaisesti autolla asemalle saapuu noin 87
henkilöä vuorokaudessa. Lisäksi 19 % vastaajista pitää henkilöautolla
saapumista toiseksi tärkeimpänä muotona, joka tarkoitta noin 50
matkustajaa. Voidaan olettaa, että suurempi osa asemalle henkilöautolla saapuvista matkustajista tulee saattoliikenteellä, eikä autoa jätetä matkan ajaksi asemalle säilöön. Kun kyselyssä kysyttiin vertailun
vuoksi kuinka moni henkilöautolla Oulun asemalle tällä hetkellä saapuvista jättää autonsa Oulun rautatieaseman läheisyyteen matkansa
ajaksi, ainoastaan 17 % vastaajista vastasi jättävänsä autonsa parkkiin. Tämä selittyy varmasti osittain Oulun rautatieasemaympäristön
heikohkoista paikoitusmahdollisuuksista. Kyselyyn vastanneet pitivät
myös pysäköintialueen valvontaa tärkeänä.
Verkkokyselyn mukaan 51 % autolla Kempeleen rautatieasemalle
saapuvista matkustajista olisivat valmiita maksamaan pidempiaikaisesta lämmitetystä autopysäköinnistä. Lämpöpaikkapysäköinti-ideaa
ja sen hintaluokkia oli pohjustettu lentokenttäpysäköintiä esimerkkinä
käyttäen. Mikäli maksullisia lämpöpaikkoja rakennetaan, asiakashinnan tulee olla kohtuullinen. Verkkokyselyn mukaan selvästi valmiimpia oltiin maksamaan hintaa 1€/tunti, 10€/vrk ja 30€/viikko. Voidaan
kuitenkin arvioida, että paikkojen määrällinen tarve ei ole suuri, koska käytettäessä 17 %, jotka matkustajista tällä hetkellä jättävät autonsa Oulun asemalle tarkoittaisi, että vuorokaudessa autonsa mat-
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kan ajaksi Kempeleen asemalle jättäisi 15 matkustajaa ja heistä ainoastaan puolet näkee tarvetta lämmitetylle pysäköinnille.
Voidaan olettaa, että Oulun asemalle pysäköintiä ei voida suoraan
verrata Kempeleen asemaan, koska Oulun aseman läheisyydessä pysäköinti on tunnetutusti haastavaa. Autonsa asemalle jättävien osuus
tullee kasvamaan jonkin verran 17 %, tämän vuoksi lämmitettyjen
paikkojen määrää on arvioitu hieman suuremmaksi. Lämmitettyjen
autopaikkojen kokonaismääräksi voitaneen arvioida noin 15–20 kappaletta asemalaiturin vastakkaiselle puolelle. On myös mahdollista,
jos lämpöpaikan maksut pysyvät alhaisina, kylmillä keleillä sinne
saattavat jättää autonsa myös muiden lähipalvelujen käyttäjät.
Tällä hetkellä suunniteltu 110 henkilöautopaikkaa tuntuu pelkästään
rautatieaseman käyttöön liian suurelta määrältä. Todellinen tarve voisi olla 70 kappaletta tavallista pysäköintipaikkaa + noin 15–20 lämmitettyä pysäköintipaikkaa radan itäpuolelle. Kyselyn perusteella tehdyn arvion mukaan, asemalla ei tarvita 20 lämpöpaikkaa, mutta noin
viiden varapaikan tekeminen ratapihaa avattaessa on helpompaa kuin
niiden lisääminen myöhemmin. Aseman ympäristössä on hyvä olla
varaus laajentaa pysäköintipaikkojen määrää kaavailtuun 110 kappaleeseen, mikä tarkoittaa kauimmaisten 40 autopaikan reserviä. Paikoitusalueilta tulee olla myös mahdollisuus poistua radan alittavan
kevyen liikenteen alikulun penkan kohdalta portaita pitkin, kuten kuvassa 52 on esitetty. Portaiden rakentamisella ja ratapihan aitaamisella estetään ihmisten oikaiseminen ratapihan poikki penkan reunalta ja estetään loukkaantumisriski.
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Kuva 52.

Ote rakentamissopimuksen liitekartasta Kempeleen asemajärjestelyiden paikoitusalueiden osalta (Kempeleen asemajärjestelyt 2013)

Kuva 53.

Tavoitetila henkilöautopysäköintivarusteille tehdyn kyselyn mukaan

6.4 Avattavan rautatieaseman markkinointi
Rautatieaseman avaamisen lähestyessä on tärkeää tehdä markkinointia asiakkaiden tavoittamiseksi. Markkinointia tulisi tehdä Kempeleen
kunnan ja VR:n yhteistyössä. Markkinoinnissa tulee kempeleläisten ja
seutukuntien asukkaiden tietoon saattaa milloin asemapaikka avautuu, missä se sijaitsee ja minkä verran junia Kempeleessä pysähtyy.
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VR:n verkkosivujen kautta saadaan myös muualle Suomeen tieto, että henkilöliikenne toimii myös Kempeleen asemalla. VR:n on tärkeää
järjestää avautumisen lähestyessä junien lähtö- ja saapumistietojen
saatavuus internetistä, jotta liikennöintitarjontaan on mahdollista
käydä tutustumassa etukäteen. Myös mahdolliset matkatarjoukset
edesauttaisivat juna-aseman tunnetuksi tekoa. Kempeleen kunnan
tehtävä on markkinoida asemaa omissa tilaisuuksissaan, internetissä
ja lähialueiden lehdissä.
Markkinoinnissa on etuna pitää esillä aseman tarjoamia hyviä liityntäpysäköintimahdollisuuksia. Lämpöpaikkapysäköinti, runkolukittavat
polkupyörätelineet ja autopaikkojen riittävä määrä voi houkutella
matkaajia Kempeleestä ja ympäryskunnista.
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7 YHTEENVETO
Diplomityössä tarkastellaan Kempeleen noin 20 vuotta suljettuna olleen rautatieaseman nykytilaa ja suunnitellaan työssä tehtyä nykytila-analyysiä ja verkkokyselyä apuna käyttäen rautatieaseman saavutettavuutta ja palvelutasovarustelun kehittämistä. Tutkimusmenetelmänä olleen kyselyn kohderyhmänä olivat kempeleläiset ja sen seutukuntien asukkaat. Verkkokyselyyn saatiin yhteensä 322 vastausta
henkilöiden liikkumistottumuksista ja toiveista Kempeleen rautatieaseman palvelutasoksi. Vastauksien ja asemaympäristön nykytilaanalyysin pohjalta laadittiin lista tehtävistä toimenpiteistä joita tulee
toteuttaa ennen kuin rautatieasema voidaan avata uudelleen käyttöön vuonna 2016. Työtä on pohjustettu teoriaosuudella, joka käsittelee maankäytön kehittämistä sekä matkojen palvelutasoa ja niiden
ketjuttamista.
Verkkokyselyn vastauksien perusteella pystyttiin tekemään suuntaa
antava arvio rautatieaseman matkustajapotentiaalista sekä siitä,
minkälainen liikenteellinen saavutettavuus sekä palvelutaso houkuttelevat asemalle käyttäjiä. Suurin osa ihmisistä pitää henkilöautolla
asemalle saapumista kaikkein tärkeimpänä liikkumismuotona, jolla
asema tulisi saavuttaa. Tätä varten asemaympäristöön radan molemmille puolille on esitetty rakennettavaksi pysäköintitilaa. Henkilöautopysäköinnin varustuksen suunnittelussa on huomioitu saattopysäköinnin riittävän laaja määrä sekä verkkokyselyssä ilmi tullut
lämmitetyn henkilöautopysäköinnin järjestämisen tarve.
Polkupyöräily sekä joukkoliikenne ovat selvästi toiseksi eniten käytettyjä liikkumismuotoja asemaa lähestyttäessä. Polkupyöräilyn kannalta
tärkeimpiä asioita ovat aseman opastettu, sujuva sekä turvallinen
saavutettavuus kevyen liikenteen väylää pitkin sekä polkupyörän tur-
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vattu säilyttäminen valvotulla alueella runkolukittavissa pyörätelineissä. Joukkoliikenteen kannalta on tärkeintä, että joukkoliikenne pysähtyy asemaa lähimmillä linja-autopysäkeillä mahdollisimman kattavasti
ja että pysäkeiltä on opastettu, sujuva sekä turvallinen reitti asemalle. Kävellen asemalle saapuminen on vähinten käytetty liikkumismuoto. Kävelyn kannalta tärkeää on, että reitit asemalle ovat opastettuja
ja turvallisia asemalle.
Asemalle on tarpeen suunnitella monipuolinen asemavarustelu, joka
kattaa riittävän aikataulu- ja lähiseutuinformaation, odotuskatokset
esteettömän laiturialueen, edellä mainitut pysäköimismahdollisuudet
sekä tarpeelliset perusvarusteet, kuten penkit, roska-astiat ja kellon.
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9 LIITTEET
Liite 1. Diplomityötä varten tehdyn verkkokyselyn kysymykset

LIITE 1

Kempeleen rautatieasema 2016
1. Missä kunnan/vanhan kunnan alueella ja sen asuinalueella asutte?
2. Mitä ikäluokkaa edustatte?
3. Mitä sukupuolta edustatte?
4. Mikä on tämän hetkinen elämäntilanteenne?
5. Tiedättekö missä Kempeleen vanha rautatieasema sijaitsee?
6. Käytättekö Oulun rautatieasemaa nykyisin, jos niin millä kulkuneuvolla saavutte sinne? (voi valita useita)
7. Kuinka usein matkustatte junalla vuoden aikana?
8. Voisitteko harkita korvaavanne nykyisiä henkilöautomatkojasi
Kempeleestä lähtevällä junaliikenteellä?
9. Kuinka usein matkustatte lentokoneella Oulunsalon kentältä vuoden aikana?
10. Voisitteko korvata osan lentomatkoistanne Kempeleestä lähtevällä junaliikenteellä?
11. Käyttäisittekö Kempeleen vai Oulun rautatieasemaa molempien
ollessa vaihtoehtoina? Mikä on valinnan perusteena?
12. Lisääkö Kempeleen rautatieliikenteen uudelleen aloittaminen kiinnostustanne matkustaa rautateitse?
13. Mikäli rautatieasemalle tulee lämmityksellä varustettuja autopaikkoja olisitteko valmis maksamaan niissä pysäköimisestä?
14. Kuinka paljon tämä pysäköiminen saisi maksaa?
15. Lisäisikö pysäköintialueen valvonta pysäköintihalukkuuttanne?
16. Lisäisikö katettu ja riittävän laaja polkupyöräpysäköinti kiinnostustanne saapua polkupyörällä rautatieasemalle?
17. Mitkä alla olevista vaihtoehdoista ovat mielestänne tärkeimmät
polkupyörän asemalla säilytyksen kannalta? (valitse kaksi)
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18. Mitä muita palveluja tai varusteita toivoisitte asemalle (voitte valita useamman vastausvaihtoehdon)
19. Käyttäisittekö kuntakeskuksen lähialueilla kiertävää citybussiliikennettä, joka pysähtyisi mm. rautatieasemalla, jos Kempeleessä olisi sellainen?
20. Laita tärkeysjärjestykseen millä liikkumismuodoilla Kempeleen
asema on tärkeintä saavuttaa. (1 on tärkein, 4 on vähiten tärkeä)
21. Käyttäisittekö Kempele - Oulu - Kempele välistä lähijunaliikennettä, mikäli sellaista järjestettäisiin jatkossa?

