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1. JOHDANTO 
 

Liikenteellä on suuri merkitys Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle. Liikkuvuus on 

perusedellytys sisämarkkinoiden toiminnalle ja kansalaisten elämänlaadulle. Liikenne 

mahdollistaa niin talouskasvun kuin työpaikkojen luomisenkin, mutta samaan aikaan 

sen on oltava ympäristön kannalta kestävää ja perustua kansainväliseen yhteistyöhön, 

sillä liikenne ja liikkuvuus ovat globaaleja ilmiöitä. Öljyn saatavuus tulee tulevaisuu-

dessa muuttumaan entistä epävarmemmaksi ja samaan aikaan kasvihuonekaasupäästöjä 

on leikattava merkittävästi, jotta kyettäisiin hillitsemään ilmastonlämpenemistä.  Liiken-

teessä päästöjä tulisi vähentää 60 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennes-

sä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan puhtaampaa, tehokkaampaa energiaa ja lisäksi 

modernia infrastruktuuria on hyödynnettävä nykyistä paremmin. Käyttöön on myös 

otettava uusia liikennemalleja, jossa suurempia matkustaja- ja tavaramääriä kuljetetaan 

yhdessä määräpaikkaansa (Euroopan komissio 2011a). 

Euroopan komission (2011a) Valkoisessa kirjassa todetaan, että kaupunkiliiken-

teessä siirtymää puhtaampiin liikennemuotoihin helpottavat muun muassa suurempi 

asukastiheys ja joukkoliikennevaihtoehtojen parempi tarjonta. Kaupunkiliikenteestä 

muodostuu nykyisellään noin 25 prosenttia liikenteen hiilidioksidipäästöistä, ja matkois-

ta pääosa suoritetaan henkilöautolla (Euroopan komissio 2011b). Lisäksi lähes 70 pro-

senttia tieliikenneonnettomuuksista tapahtuu kaupungeissa. Valkoisessa kirjassa esite-

tään muun muassa kunnianhimoinen tavoite poistaa tavanomaisia polttoaineita käyttävät 

henkilöautot kaupunkiliikenteestä täysin vuoteen 2050 mennessä. Siirtymä tehdään osit-

tain lisäämällä linja-autojen ja rautatieliikenteen osuutta (Euroopan komissio 2011a).   

Joukkoliikenteellä tarkoitetaan Liikenneviraston (2013a) mukaan liikenneteknii-

kassa suurten ihmismäärien kuljettamista siihen suunnitelluilla liikennevälineillä. Ero-

tuksena julkiseen liikenteeseen on se, että julkinen liikenne sisältää henkilöliikennettä, 

joka hoidetaan kaikilla käytettävissä olevilla liikennevälineillä, eli siihen sisältyy myös 

taksiliikenne. Yleensä joukkoliikenne-termiä käytettäessä tarkoitetaan vain maakulku-

neuvoja käyttävää julkista joukkoliikennettä, kuten säännöllisesti liikennöiviä linja-

autoja, junia, metroja ja raitiovaunua. Joukkoliikenne on useimmiten reitti- ja aikatau-

lusidonnaista. Kyseessä on tehokas tapa kuljettaa suuria ihmismääriä, mutta samaan 

aikaan joukkoliikenne on myös peruspalvelu, joka yhdessä yhteiskunnan tukeman hen
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kilöliikenteen kanssa mahdollistaa ihmisten tarpeen tyydyttää välttämättömät jo-

kapäiväiset liikkumistarpeensa taloudellisella tavalla riippumatta siitä, mitä liikennevä-

lineitä he omistavat tai missä he asuvat. Peruspalveluluonteesta johtuen yhteiskunta 

haluaa taata tehokkaat ja taloudelliset joukkoliikennepalvelut suurissa taajamissa sekä 

niiden ulkopuolella sellaisilla alueilla, joilla on riittävästi kysyntää (Liikennevirasto 

2013a).  

Joukkoliikenne on kuitenkin voimakkaassa muutoksen tilassa. Lainsäädäntö ja ra-

hoituskuviot ovat muuttuneet viime vuosina ja ne tulevat muuttumaan edelleen (Ram-

boll 2014). Lisäksi joukkoliikenteen osuus kaikesta liikenteestä on ollut laskussa jo 

vuosikymmeniä. Liikennevirasto (2013b) on asettanut tavoitteeksi lisätä joukkoliiken-

teen käyttöä 40 prosentilla nykytasosta vuoteen 2022 mennessä. Yhtenä tapana lisätä 

joukkoliikennematkojen määrää mainitaan vetovoimaisen joukkoliikenteen kehittämi-

nen kaupunkiseuduilla.  

Tässä työssä keskitytään Tornion ja Haaparannan (ruots. Haparanda) paikallislii-

kenteeseen, jota hoitavat Suomessa Kaupunkilinja ja Ruotsissa Ringlinjen. Tähän rat-

kaisuun päädyttiin, jotta käsiteltävä aineisto pysyisi kohtuullisen kokoisena pro gradu -

tutkielmassa käsiteltäväksi. Toive Kaupunkilinjan ja Ringlinjan tarkastelusta tuli Torni-

on kaupungin virkamiehiltä, ja kaupungit hyötyvätkin eniten juuri paikallisliikenteen 

tarkastelusta: kaupungit voivat vaikuttaa itse oman paikallisliikenteensä järjestämiseen, 

kun taas esimerkiksi junayhteyksistä päätetään valtakunnallisella tasolla. Paikallisliiken-

teen kehittäminen on kirjattu tavoitteeksi myös Tornion ja Haaparannan yhteiseen visi-

oon vuodelle 2020 ja Provincia Bothniensiksen uuteen toimintasuunnitelmaan (Visio 

2020, 2008 & Provincia Bothniensis 2015). 

Tapauskohde Tornio-Haaparantaa pidetään yleisesti Suomen edistyneimpänä kak-

soiskaupunkina ja malliesimerkkinä rajat ylittävästä yhteistyöstä (mm. Joenniemi & 

Sergunin 2011; Kosonen & Loikkanen 2005). Sijainti valtion rajalla asettaa paikallislii-

kenteen järjestämiselle kuitenkin erityisiä haasteita.  Ongelmia aiheuttavat muun muas-

sa kansallinen lainsäädäntö sekä Euroopan unionin (EU) asettamat säädökset. Tilanne 

on jossain suhteessa ristiriitainen, sillä EU:n yksi merkittävimpiä tavoitteita on edistää 

jäsenmaidensa yhdentymistä, mutta samaan aikaan EU:n omat asetukset jarruttavat in-

tegraatiota. Mielenkiintoista on, että Keski-Euroopassa rajat ylittävä henkilöliikenne 

kuitenkin toimii, vaikka asetukset ja säädökset ovat suurelta osin samat kuin Suomessa.  
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1.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on pureutua paikallisliikenteen ongelmakohtiin Tornio-

Haaparannalla, sekä mahdollisesti auttaa näiden ongelmien ratkaisemisessa. Tutkielmal-

la on merkitystä alueen asukkaiden elämänlaadun kannalta, sillä liikennejärjestelmän 

toimivuus vaikuttaa tähän merkittävästi. Samaan aikaan työstä on hyötyä myös Tornion 

ja Haaparannan viranomaisille, koska tutkielman tuloksia on mahdollista hyödyntää 

myöhemmin tehtäessä päätöksiä, jotka vaikuttavat paikallisliikenteen järjestämiseen 

tulevaisuudessa. Lisäksi tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi samankokois-

ten kaupunkien tai vastaavanlaisten kaksoiskaupunkien paikallisliikenteen järjestelyissä. 

Tutkielman pohjana toimivat seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

1. Millainen on paikallisliikenteen nykytila Tornio-Haaparanta -alueella, ja millaisia 

kehittämisedellytyksiä sillä on? 

2. Millaisena alueen asukkaat kokevat paikallisliikenteen ja millaisia parannusehdotuk-

sia heillä on sen suhteen? 

3. Vaikuttavatko eri taustamuuttujat, kuten vastaajan asuinkunta, mielipiteeseen paikal-

lisliikenteestä? 

4. Mitä ongelmia ja esteitä rajat ylittävän joukkoliikenteen tiellä on Tornio-Haaparanta 

-alueella? 

Tutkielman tavoitteena on täten selvittää, mikä on Tornio-Haaparannan paikallisliiken-

teen nykytila, ja miten sitä voitaisiin jatkossa kehittää. Toisekseen tarkoitus on selvittää 

asiakaskyselyn avulla, mitä mieltä alueen asukkaat ovat Kaupunkilinjan ja Matkakes-

kuksen palvelutasosta, sekä miten he toivoisivat, että tätä palvelutasoa kehitettäisiin 

jatkossa. Samalla tutkitaan, onko taustamuuttujilla, kuten vastaajan asuinkunnalla, vai-

kutusta vastaajan mielipiteisiin. Tutkielman avulla pyritään myös tunnistamaan ne on-

gelmat ja esteet, joita rajat ylittävän joukkoliikenteen tiellä on Tornio-Haaparanta -

alueella.  

Tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta, joista ensimmäinen on johdantoluku tut-

kimuskysymyksineen ja -tavoitteineen. Toisessa luvussa käsitellään tutkielman aiheen 

kannalta keskeisiä käsitteitä, joita ovat joukkoliikenne ja rajat, sekä saavutettavuus ja 

rajayhteistyö. Kolmannessa pääluvussa esitellään tapauskohde Tornio-Haaparanta, alu-
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een liikenneverkoston nykytila sekä joukkoliikenteen käyttöedellytykset. Neljäs luku 

keskittyy tutkielmassa käytettyyn aineistoon sekä menetelmiin. Tutkimustulokset on 

koottu viidenteen lukuun, jonka jälkeen johtopäätökset ja pohdinta päättävät tutkielman. 

 

2. KESKEISET KÄSITTEET 
 

Selvitettäessä paikallisliikenteen nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia on keskeistä 

ymmärtää, mistä osatekijöistä palvelutaso muodostuu, ja millaisilla tekijöillä on vaiku-

tusta paikallisliikenteen järjestämiseen. Tästä syystä tässä osiossa avataan sekä joukko-

liikenteen että palvelutason käsitteitä. Liikenne taas on seurausta ihmisten tarpeesta saa-

vuttaa erilaisia palveluita, tuotteita ja kohteita, joten saavutettavuus on tutkielman kan-

nalta olennainen käsite. Tapauskohde Tornio-Haaparanta on uniikki siinä suhteessa, että 

kaupungit sijaitsevat valtioidensa raja-alueilla, ja yhteistyö näiden kahden kaupungin 

välillä on ollut poikkeuksellisen tiivistä jo useita vuosikymmeniä. Sijainti valtion rajalla 

tekee paikallisliikenteen järjestämisestä erilaista suhteessa sisämaan kaupunkeihin, ja 

tämän vuoksi keskeisiin käsitteisiin on valikoitunut myös teoriaa rajoista ja rajayhteis-

työstä. 

 

2.1 Joukkoliikenne 

Joukkoliikenne liittyy olennaisesti kaupungistumiseen. Jo nykyisellään yli puolet maa-

pallon väestöstä asuu kaupungeissa ja vuoteen 2050 mennessä tämän luvun arvellaan 

olevan jo lähes 70 prosenttia (YK 2014). Kaupungistuminen ei sinänsä ole uusi ilmiö, 

vaan se alkoi laajassa mitassa teollistumisen myötä jo 1700-luvulla. Kaupungistumisen 

seurauksena yhä useammat ihmiset työskentelevät, asuvat ja viettävän vapaa-aikansa 

urbaanissa ympäristössä, mikä taas asettaa paineita kaupunkiseutujen liikennejärjestel-

mille (Mäntynen 2005). Suomessakin kaupunkiväestön osuus on noussut jatkuvasti 

1960-luvulta lähtien: taajamassa asuvan väestön osuus on nykyisin lähes 85 prosenttia 

(Tilastokeskus 2014a).  

Liikenne pyritään hoitamaan Euroopassa yleisesti ottaen turvallisesti, tehokkaasti, 

ympäristöystävällisesti sekä taloudellisesti, ja myös Suomessa liikennehallinto on sitou-

tunut noudattamaan näitä hyvää elämää edistäviä periaatteita. Toimivalla liikennejärjes-
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telmällä on merkitystä myös muun muassa kaupunkikuvan ja kaupunkiseudun houkutte-

levuuden kannalta. Joukkoliikennettä kehittämällä voidaan samalla myös vaikuttaa suo-

tuisaan kaupunkikehitykseen (Mäntynen 2005). 

Häyrysen (2005) mukaan julkisen liikenteen osuus kaikesta liikenteestä on pie-

nentynyt siitä, mitä se oli aikaisemmin. Julkinen liikenne mahdollisti aikoinaan ihmisten 

elinpiirin laajentumisen ja oli pitkään monille ainoa mahdollinen kulkumuoto pidemmil-

lä matkoilla. Vasta 1900-luvulla autotekniikan ja tieverkoston kehittyminen yhdessä 

yleisen vaurastumisen kanssa mahdollistivat yhä useamman ihmisen itsenäisen liikku-

misen. Henkilöauto tarjosi niin mullistavan liikkumisen vapauden, että länsimaissa koko 

kaupunkisuunnittelu mukautettiin henkilöautoilun tarpeisiin ja sen suomiin mahdolli-

suuksiin sopivaksi. Henkilöautoilusta muodostui jopa niin merkittävä osa yhteiskuntaa, 

että se aiheuttaa nykyisellään ongelmia. Merkittävimpiä liiallisesta autoilusta johtuvia 

haittoja ovat muun muassa ruuhkat, runsas tilantarve, onnettomuudet sekä ympäristön 

saastuminen. Joukkoliikenteen osuus on pienentynyt jatkuvasti ja suurin osa kaikista 

Euroopassa tehdyistä matkoista tehdään nykyisin henkilöautoilla. Joukkoliikenne tarjo-

aa liikkumismahdollisuuden pääasiassa niille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty käyt-

tämään tai halua käyttää yksityisiä kulkuneuvoja. Toisaalta joukkoliikenne mahdollistaa 

suurten henkilömäärien sujuvan liikkumisen kaikkein suurimmilla kaupunkiseuduilla. 

Väestön pakkautuminen kaupunkeihin johti pitkään yhdyskuntarakenteen tiivis-

tymiseen, mutta 1900-luvun lopulla kehitys kääntyi päinvastaiseksi ja nähtävissä on 

yhdyskuntarakenteen hajautuminen. Kaupallinen toiminta alkoi keskittyä keskustan 

ulkopuolelle kehäväylien varsille, mikä lisäsi samalla merkittäväsi myös liikennettä. 

Kaupungin ulkopuolella sijaitsevien ostoskeskusten määrä kasvoi räjähdysmäisesti 

1990-luvulla, minkä voidaan nähdä olevan seurausta olemattomasta yhteistyöstä maan-

käytön ja liikennesuunnittelun välillä. Suunnittelupäätösten yhteyttä liikenneverkkoon 

kohdistuviin paineisiin ei ole kyetty havaitsemaan, ja tämä on johtanut osaltaan yhdys-

kuntarakenteen hajautumiseen (ECMT 2002). Somerpalon (2006: 41) mukaan nopeat 

henkilöliikenneyhteydet voivat myös osaltaan edistää yhdyskuntarakenteen hajautumis-

ta, sillä ne suosivat pitkiä työmatkoja. Vaikka talouden ja aluekehityksen näkökulmasta 

liikenneyhteyksien nopeutuminen onkin positiivinen asia, ympäristön kannalta se aihe-

uttaa ongelmia liikennemäärien noustessa. 
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Norheimin ja Ruudin (2002) mukaan joukkoliikenteen hinta ja palveluiden taso 

määräytyvät lähinnä alueiden maankäytön ja tieverkoston perusteella. Tästä syystä 

joukkoliikenteen suunnittelu tulisi ottaa osaksi tieverkoston ja alueiden suunnittelua. 

Asuinalueiden suunnittelu julkisen liikenteen pohjalta on paljon halvempi vaihtoehto 

kuin julkisen liikenteen sopeuttaminen olemassa olevaan aluerakenteeseen. Esimerkiksi 

Alankomaissa julkisen liikenteen ulottuminen suunnitellulle asuinalueelle on perusedel-

lytys alueen tonttien hyödyntämiselle. 

Vuonna 2002 autonomistusaste eurooppalaisissa kaupungeissa oli keskimäärin 

400 autoa tuhatta asukasta kohden. Auton omistajuus oli vähäisintä kaupunkikeskus-

toissa, mikä selittyy julkisen liikenteen toimivuudella sekä parkkipaikkojen puutteella; 

vastaavasti eniten autoja omistettiin lähiöissä, joissa joukkoliikenne toimi heikommin 

(ECMT 2002: 14–15).   

Suomessa henkilöliikenne on autoistunut voimakkaasti 1960-luvulta lähtien. 

Joukkoliikenteen palvelutaso ja verkosto ovat olleet kansainvälisestikin kohtuullisen 

hyvällä tasolla, mutta sen asema on tilastojen mukaan heikentynyt jatkuvasti. Esimer-

kiksi pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen osuus kaikista kulkumuodoista on laskenut 

vuoden 1966 66 prosentista 37 prosenttiin; keskisuurilla kaupunkiseuduilla taantuminen 

on ollut vieläkin voimakkaampaa (Liikenne- ja viestintäministeriö 2007). Valtakunnalli-

sen henkilöliikennetutkimuksen mukaan suomalaiset tekivät vuosina 2010–2011 keski-

määrin 2,9 matkaa päivässä ja keskimäärin vuorokauden aikana kuljettiin 41 kilometriä. 

Henkilöautoilla tehtyjen matkojen osuus oli 58 prosenttia, kun julkinen liikenne kattoi 

matkoista vain 8 prosenttia (Liikennevirasto 2012). 

Joukkoliikenteen merkitys on kuitenkin kasvussa, koska liikenteestä aiheutuu noin 

viidennes kaikista kasvihuonepäästöistä. Joukkoliikenteen avulla pyritään sekä torju-

maan ilmastonmuutosta että sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin arki-

elämässä. Sekä suurimmat haasteet että myös mahdollisuudet joukkoliikenteen suhteen 

löytyvät kaupunkiseuduilta, sillä parhaat edellytykset toimivalle joukkoliikenteelle ovat 

siellä, missä on myös eniten ihmisiä. Tulevaisuuden joukkoliikenne -raportissa tavoit-

teiksi on asetettu joukkoliikenteen kehittäminen houkuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi 

vaihtoehdoksi yksityisautoilulle etenkin kaupunkiseuduilla asuville ja työssäkäyville 

matkustajille (Liikenne- ja viestintäministeriö 2007).  
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Ihmisten kulkutapavalintaan vaikuttaa useampi tekijä, joista yksi merkittävimpiä 

on matkan hinta. Liikenne- ja viestintäministeriön (2007) mukaan joukkoliikenteen jul-

kisen rahoituksen tarkoitus on ennen kaikkea pitää lippujen hinta hyväksyttävällä tasol-

la. Muita kulkumuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ajan säästö, 

mukavuus ja mahdollisuus tavaroiden kuljetukseen (Gerondeau 1997 ja Mauer 2003 

Häyrysen 2005 mukaan). Tavarankuljetusmahdollisuutta lukuun ottamatta tekijöiden 

voidaan nähdä olevan riippuvaisia kaupunkisuunnittelusta, jonka lähtökohtana usein 

pidetään henkilöautoliikennettä (Häyrynen 2005).  

Norheimin ja Renolenin (1997) mukaan kaupunkirakenteen hajanaisuus ei välttä-

mättä selitä tilastollisesti alhaista joukkoliikenteen käyttöä, sillä joukkoliikennematkus-

tus voi olla runsasta myös suhteellisen harvaan asutuilla alueilla. Hajanaisella ja väljällä 

kaupunkirakenteella on kuitenkin vaikutusta muun muassa asukkaiden autonomistusas-

teeseen, matkustustottumuksiin, matkapituuteen sekä joukkoliikennepalveluiden talou-

dellisuuteen, mitkä vaikuttavat joukkoliikennematkustuksen määrään. Esimerkiksi ih-

miset, joilla ei ole henkilöauton käyttömahdollisuutta, tekevät vuosittain keskimäärin 64 

joukkoliikenteen matkaa enemmän kuin henkilöt, joilla on käytössään henkilöauto. 

Joukkoliikennettä kehitettäessä ei saa unohtaa, että ihmiset suhtautuvat yksityisau-

toiluun jossain määrin epärationaalisesti. Koska auton omistamiseen liittyy muun muas-

sa kokemus vapaudesta, ei joukkoliikennepalveluiden markkinoinnissa voida vedota 

pelkästään järkiperäisiin argumentteihin. Suhtautumista autoiluun ei myöskään toden-

näköisesti voida muuttaa kovin nopeasti, sillä useat ihmiset muodostavat autoonsa jon-

kinlaisen tunnesiteen. Näistä syistä ei ole järkevää puhua täysin autottoman elämänta-

van puolesta, vaan kannattavampaa on pyrkiä tehostamaan kotitalouksien omistamien 

autojen käyttöä, jolloin jokaisella ajokortillisella ei olisi omaa autoa. Onnistuminen 

edellyttää, että tarjolla on tarpeeksi helppokäyttöisiä ja kulkutarpeita vastaavia kulku-

muotoja (Häyrynen 2005: 24).  

Yksilötasolla vähäisen joukkoliikennematkustamisen syyt voidaan jakaa kolmeen 

eri ryhmään: psyykkisiin esteisiin, fyysisiin esteisiin sekä tiedon puutteeseen. Esimerkki-

nä psyykkisistä esteistä voidaan mainita joukkoliikennevälineessä koettu turvattomuu-

den tunne sekä epävarmuus omista taidoista suorittaa ja suunnitella joukkoliikennemat-

ka. Psyykkiset esteet ovat yleisempiä suurissa kaupungeissa ja naisten keskuudessa. 

Esteitä voidaan purkaa muun muassa parantamalla valaistusta bussipysäkeillä ja jalka-
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käytävillä sekä sijoittamalla pysäkit kioskien tai kauppojen läheisyyteen. Fyysisiä estei-

tä ovat muun muassa nousu kulkuvälineeseen portaita pitkin sekä opasteiden huono 

näkyvyys ja kuuluvuus. Nämä esteet koskevat lähinnä vanhempaa väestöä, joiden lii-

kunta- ja havainnointikyky on heikentynyt iän myötä, sekä muita henkilöitä, joiden vas-

taavat kyvyt ovat muista syistä keskimääräistä heikommat. Myös liikkuminen lasten-

vaunujen kanssa voi asettaa matkalle fyysisiä esteitä. Näitä esteitä voidaan poistaa 

muun muassa parantamalla reitistön kattavuutta siten, että suuri osa väestöstä saavuttaa 

joukkoliikenteen nopeasti ja helposti. Yleisimmin joukkoliikennematkustamisen esteet 

johtuvat kuitenkin puutteellisesta tai jopa virheellisestä tietämyksestä joukkoliikenne-

palveluiden tarjontaan ja käyttömahdollisuuksiin liittyen. Puutteellinen tietämys voi 

muodostaa myös edellä mainitun psyykkisen esteen, joskin tämä ongelma olisi helposti 

korjattavissa selkeän informaation ja yksinkertaisen reittijärjestelmän avulla (Norheim 

& Ruud 2002). 

Norheim ja Ruudin (2002) mukaan joukkoliikenteen käytettävyyttä helpottavat 

muun muassa kiinteät lähtöajat, jolloin lähtö tapahtuu aina tiettyyn aikaan tunnista joka 

päivä. Tiheät vuorovälit puolestaan mahdollistavat sen, että matkustajan ei ole välttämä-

töntä muistaa aikataulua ulkoa. Lisäksi joukkoliikenteen priorisointi lyhentää matka-

aikaa ja parantaa säännöllisyyttä. Lopuksi reittijärjestelmän yksinkertaistaminen helpot-

taa reittien tunnistamista nimen tai numeron perusteella. Joukkoliikenteen kulkuvälineil-

lä on kiinteät lähtöajat, mikä tekee siitä poikkeavan suhteessa kävelyyn, pyöräilyyn ja 

autoiluun. Siksi tiheät vuorovälit ovatkin ensisijaisen tärkeitä matkustajan kulkuvä-

linevalinnan kannalta.  

Tutkimukset osoittavat, että joukkoliikenteen matkustajamääriä saadaan lisättyä 

parhaiten keskittymällä siihen ihmisryhmään, joka käyttää joukkoliikennettä satunnai-

sesti (Rosenberg ym. 2007). Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että joukkoliikennettä jo 

hyödyntävien ihmisten asenteisiin ja tottumuksiin on helpompaa vaikuttaa kuin niihin, 

jotka kulkevat matkansa aina yksityisautolla.  Koska vanhoja tapoja ja tottumuksia on 

vaikea muuttaa, täytyy kyseinen asia ottaa huomioon uusien palveluiden markkinoinnis-

sa, jota tulisikin jatkaa usean vuoden ajan. Joukkoliikenteen matkustajamäärät juuttuvat 

myös herkästi aloilleen ja alkavat taantua, minkä vuoksi joukkoliikenteen palveluita 

tulee kehittää jatkuvasti (Norheim & Ruud 2002).  
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Matkalippujen hintojen alentamisella on Norheimin ja Ruudin (2002) mukaan 

harvemmin suurta vaikutusta autoliikenteen määrään. Joidenkin tutkimusten mukaan 

osa ihmisistä olisi valmis maksamaan matkastaan jopa enemmän, jos joukkoliikenteen 

taso olisi parempi. Hintojen eriyttämisen avulla ne asiakkaat, jotka ovat herkkiä hinnan 

suhteen, kuten opiskelijat ja eläkeläiset, voivat saada lipuistaan alennusta, mutta samaan 

aikaan palvelun toimivuus voidaan varmistaa, koska osa asiakkaista on valmiita mak-

samaan lipuistaan enemmän. Hintasensitiivisyys vaihtelee matkan tarkoituksen ja ihmis-

ryhmien välillä: esimerkiksi vapaa-ajan matkustajat ovat tarkempia hinnan suhteen kuin 

työmatkalaiset, ja hinnalla on enemmän merkitystä lyhyillä kuin pitkillä matkoilla. 

Myös auton omistajuus lisää hintasensitiivisyyttä, koska joukkoliikenteen käytön tulisi 

olla halvempaa kuin omalla autolla ajamisen. 

Yksityisautoilun vähentämiseen tarvitaan hyvän julkisen liikenteen lisäksi myös 

keinoja, jotka tekevät autoilusta vähemmän houkuttelevaa. Tällaisia keinoja voivat olla 

esimerkiksi liikenteen sääntely tietullien avulla, parkkipaikkojen vähentäminen ja park-

kiajan rajoittaminen sekä taloudellisten keinojen hyödyntäminen, kuten polttoainevero-

tuksen nostaminen. Vaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi, ellei saatavilla ole toimivaa 

vaihtoehtoa autolle (Norheim & Ruud 2002). 

 

2.1.1 Rajat ylittävä joukkoliikenne 

Rajat ovat muodostaneet esteitä kulttuurin ja kielen lisäksi myös liikenteen suunnittelul-

le ja markkinoinnille. Auton käyttäminen rajan ylityksessä on lisääntynyt merkittävästi 

samaan aikaan, kun julkisen liikenteen matkustajamäärät ovat pysähtyneet paikalleen 

(Meinhard & Winder 2003). Tämä on Winderin ym. (2001) mukaan osittain seurausta 

puutteellisista joukkoliikenteen yhteyksistä. Julkisen liikenteen rajat ylittävien yhteyksi-

en parantamiseksi oli tehty ennen 2000-lukua hyvin vähän. Tätä tarkoitusta varten luo-

tiin vuosina 2000–2002 toiminnassa ollut CONPASS-projekti (Better Connections in 

European Passanger Transport). Sen tavoitteena oli tuottaa tietoa alueellisille ja paikalli-

sille toimijoille rajat ylittävästä joukkoliikenteestä ja siihen liittyvistä esteistä sekä mah-

dollisista ratkaisutavoista.  

Julkisen liikenteen asema on olennainen jäsenmaiden yhdentymisen kannalta, sillä 

sen avulla ihmiset pääsevät liikkumaan rajojen ylitse. Vastaavasti heikkotasoiset tai 
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puuttuvat liikenneyhteydet rajan ylitse ovat merkki puutteellisesta integraatiosta (Mein-

hard & Winder 2003). Winderin ym. (2001) mukaan joukkoliikenteen käyttäminen rajat 

ylittävällä matkalla on haastavampaa kuin vastaavan pituisen matkan kulkeminen valti-

on sisäisesti. Tämä johtuu muun muassa siitä, että rajat ylittävään joukkoliikenteeseen 

liittyy tiettyjä haasteita, minkä vuoksi sitä on vaikeampaa järjestää kuin kansallista lii-

kennettä. Julkinen liikenne perustuu ensinnäkin siihen, että sitä käyttävällä ihmisjoukol-

la on yhteinen lähtö- ja määränpää. Rajat ylittävän joukkoliikenteen tapauksessa on epä-

todennäköisempää, että matkojen motiivit olisivat samat, mikä tekee liikennöinnistä 

monissa tapauksissa kaupallisesti kannattamatonta. Julkisen kulkuvälineen on myös 

noudatettava molempien maiden kansallisia sääntöjä ylittäessään valtakunnan rajan, 

sillä joukkoliikenteen järjestämistä koskevat lait voivat poiketa maiden välillä. Lisäksi 

joukkoliikennettä rahoittavat kansalliset toimijat, mikä voi aiheuttaa ongelmia, kun kul-

kuväline ylittää valtakunnan rajan. 

Rajat ylittävällä joukkoliikenteellä tarkoitetaan julkisessa keskustelussa usein pit-

kän välimatkan matkoja junalla tai bussilla, vaikka todellisuudessa suurin osa rajat ylit-

tävistä matkoista tapahtuu paikallisella tai alueellisella tasolla. Joukkoliikenteen järjes-

tämisen vastuu ja rahoitus kannattaakin tästä syystä siirtää paikalliselle taholle, koska se 

antaa alueelle vallan päättää joukkoliikenteensä järjestämisestä. Tosin alueellistaminen 

voi myös johtaa kansallisten palvelujen vahvistumiseen, sillä paikallisille päätöksenteki-

jöille vastuu omasta alueesta on usein tärkeämpi asia kuin rajat ylittävien palveluiden 

kehittäminen. Monissa maissa rajat ylittävä liikenne on julkisten toimijoiden järjestä-

mää, mutta nekin joutuvat kehittämään kilpailukykyään suhteessa yksityisiin liikennöit-

sijöihin pärjätäkseen tarjouskilpailussa, jota EU:n julkisen liikenteen lait edellyttävät. 

Koska rajat ylittävä joukkoliikenne on markkinoiltaan tavanomaista joukkoliikennettä 

pienempi ja siitä saatavat tulot saattavat olla vähäisiä, on se usein ensimmäinen leikka-

uskohde, kun menoja halutaan vähentää (Meinhard & Winder 2003).  

CONPASS-projektissa havaittiin kolmenlaisia estetyyppejä, joita rajat ylittävän 

joukkoliikenteen tiellä on. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat sosio-taloudelliset rajaes-

teet, kuten tietyn matkustusmotiivin puute. Nämä esteet ovat siitä hankalia, ettei niihin 

voi vaikuttaa joukkoliikennettä kehittämällä. Esimerkiksi koulukuljetukset ylittävät har-

voin valtioiden rajoja, koska koulunkäynti toisen valtion puolella ei ole monessa tapa-

uksessa mahdollista. Toinen estetyyppi johtuu joukkoliikenteen tarjonnasta, sillä aika-
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tauluja ei ole sovitettu yhteen tavalla, joka mahdollistaisi vaihdon kulkuvälineestä toi-

seen valtion rajalla. Kolmannen tyyppiset esteet ovat seurausta yleisestä toimintakehyk-

sestä (CONPASS 2002). Esimerkiksi kielierot voivat olla este matkustajille, mutta vielä 

enemmän ne aiheuttavat ongelmia joukkoliikenteen toimijoille ja organisoijille, sillä 

yhteistyö vaatii laajaa sanavarastoa. Myös erot palkkauksessa ja työehdoissa ovat haas-

tavia rajat ylittävän palvelun tapauksessa (Winder ym. 2001).   

CONPASS-projektin loppuraportissa (2002) ehdotetaan, millaisilla toimenpiteillä 

rajat ylittävän joukkoliikenteen kehittämisessä kannattaa lähteä liikkeelle. Kaikkein 

tärkein tavoite on maksimoida matkustajien saama hyöty liikenteestä. Toinen tärkeä asia 

on hyvien ja luottamuksellisten suhteiden luominen liikenteestä vastaavien toimijoiden 

välille. Toimijoiden lisäksi mukaan kannattaa ottaa kaikkien mahdollisten sidosryhmien 

edustajia, koska sillä tavoin saadaan sitoutettua toimintaan mukaan laajempi joukko. 

Sen sijaan uusien institutionaalisten järjestelmien luomista kannattaa alkuvaiheessa vält-

tää, sillä ne vaativat usein rahoitusta ja aikaa vakiinnuttaakseen asemansa. Koska rahoi-

tuksen järjestäminen on usein ongelmallista, aluksi on järkevää keskittyä edullisiin rat-

kaisuihin, kuten informaation tuottamiseen kahdella kielellä. Liikennettä rajan yli voi-

daan lisätä tiedottamalla paremmin, mitä kaikkea rajan toisella puolen voi nähdä ja teh-

dä. 

Kun rajat ylittävän joukkoliikenteen yleiset puitteet on saatu kuntoon, voidaan 

keskittyä liikennetarjonnan ja organisatorisen yhteensopivuuden parantamiseen. Tässä 

vaiheessa on suositeltavaa institutionalisoida yhteistyön tekeminen, sillä se tekee toi-

minnasta luotettavampaa. Suuret infrastruktuurihankkeet vaativat lisäksi useimmissa 

tapauksissa virallista sopimusta yhteistyöstä valtioiden välillä. Samalla tulisi jatkaa en-

simmäisessä vaiheessa esiteltyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteuttamista. Kun rajat 

ylittävään joukkoliikenteeseen on jo panostettu huomattavasti ja palvelutaso on hyvällä 

tasolla, pääasiallinen tavoite on parantaa integraatiota entisestään. Yhdentymistä voi-

daan edistää muun muassa luomalla virallinen yhteistyöstä vastaava ryhmä. Tulevai-

suuden kannalta on myös tärkeää luoda virallinen tavoite, jonka toteuttamiseen sitoudu-

taan. Joukkoliikenteestä vastaavien toimijoiden tulee myös ymmärtää, että heillä on 

yhteinen vastuu houkuttelevan joukkoliikenteen tarjoamisesta rajan yli (Meinhard & 

Winder 2003). 
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Rajat ylittävän joukkoliikennepalvelun järjestäminen on usein haastavaa siitä 

syystä, että kansallisen lainsäädäntö asettaa toiminnalle tarkat raamit ja lakien muutta-

minen puolestaan on pitkä ja hidas prosessi. CONPASS-raportissa kehotetaankin jois-

sain tapauksissa toteuttamaan hanke, vaikka lainsäädäntö olisikin vielä sitä vastaan. 

Lakien kansallisen luonteen vuoksi ei ole todennäköistä, että mahdolliset yhteistyön 

tiellä olevat esteet poistuisivat lähitulevaisuudessa. Niinpä onkin parempi luoda ratkai-

suja, joissa yhdistellään molempien maiden säännöksiä sekä pyritään poistamaan ole-

massa olevia esteitä ja eroavaisuuksia luovasti (CONPASS 2002). 

Kansainväliseen liikennöintiin sisältyy tiettyjä ongelmia, joista yksi on niin kut-

suttu kabotaasiliikennöinti. Kabotaasilla tarkoitetaan ulkomaille rekisteröidyn ajoneu-

von suorittamaa kuljetusta toisessa maassa. Kabotaasi vapautettiin Euroopan unionissa 

rajoitetusti vuonna 1994. Rajoittamisella on haluttu suojata maiden kansallisia kulje-

tusmarkkinoita, sillä liikennöinnin vapauttaminen johtaisi luultavasti hintakilpailuun, 

mikä taas vaikuttaisi etenkin pieniin kuljetusyrityksiin negatiivisesti. Suomessa kabo-

taasiliikennöinti liittyy lähinnä tavarankuljetukseen ja kansainvälisiin kuljetusvirtoihin 

(Kabotaasi Suomessa 2008).  

Henkilöliikenteessä kabotaasi on sallittua tietyin edellytyksin, kuten silloin kun 

kyse on satunnaisliikenteestä. Se on sallittua myös, jos kyse on säännöllisestä erityislii-

kenteestä. Säännöllisellä erityisliikenteellä tarkoitetaan liikennettä, jolla huolehditaan 

vain tiettyjen matkustajaryhmien kuljetuksesta ilman muita matkustajia. Esimerkkinä 

säännöllisestä erityisliikenteestä voidaan mainita koulukuljetukset. Kabotaasiliikentees-

sä sovelletaan liikennettä vastaanottavan maan voimassaolevia lakeja ja säädöksiä muun 

muassa ajoneuvon sallitun painon ja mittojen sekä ajo- ja lepoaikojen suhteen. Käytet-

tävien ajoneuvojen on myös täytettävä standardit, joita ajoneuvojen tekniselle rakenteel-

le ja varustelutasolle on asetettu kansainvälisessä liikenteessä (Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus… 2009).  

Kaupunki- ja seutuliikenteessä kabotaasiliikenne ei kuitenkaan ole sallittua aina-

kaan tällä hetkellä, vaikka sitä harjoitettaisiin osana kansainvälistä liikennettä. Esimer-

kiksi englantilainen yhtiö voi kuljettaa matkustajia Calaista Pariisiin, jos se on osa Lon-

too-Pariisi -reittiä, mutta reitti ei voi kulkea ainoastaan Calaista Pariisiin, jos liikennöit-

sijä tulee Ranskan ulkopuolelta (Euroopan komissio 2009). Kabotaasilainsäädäntö on 

koettu ongelmalliseksi asiaksi Tornion ja Haaparannan yhteisen paikallisliikenteen kan-
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nalta. Rajat ylittävä paikallisliikenne toimii kuitenkin monissa eurooppalaisissa rajakau-

pungeissa, kuten esimerkiksi Frankfurt an der Oderin ja Slubicen välillä Saksan ja Puo-

lan rajalla.  

Esimerkki toimivasta rajat ylittävästä joukkoliikenteestä löytyy euregio Maas-

Reinin alueelta Belgian, Hollannin ja Saksan yhteiseltä raja-alueelta. Alueella asuu 3,8 

miljoonaa ihmistä ja sille on leimallista erittäin korkea liikennetiheys, joka koostuu 

vahvasta sisämaanliikenteestä osittain hyvin tiheään asutulla alueella. Rajat ylittävä lii-

kenne lisääntyy Maas-Reinin alueella jatkuvasti ja kehitys tulee todennäköisesti pysy-

mään samansuuntaisena Euroopan integraation ja kauppatavaraliikenteen lisääntymisen 

vuoksi. Vaikka liikenteen taso onkin verrattain korkea, ei julkinen liikenne pysty silti 

tyydyttämään niitä tasovaatimuksia, joita alueen asukkaat sille asettavat. Parannettavaa 

on ainakin julkisen liikenteen tarjonnan, hinnoittelun läpinäkyvyyden ja informaation 

saatavuuden suhteen (Mobility Euregio 2011).  

 

2.2 Palvelutaso 

Liikennepalveluiden laadun, saavutettavuuden ja luotettavuuden merkitys tulee kasva-

maan tulevaisuudessa muun muassa väestön ikääntymisen ja joukkoliikenteeseen koh-

distuvien edistämistarpeiden vuoksi. Palvelun laatu koostuu monesta osatekijästä, joita 

ovat esimerkiksi palvelun tiheys, mukavuus, helppokäyttöisyys, luotettavuus sekä mah-

dollisuus yhdistellä eri liikennemuotoja (Euroopan komissio 2011a). 

Joukkoliikenteen palvelutaso kuvaa matkustajan matkustuskokemusta alkupistees-

tä määränpäähän. Tästä syystä kaikilla matkan osavaiheilla on vaikutusta palvelu-

tasokokemukseen. Joukkoliikennematkan osavaiheet ovat siirtymävaiheet ja -aika pysä-

kille ja pysäkiltä pois, odotusaika pysäkillä ja kulkuvälineessä vietetty aika eli ajoneu-

voaika. Näiden lisäksi matkaan voi sisältyä vaihtoja, jotka edellyttävät kävelyä ja odo-

tusta ennen uuteen kulkuneuvoon nousua. Matkan eri osat koetaan usein eri tavoin rasit-

taviksi. Matkaan kuluva aika ei siis yksinään riitä kuvaamaan matkan rasittavuutta to-

denmukaisesti (Liikennevirasto 2013a). 

Joukkoliikenteen palvelutasoa voidaan arvioida palvelutasotekijöiden avulla. Pal-

velutasotekijät voidaan jakaa tarjonnan, matka-ajan ja matkan osatekijöihin. Tarjonnan 

osatekijät ovat yleensä helposti mitattavissa ja vertailtavissa. Esimerkkeinä tarjonnan 
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osatekijöistä voidaan mainita vuorovälit, liikennöintiaika ja kävelymatkat. Matka-aika 

sisältyy osittain jo tarjonnan osatekijöihin muun muassa kävelymatkan kautta, mutta 

matka-ajan osia voidaan tarkastella myös erikseen. Eri matka-ajan komponentteja ovat 

esimerkiksi odotus- ja vaihtoaika. Matkan laatutekijöitä sen sijaan on haastavaa arvioida 

määrällisesti. Matkan laatu koostuu matkustajan kannalta siitä, millaista palvelua mat-

kustaja saa ja millaiseksi matkustaja kokee matkan suhteessa odotuksiinsa. Eri laatuteki-

jöitä ovat muun muassa täsmällisyys, turvallisuus sekä matkustusmukavuus. Paikallis-

liikenteessä keskeisimpiä palvelutasotekijöitä ovat vuorovälit, kävelymatkojen pituudet, 

ajoaika, täsmällisyys ja lippujärjestelmän helppokäyttöisyys (Pesonen & Moilanen 

2006: 14–18, 24) 

Pysäkeillä on huomattava merkitys joukkoliikenteen palvelutasoon. Pysäkin pal-

velutasoon vaikuttavat muun muassa varustetaso, kuten säänsuojana toimiva pysäkkika-

tos, sekä pysäkillä esillä oleva aikataulu- ja reitti-informaatio. Korotetulla odotustilalla, 

eli pysäkkikorokkeella, valaistuksella sekä muilla liikennejärjestelyillä pysäkin kohdalla 

voidaan vaikuttaa kokemukseen matkan turvallisuudesta. Mahdollisuus liityntä-

pysäköintiin nostaa myös palvelutasoa merkittävillä liityntäpisteinä toimivilla solmu-

pysäkeillä. Tavoitepalvelutaso määrittyy sen mukaan, kuinka merkittävästä pysäkistä on 

kyse. Tiheän joukkoliikenteen alueella pysäkkien varustelutason tulisi olla korkeampi 

kuin esimerkiksi maaseudulla (Liikennevirasto 2013a). 

Matkan hinnalla on myös olennainen vaikutus matkakokemuksen kokonaisarvi-

oon. Matkan hintaan vaikuttaa usea seikka, kuten matkan pituus, käytetty liikenneväline 

sekä matkan suorittajan ominaisuudet. Matkan pituuteen perustuva hinnan osa määräy-

tyy yleisimmin etäisyystaksan tai vyöhyketaksan perusteella. Kaupunkiseutujen sisäi-

sessä liikenteessä vyöhyketaksa on yleisemmin käytetty vaihtoehto ja siinä hinta määrit-

tyy matkan lähtö- ja päätepisteen sijaintivyöhykkeen perusteella. Liput myös hinnoitel-

laan usein eri tavalla eri käyttäjäryhmille: säännölliset käyttäjät voivat saada lipuistaan 

alennusta verrattuna satunnaisiin käyttäjiin esimerkiksi sarjalippujen kautta. Lisäksi 

koululaisilla, eläkeläisillä ja muilla erikoisryhmillä voi olla oma taksansa, jolloin mat-

kan hinta on alhaisempi kuin tavanomaisessa kertalipussa (Liikennevirasto 2013a). 
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2.3 Saavutettavuus 

Liikenteellä tarkoitetaan Blackin (2003:3) mukaan ihmisten ja tavaroiden liikkumista 

paikasta toiseen, mistä seuraa että saavutettavuudella viitataan yleisesti mahdollisuuteen 

liikkua (Kotavaara 2012). Saavutettavuus voidaan kuitenkin käsitteenä määritellä mo-

nella eri tavalla ja se voidaan liittää sekä alueeseen että toimijoihin (Lampinen ym. 

2004). Yksilönäkökulmasta tarkasteltuna saavutettavuus voidaan määritellä ihmisten ja 

organisaatioiden mahdollisuudeksi ja helppoudeksi päästä haluamaansa paikkaan, kul-

jettaa tavaraa valitsemaansa paikkaan tai saavuttaa haluttu hyödyke tai palvelu (Somer-

palo 2006: 14). Lampisen ym. (2004: 15) mukaan kotitalouksien ja yksilöiden kannalta 

saavutettavuudessa on ennen kaikkea kyse siitä, että ihmisillä on mahdollisuus saavuttaa 

ne toiminnot ja palvelut, jotka koetaan välttämättömiksi tai suotaviksi hyvän elämän 

kannalta.  

Saavutettavuudella on huomattava merkitys aluekehitykselle. Yksinkertaisimmil-

laan kattava infrastruktuuri johtaa alhaisiin kuljetuskustannuksiin, valinnanvapauden 

lisääntymiseen ja kasvavaan kilpailuun. Hyvä saavutettavuus suhteessa tuotantomateri-

aaleihin johtaa siihen, että alueen yritykset ovat tuotteliaampia, kilpailukykyisempiä 

sekä kaikin puolin menestyksekkäämpiä kuin yritykset, jotka sijaitsevat huonommin 

saavutettavilla alueilla. Niinpä etenkin perifeerisillä alueilla on ensisijaisen tärkeää in-

vestoida liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen, jotta ne saavuttaisivat Euroopan unio-

nin keskimääräisen tulotason ja hyvinvoinnin (Vickerman ym. 1999: 1).  

Hyvä saavutettavuus voi myös jossain määrin kompensoida muita kehitystekijöi-

tä: esimerkiksi hyvät henkilöliikenneyhteydet mahdollistavat ulkopaikkakuntalaisten 

työssäkäynnin alueilla, joilla ei ole riittävästi omaa työvoimaa. Alueen maantieteellisel-

lä sijainnilla on kuitenkin enemmän tai vähemmän pysyviä vaikutuksia muun muassa 

kuljetus- ja henkilöliikennekustannuksiin. Kuljetuskustannuksia voidaan laskea ja alu-

een saavutettavuutta parantaa tiettyyn pisteeseen saakka, mutta maantieteellinen sijainti 

asettaa rajat liikenneyhteyksien tasolle ja kehittämismahdollisuuksille. Maantieteellisen 

sijainnin merkitys on nykyisin jossain määrin jopa korostunut, sillä infrastruktuurin taso 

on yleisesti korkea: alueen suhteellista saavutettavuutta ei ole enää yhtä helppoa paran-

taa tieverkkoa kehittämällä kuin aikaisemmin, kun päätiestökin koostui vielä sorateistä 

(Somerpalo 2006).  
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Eskelisen (2002) mukaan monilla aloilla tärkeitä sijaintitekijöitä ovat nykyään 

henkilö- ja tavaraliikenteen nopeus, tiheys ja laatu. Tästä syystä päätökset siitä, mitkä 

kaupunkiseudut ja alueet kuuluvat moottoriteiden, suorien kansainvälisten lentoyhteyk-

sien sekä nopeiden junayhteyksien vaikutuspiiriin, ovat aluepoliittisesti hyvin keskeisiä. 

Eskelisen mukaan Suomen aluekehityksen kannalta ydinkysymys kuuluukin, miten voi-

daan tukea muiden kuin suurimpien kaupunkiseutujen menestymistä globaalissa talou-

dessa, sillä niiden rasitteena on heikon saavutettavuuden aiheuttama pysyvä kilpailu-

haitta. Hän ehdottaa ratkaisuksi saavutettavuuden perusteella määriteltyä sijaintitalou-

dellista perifeerisyyttä aluepoliittisen tuen kohdentamisperusteena. 

Joukkoliikenteen tapauksessa saavutettavuudella voidaan tarkoittaa yksilön mah-

dollisuutta saavuttaa joukkoliikennepalvelu tai yksilön mahdollisuutta saavuttaa tietty 

palvelu tai paikka joukkoliikenteen avulla. Joukkoliikenteen saavutettavuuteen vaikut-

tavat muun muassa joukkoliikenteen reitit ja aikataulut sekä pysäkkien sijainnit (Lii-

kennevirasto 2013a). Pysäkkien saavutettavuudella on suora vaikutus joukkoliikenteen 

matkustajamääriin (Joensuu 2011). 

Alueiden saavutettavuuteen joukkoliikenteellä liittyy Somerpalon (2006) mukaan 

muutamia erityiskysymyksiä. Joukkoliikennematkaan kuuluu aina odotusaikoja sekä 

liityntämatka matkan lähtö- ja määränpäissä. Näiden lisäksi matkaan voi kuulua myös 

vaihtoja kulkuvälineestä toiseen. Odotusajan niin sanottu matkavastus on matkan todel-

lista kestoa suurempi, sillä odotusajat ja liityntämatkaan kuluva aika koetaan usein rasit-

tavammaksi kuin itse kulkuvälineessä kulutettu aika. Myös vuorotarjonnalla, aikatau-

luilla ja liikennöintiajalla on merkitystä alueen saavutettavuuteen sekä kulkuvälineen 

valintaan. Muita matkavastukseen vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi joukko-

liikennekaluston laatu, mahdollisuus työskentelyyn matkan aikana sekä aikataulujen 

pitävyys. Saavutettavuuden mittaaminen on kuitenkin käytännössä haastavaa, koska 

liitäntämatkat ovat vaihtelevan pituisia ja esimerkiksi liikennekaluston laadun vaikutus-

ta matkustajien kokemaan matkavastukseen ei tunneta. 

Valtion rajan ylittäminen voi sisältää poliittisia, taloudellisia, kulttuurisia ja lain-

säädännöllisiä esteitä, jotka täytyy ottaa huomioon saavutettavuutta selvittäessä. Esi-

merkki taloudellisesta esteestä on tavaroiden vientiä ja tuontia koskevat tullimaksut, kun 

taas lainsäädännöllisiä esteitä voivat olla erilaiset turvallisuussäädökset sekä muut ih-

misten ja tavaroiden liikkumista valtioiden välillä säätelevät lait. Kulttuurisia esteitä 
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voivat olla muun muassa erilaiset tavat, kieli ja arvostukset, jotka muodostavat ikään 

kuin näkymättömiä raja-aitoja (Somerpalo 2006: 61). Suomen ja Ruotsin välillä rajan 

ylitys on helppoa, eikä ylitykselle ole yleensä suuria esteitä. Kuitenkin esimerkiksi rajan 

yli kulkevassa linja-autoliikenteessä on ollut haasteita, kun on pitänyt ratkaista maiden 

erilaisesta verotuksesta syntyvä ongelma. Myös aikaero on luonut haasteita, sillä linja-

autojen aikataulut on ilmoitettu Matkakeskuksessa Ruotsin ajassa, mistä on syntynyt 

sekaannuksia. 

 

2.4 Raja 

Rajat ovat geopoliittisen järjestyksen ja ihmisryhmien alueellisuuden ilmentymiä 

(Prokkola 2008: 1). Ne ovat yleensäkin ihmisen määrittelemiä, ja siten sosiaalisia 

konstruktioita. Valtioiden väliset rajat on usein vedetty jonkin luonnollisen alueita 

erottavan elementin mukaan, kuten esimerkiksi jokien tai vuorijonojen myötäisesti. 

Rajat muodostavat suojan ulkopuolelta tulevaa uhkaa vastaan. Niitä voidaan pitää 

valtion voiman ilmaisuina, sillä rajojen sisäpuolella vallitsevat tietyt lait ja säännöt 

(O'Dowd 2003: 32).  

Prescottin (1990) mukaan ennen 1900-lukua valtioiden ja kansojen väliset rajat 

olivat vyöhykemäisiä raja-alueita (frontiers), jotka korvautuivat myöhemmin linjoilla 

(lines). Rajat edustavat valtioiden välistä fyysistä kontaktia, mitkä mahdollistavat 

yhteistyön tekemisen mutta altistavat toisaalta myös ristiriitojen synnylle. Valtioiden 

väliset rajat merkitään yleensä maastoon, ja ne voi tunnistaa maastosta muun muassa 

erilaisten merkkien, hakattujen puulinjojen ja aitojen perusteella. Usein rajan 

läheisyydessä sijaitsee myös rakennuksia, joiden tarkoitus on helpottaa rajavalvontaa. 

Koska rajat on usein merkitty maastoon jollain tavoin, niistä voi tehdä tiettyjä 

johtopäätöksiä muun muassa maiden välisistä suhteista. Jos esimerkiksi rajaa ei näy, voi 

kyse olla siitä, ettei sen merkitsemistä koeta välttämättömäksi vaikkapa hyvien 

suhteiden vuoksi.  

Rajat ovat tärkeitä siitä syystä, että poliittinen ja sosiaalinen elämä on 

järjestäytynyt alueellisuuden (territoriality) mukaan. Rajojen merkitykset ovat 

ristiriitaisia ja ongelmallisia, sillä ne voivat esimerkiksi toimia samaan aikaan sekä 

portteina (gateways) että esteinä (barriers) ulkomaailmaan: rajat voivat olla sekä 
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yhteistyön että kilpailun vyöhykkeitä. Rajojen merkitys myös vaihtelee ajan ja paikan 

mukaan. Yksilö voi antaa rajoille samanaikaisesti keskenään ristiriidassa olevia 

merkityksiä, jos hän joutuu arkielämässään olemaan tekemisissä kahden valtion kanssa 

(Anderson & O’Dowd 1999: 594–596). Paikallisten ihmisten suhtautumista rajaan on 

pidetty tärkeänä tutkimuskohteena, koska on paljolti heistä riippuvaista, millaista 

mahdollinen rajayhteistyö on. Rajan olemassaolo on tavallaan seurausta siitä, millaisena 

alueella asuvat ihmiset sen kokevat jokapäiväisessä elämässään, sillä heidän 

käsityksensä ja rajoihin liittämät merkityksensä muokkaavat rajojen luonnetta (Prokkola 

2008: 50). Esimerkiksi, jos rajaa ei koeta rajoittavana tekijänä, on psykologinen kynnys 

ylittää se pienempi. 

Rajat toimivat ikään kuin suodattimina: ne sulkevat ulkopuolelleen epätoivotut 

ilmiöt rajoittamalla esimerkiksi pakolaisten liikettä mutta päästävät läpi muun muassa 

rahavirrat ja kulutushyödykkeet. Rajojen läpäisevyys kuitenkin vaihtelee suuresti. 

Vaikka raja-alueet sijaitsevatkin usein kaukana keskushallinnosta, valtion valvonta 

saattaa olla siellä paradoksaalisesti kaikkein ankarinta (Anderson & O’Dowd 1999: 

596). Valtioilla on useita säännösteleviä ja lainsäädännöllisiä keinoja sekä rajoittaakseen 

että helpottaakseen rajan ylittämistä. Useat valtiot vaativat rajaa ylittävältä joko passin 

tai jonkin muun henkilöllisyystodistuksen. Valtiot voivat rajoittaa vierailun kestoa tai 

käyttäytymistä kohdemaassa: esimerkiksi joissain muslimimaissa alkoholin 

maahantuominen on kiellettyä. Lisääntyneet turvallisuusuhat, kuten kansainvälinen 

terrorismi, ovat saaneet aikaan sen, että lentokenttiä ja satamia pidetään myös nykyisin 

eräänlaisina rajoina, jotka voidaan läpäistä vain tietyin ehdoin (Sofield 2006: 106–107). 

Globalisaation myötä rajoista on tullut merkittävä huomion kohde, sillä ne 

liittyvät erottamattomasti monikansallistumiseen. 1900-luvun alkupuoliskolla valtiot 

nähtiin toisistaan selvästi erottuvina kokonaisuuksina, jotka määriteltiin juuri 

itsestäänselvyyksinä pidettyjen rajojen kautta. Siitä huolimatta rajat itsessään nähtiin 

periferisinä alueina, jotka sijaitsivat kaukana varsinaisen yhteiskunnan ulkopuolella. 

1990-luvulla muun muassa Neuvostoliiton hajoaminen muokkasi Euroopan karttaa 

merkittävästi entisen suurvallan hajotessa pienempiin osiin, kun taas esimerkiksi Saksat 

yhdistyivät. Samaan aikaan globalisaatio avasi valtioiden rajoja helpottamalla muun 

muassa rahan ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Myös Euroopan unioni on vaikuttanut 

merkittävästi kehitykseen säätelemällä jäsenmaidensa toimintaa: EU:n sisäisiä rajoja on 
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avattu, mutta ulkorajoja on joissain tapauksissa pyritty jopa vahvistamaan (Anderson 

ym. 2003). 

Rajat ovat sekä yhdistäneet, että erottaneet ihmisiä aikojen saatossa. Niillä on ollut 

merkitystä tehtäessä eroa ”meidän” ja ”muiden” välille, ja siten muodostettaessa 

kansallista identiteettiä (O'Dowd 2003: 15). Valtioiden rajat iskostetaan kansalaisten 

mieleen jo koululuokassa, jossa usein riippuu esillä oman maan kartta. Maantieteen 

opetuksella onkin ollut suuri merkitys sosiaalisen ja alueellisen tietoisuuden luomisessa. 

Tarkoituksena on luoda yhteenkuuluvuuden tunne sekä tuntemus siitä, että yksilö 

kuuluu jollekin tietylle alueelle. Paasi (1996: 8) on nimittänyt tätä alueelliseksi 

sosialisaatioksi, missä tietyn alueen väestö saadaan sisäistämään yhteinen alueellinen 

identiteetti ja jaetut perinteet.  

Rajat ja kansallisvaltiot ovat kuitenkin useiden tutkimusten mukaan nykyisin 

menettämässä jossain määrin merkitystään muun muassa globalisaation seurauksena. 

Esimerkiksi EU-maissa, ja muutamissa sen ulkopuolisissakin valtioissa, on voimassa 

vapaata liikkuvuutta edistävä Schengenin sopimus. Sopimus tähtää sisäisen 

rajavalvonnan lakkauttamiseen ja yhtenäiseen rajavalvontaan (Schengenin 

tietojärjestelmä 2012). Tämä on tehnyt rajan ylityksestä helppoa ja jopa 

huomaamatonta. Rajat ylittävä yhteistyö on lisäksi muokannut käsitystä rajoista 

poissulkevina ja erottavina elementteinä kohti ajattelutapaa, jossa ne nähdään 

pikemminkin yhdistävinä tekijöinä (O'Dowd 2003). Rajoilla on silti edelleen suuri 

merkitys valtion suvereniteetin symboleina, siitäkin huolimatta että maailma on 

nykyisin yhä enemmän erilaisten virtojen (flows) luonnehtima (Paasi 1998: 678). 

Vaikka useissa tapauksissa korostetaankin EU:n merkitystä ja valtioiden roolien 

vähentymistä, on Rouge-Oikarinen (2009: 36, 47) asiasta toista mieltä. Hänen mukaansa 

kansallisvaltiot ovat yhä tärkeimpiä toimijoita muun muassa poliittisissa asioissa. 

Rouge-Oikarisen mukaan rajaseutujen asukkaat ovat myös vahvasti kansallismielisiä. 

Tämä saattaa johtua muun muassa siitä, että periferisten alueiden väestö on harvemmin 

mukana kansainvälisessä toiminnassa kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvat 

ihmiset. Rajat vaikuttavat yhä jokapäiväiseen elämään myös muun muassa kulttuurin ja 

talouden kautta, sillä huomattava osa taloudellisista päätöksistä tehdään yhä 

valtiollisella tasolla. 

Maailmassa on lisäksi tällä hetkellä enemmän kansainvälisiä rajoja kuin koskaan 
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aiemmin (Wilson & Donnan 2012). Globalisaation ja kansainvälistymisen vastapainoksi 

on muodostunut paikallisuuden korostaminen. Konfliktit ovat viime vuosina siirtyneet 

valtioiden rajoilta niiden sisäpuolelle (Suomen YK-liitto 2016). Tämän voidaan nähdä 

olevan merkki muun muassa etnisten ryhmien halusta saada oma hallinnollinen 

alueensa. Esimerkiksi Espanjassa on nähty kiivaitakin yhteenottoja maan pohjoisosissa 

asuvien baskien ilmaistua itsenäistymishaaveensa. Van Houtumin (2003: 39, 54) 

mukaan merkittävä este rajattomuudelle löytyy myös halusta suojella oman maan 

talouskasvua, sillä yksikään yhteiskunta ei ole täysin valmis jakamaan varallisuuttaan 

toisten kanssa. Toisaalta rajojen täydellinen sulkeminenkaan ei ole mahdollista, sillä 

ulkomaankauppa on talouskasvun kannalta välttämättömyys. 

 

2.4.1 Rajakaupunki 

Tornio ja Haaparanta ovat rajakaupunkeja ja sen lisäksi ne muodostavat yhdessä 

kaksoiskaupungin. Kaikki kaksoiskaupungit ovat rajakaupunkeja, mutta kaikki 

rajakaupungit eivät automaattisesti ole kaksoiskaupunkeja. Buursinkin (2001) mukaan 

läheisen sijainnin lisäksi kaksoiskaupungeilta vaaditaan myös, että ne ovat suunnilleen 

samankokoisia ja ikäisiä, minkä lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä sekä vahvaa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kriteereihin kuuluu myös selkeä yhteys hallinnossa, 

koulutuksessa ja taloudellisessa toiminnassa. Vaikka rajakaupungit sijaitsisivat 

vastapäätä toisiaan, niiden välillä ei silti välttämättä ole lainkaan vuorovaikutusta. Tämä 

voi johtua esimerkiksi rajan sulkeutuneisuudesta tai kaupungit voivat olla suuntautuneet 

oman maansa keskusalueita kohden.  

Rajakaupunki -termiä tulisi käyttää jossain määrin varovaisesti, sillä se ei kerro 

mitään kaupunkien historiasta. Kaupungit ovat voineet olla olemassa jo ennen rajan 

vetoa, tai ne ovat voineet olla jopa samaa kaupunkia (Nugent 2012: 558–559). 

Buursinkin (2001: 7–8) mukaan rajakaupunki on kaupunki, jonka olemassaoloa 

määrittää sijainti valtioiden rajalla, ja se on tästä sijainnista jollain tapaa jopa 

riippuvainen. Se on paljon enemmän kuin vain kaupunki, joka sijaitsee valtion rajalla, 

sillä raja on ollut perusedellytys kaupungin synnylle. Valtioiden rajat ovat yleensä 

harvaan asutettuja reuna-alueita, ja harvat kaupungit ovat syntyneet rajan molemmille 

puolille paikkoihin, joissa junarata tai muu vastaava kuljetusreitti leikkaa rajan kanssa. 
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Raja-alueen talous onkin perinteisesti nojannut vahvasti liikenteeseen ja tullitoimintaan. 

Tämä ei tosin päde yhtä hyvin uusien rajojen varrella sijaitseviin kaupunkeihin kuin 

vanhoihin rajakaupunkeihin. 

Koska kaupungit ovat usein kehittyneet vesiväylien varsille ja koska myös monet 

kansainväliset rajat noudattelevat vesistöjä, sijaitsevat rajakaupungitkin usein joen tai 

järven rannoilla. Rajanveto on voinut johtaa jopa uuden asutuksen kehittymiseen, sillä 

raja luo uutta dynamiikkaa muun muassa talouteen: eroavaisuudet esimerkiksi 

tullimaksuissa ja tiettyjen kulutushyödykkeiden laillisuudessa kannustavat sekä laillisen 

että laittoman kaupan tekemiseen. Rajakaupungeista voi tulla myös houkuttelevia 

kohteita maasta pois pyrkiville ihmisille, mikäli esimerkiksi taloudelliset olosuhteet 

ovat toisessa maassa huomattavasti toista huonommat. Tällaisia kaupunkeja on muun 

muassa Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla (Nugent 2012: 559). 

Rajakaupungeista on tullut keskeisiä EU:n hankealueita, sillä raja-alueet ovat 

yleisesti huonoimmassa asemassa perusinfrastruktuurin ja elämänlaadun suhteen. Tästä 

syystä ne ovatkin usein kansallisen ja EU-tason virkamiesten erityisen huomion 

kohteena (Buursink 2001: 8). Euroregioiden luomisen taustalla onkin vaikuttanut 

pyrkimys korjata alueiden välistä epätasa-arvoisuutta ja parantaa yhteistyötä rajan 

ylitse. Euroopan unionilta tuleva rahoitus on usein keskittynyt infrastruktuurin 

keskittämiseen raja-alueilla. Epätasa-arvoisuus vaurauden suhteen on osoittautunut 

vaikeaksi poistaa, mutta EU pyrkii lopulta kehittämään raja-alueista yhdentymisen ja 

yhteistyöstä saatavien etujen esimerkkialueita (Nugent 2012: 565, 570). 

Koska rajakaupungit ovat kansainvälisen liikenteen, ihmisten ja tavaroiden 

kauttakulkupaikkoja, vallitsee kaupunkien välillä harvemmin kilpailuasetelma, kuin 

saman valtion sisällä sijaitsevien kahden kaupungin välillä. Kaupungit täydentävät 

toisiaan kulkuväylinä maahan ja maasta pois (Buursink 2001: 9). Kilpailuasetelman 

puuttuminen on myös osaltaan edesauttanut rajat ylittävän yhteistyön kehittymisessä. 

Rajakaupungit saattavat kuitenkin olla ongelmallisia alueita, sillä ne ovat kulttuurien ja 

kansallisuuksien törmäyspisteistä, missä väärinkäsitykset ja erimielisyydet voivat johtaa 

konflikteihin (Anderson ym. 2003). Lisäksi niiden kautta kuljetetaan maahan usein 

laitonta tavaraa (Arreola 1996).  

Ennen rajakaupunkeja erotti useimmiten joko ohut ja keinotekoinen rajavyöhyke 

tai joen kaltainen luonnollinen raja. Nykyään muodostuu myös uuden tyyppisiä 
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rajakaupunkipareja, kun maantieteellisesti toisistaan etäällä sijaitsevat kaupungit on 

yhdistetty keinotekoisesti esimerkiksi merenalaisen tunnelin avulla. Tästä esimerkkinä 

mainittakoon Englannin ja Ranskan yhdistävä Kanaalitunneli. Yhdistävien rakenteiden 

vaikutus on ollut ennen kaikkea psyykkinen, sillä sillat ja tunnelit ovat ikään kuin 

tuoneet asukkaat lähemmäs toisiaan saavutettavuuden parantuessa (Buursink 2001). 

 

2.4.2 Rajayhteistyö 

Rajayhteistyö ja kumppanuus ovat nykyään Prokkolan (2008) mukaan EU:n 

rajakeskustelun tärkeimpiä teemoja. Rajoja ei enää nähdä vain valtion toimintaa 

rajoittavana tekijänä, vaan niitä pidetään myös mahdollisuuksina kehittää molempia 

osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. O'Dowdin mukaan (2003) rajayhteistyöhön ovat 

kannustaneet myös valtioiden rajat ylittävät ongelmat, kuten saastuminen, rikollisuus ja 

turvapaikanhakijat. Vaikka valtion rajan läheisyys on useimmiten rajoittanut kamppailua 

ja edistänyt molempia hyödyttävää toimintaa, toisaalta läheinen sijainti voi aiheuttaa 

myös kilpailua. Mitä lähempänä kaksi kaupunkia sijaitsevat toisiaan, sitä enemmän ne 

vaikuttavat toisiinsa. Yhteistyö ja kilpailu eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, sillä 

suhtautuminen naapurikaupunkiin voi vaihdella riippuen tarkasteltavasta asiasta. 

Yhteistyöhön ovat rohkaisseet myös EU:lta saadut tuet yhdistettyinä paikallisiin etuihin 

(Buursink 2001). Näistä esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa yhteisestä jätehuollosta 

syntyvät säästöt. 

Euroopan neuvostolla on ollut suuri merkitys yhteistyön kehittämisessä, sillä 

aloite yhteistyötä tukevien säädösten laatimiseksi tehtiin juuri siellä (Perkmann 2003: 

155). EU on muokannut aktiivisesti hankkeiden ja politiikan kautta kansallisvaltioita 

kohti ylikansallista yhteisöä. Esimerkiksi poliittinen ja taloudellinen päätöksenteko on 

jossain määrin siirtynyt kansalliselta globaalille tasolle erilaisten asetusten ja 

direktiivien kautta (Prokkola 2008: 39). Tavoitteena on ollut luoda yhteinen 

eurooppalainen identiteetti, johon kaikki jäsenmaiden asukkaat voisivat samaistua.  

Rajat ylittävästä yhteistyöstä onkin tullut yksi tärkeimmistä keinoista edistää 

yhdentymistä (Scott 2012). 

Lara-Valencian (2011) mukaan rajat ylittävän yhteistyön ja verkostojen 

muodostumisen taustalla vaikuttaa kolme eri tekijää: vuorovaikutuksen kustannukset, 
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kontekstuaalinen muutos ja järjestelmien tai hallinnon yhdentyminen. Vuorovaikutuksen 

kustannuksiin luetaan rajat ylittävään yhteistyöhön vaadittavat resurssit, kun taas 

kontekstuaalisella muutoksella viitataan todellisiin tai kuviteltuihin kannustimiin ja 

esteisiin, joita institutionaaliset tekijät, kuten esimerkiksi lait, asettavat yhteistyölle. 

Järjestelmien yhdentymisellä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että eri toimijoilla on 

samat yhteiset tavoitteet ja arvostukset. Mitä edullisemmaksi yhteistyö tulee, sitä 

todennäköisemmin sitä myös harjoitetaan. Kontekstuaalisella muutoksella ja 

järjestelmien samankaltaisuudella on positiivinen vaikutus yhteistyön syntyyn, sillä 

taloudelliset kannustimet ja jaetut tavoitteet tekevät siitä helpompaa ja todennäköisesti 

myös tuottoisaa toimintaa. 

Rajat ylittävän yhteistyön lisääntyminen on liittynyt olennaisesti talouspolitiikan 

muuttumiseen keynesiläisestä politiikasta kohti neoliberalismia. Siinä missä 

ensimmäinen korostaa valtioiden merkitystä taloutta ohjaavana tekijänä, jälkimmäinen 

painottaa vapaita markkinoita ja tähtää valtioiden roolin vähentämiseen 

talouskysymyksissä. Neoliberalismi näkee rajat markkinoita rajoittavina tekijöinä, jotka 

nostavat myös kaupankäynnin kuluja. Niinpä rajojen kumoamisen nähdään vähentävän 

kustannuksia ja parantavan kilpailukykyä (O'Dowd 2003). 

Eskelisen (2002) mukaan pienten, muista alueista erillään sijaitsevien 

kaupunkiseutujen kilpailukyky ei riitä menestyvien tuotannonalojen kasvupohjaksi. 

Kilpailukykyvaatimuksiin voidaan pyrkiä vastaamaan yhdistämällä pieniä 

kaupunkialueita voimavaroiltaan ja markkinapotentiaaliltaan suuremmiksi 

kaupunkialueiksi parantamalla niiden välisiä liikenneyhteyksiä. Esimerkiksi 

Juutinrauman sillalla on pyritty kytkemään Ruotsin Malmö ja Tanskan Kööpenhamina 

paremmin yhteen. Rajayhteistyön tiivistämisellä pyritään usein parantamaan valtioiden 

syrjäisillä reuna-alueilla sijaitsevien kaupunkien kehitysedellytyksiä sekä lisäämään 

kilpailukykyä. 

 Ensimmäinen virallinen raja-alue perustettiin vuonna 1958 Hollannin ja Saksan 

välille; 2000-luvun alkupuolella Euroopassa oli laskentatavasta riippuen jo 116 rajan yli 

yhteistyötä tekevää kuntaa (O'Dowd 2003). Kehitystä tukevat EU:n erinäiset 

rahoituselimet, joista yhtenä tärkeimmistä mainittakoon INTERREG. EU:n sisäisille, ja 

muutamille reuna-alueiden rajoillekin, on perustettu niin sanottuja euroregioita, joiden 

tärkein tehtävä on ollut suunnata alueille kehitysrahoitusta. Niiden merkitys on ollut 
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huomattava myös kansainvälisen yhteisöllisyyden muodostamisen suhteen, sillä 

euroregioiden kautta on kyetty välittämään tehokkaasti yhteisiä arvostuksia, sekä 

tekemään selväksi tavoitteet hankkeisiin liittyen (Scott 2012: 91). 

 Rajat ylittävä yhteistyö voidaan määritellä vaihtelevaksi määräksi 

institutionalisoitua yhteistyötä rajan ylitse. Se keskittyy lähinnä jokapäiväiseen 

ongelmanratkaisuun ja pitkällä tähtäimellä tavoitteena on tietynlainen rajayhteistyön 

vakauttaminen (Perkmann 2003). Rajayhteistyön institutionalisoitumisessa on 

nähtävissä kolme eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yhteisiä yksittäisiä 

hankkeita, kuten esimerkiksi rakennetaan yhteisiä liikuntapaikkoja. Seuraavaksi 

kehitetään systemaattista yhteistyötä kaupunkien poliittisten elimien välillä, mikä 

ilmenee muun muassa kaupunkien päättäjien yhteisinä kokouksina. Lopulta tiivis 

yhteistyö voi johtaa yhteisen hallinnon luomiseen (Schultz 2002). Tällä tavoin 

rajayhteistyö voi johtaa kaksoiskaupungin muodostumiseen. 

Usein rajayhteistyö saa alkunsa yhteisen julkisen liikenteen tai palontorjunnan 

kehittämisestä. Tämä johtuu siitä, että tarvittavat investoinnit ovat alhaisia, lainsäädäntö 

ei hidasta toimintaa merkittävästi ja saavutetut hyödyt ovat ilmeisiä. Yllättävää kyllä 

seuraavaksi yleisintä on kehittää yhteisiä vesilaitoksia ja viemäröintijärjestelmiä, jotka 

taas vaativat suuria määriä pääomaa, ja niiden rakentamisessa on otettava huomioon 

kansalliset standardit. Luonnollisesti kaupungit, joilla on yhteinen hallinto, ovat 

edistyneimpiä verkottuneiden palveluiden luomisessa (Schultz 2002). 

Jotta rajat ylittävä yhteistyö olisi mahdollisimman toimivaa, tulisi molempien 

osapuolien hyötyä siitä tasapuolisesti (Ehlers 2001: 28). Esimerkiksi jos palkat ovat 

toisella puolen rajaa huomattavasti paremmat, tai asuntojen hinnat alhaisempia kuin 

toisella puolen, edut jakautuvat epätasaisesti. Tämä taas saattaa johtaa siihen, että toinen 

osapuoli menettää kiinnostuksensa yhteistyötä kohtaan. Esimerkiksi Ruotsin Skånen ja 

Tanskan Själlannin yhdistävä Juutinrauman silta toi alueet lähemmäs toisiaan ja 

mahdollisti työssäkäynnin naapurivaltion puolella, mutta tästä ovat hyötyneet lähinnä 

ruotsalaiset. Syy tähän löytyy siitä, että Kööpenhamina sijaitsee Själlannin saarella, ja 

palkat ovat siellä huomattavasti Ruotsin Malmöä korkeammat. Niinpä halukkuus toimia 

yhteistyössä rajan ylitse onkin Ruotsin puolella paljon vahvempaa (Hansen 2010). 

Rajayhteistyöstä puhuttaessa valtiollisten toimijoiden merkitys on usein 

korostunut, vaikka suuri osa yhteistyöstä tapahtuu erilaisten kansalaisjärjestöjen ja 
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yksityisyrittäjien välillä (Scott 2003). Valtion toiminta on usein hidasta ja se reagoi 

viiveellä ongelmiin. Tästä syystä paikallisten järjestöjen tulisi kehittää itse yhteistyötä 

rajan yli. Paikallisten ihmisten ja järjestöjen toiminta vaikuttaa suoremmin siihen, 

millaiseksi rajayhteistyö lopulta muodostuu. 

O'Dowdin (2003) mukaan rajat ylittävän yhteistyön tiellä on kuitenkin esteitä. 

Vaikka EU:n sisärajojen poistuminen onkin kirjattu mukaan tavoitteisiin, ei sen 

saavuttaminen ole todellisuudessa helppo prosessi, sillä taustalla vaikuttavat yhä 

erkaantumiset ja sotaisa historia. Yhteistyöllä onkin suuri merkitys molemminpuolisen 

luottamuksen rakentamisessa. Luottamusta ei kuitenkaan saavuteta hetkessä, ja sen 

rakentaminen on pitkäjänteisyyttä vaativa projekti, mikä toteutuu parhaiten, jos ihmiset 

otetaan mukaan päätöksentekoon, ja heille tarjotaan riittävästi informaatiota heitä 

koskevista asioista (Grix & Knowles 2003). Yhteistyön hedelmällisyys riippuu suurelta 

osin myös siitä, ovatko paikalliset ihmiset mukana projektien toteuttamisessa. Mikäli he 

eivät koe viranomaisten asettamia tavoitteita omikseen, jää tuloskin luultavasti 

vaatimattomaksi (Buursink 2001).  

Yhteistyötä rajoittaa myös se, että päätöksenteossa on otettava huomioon sekä 

mukana olevat kunnat että usein myös valtion viranomaiset, koska kaupungit eivät voi 

tehdä päätöksiä riippumatta oman maansa lainsäädännöstä. Lisäksi vaikeuksia tuottaa 

se, että yhteisten projektien rahoitus on tultava kummaltakin osapuolelta, mikä taas 

edellyttää täydellistä yhteisymmärrystä tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. 

Yksi suuri ongelma on, että kaupunkien yhteisiltä päätöksentekoelimiltä puuttuu täysin 

lainsäädäntövalta. Tästä johtuen tehdyt päätökset ovat periaatteessa vain suosituksia, 

joiden laillistaminen jää erikseen kaupunkien hallitusten tai valtiollisten toimijoiden 

vastuulle (Schultz 2002: 32–40). 

 

3. TUTKIMUSALUE TORNIO-HAAPARANTA 

Suomen ja Ruotsin raja on ollut tutkijoiden näkökulmasta mielenkiintoinen, mutta eri 

syistä kuin esimerkiksi Venäjän ja Suomen välinen raja. Alueella ei ole ollut 

geopoliittista jännitettä aikoihin ja yhteistyö oli toimivaa jo ennen liittymistä Euroopan 

unioniin. Ero verrattuna itärajaan on huomattava siitäkin syystä, että Venäjän ja Suomen 

raja muodostaa myös EU:n ulkoreunan, mistä syystä se on ainakin toistaiseksi paljon 
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läntistä vertailukohtaansa suljetumpi (Eskelinen 2011: 569). Tornion ja Haaparannan 

välillä on ollut tiivistä yhteistyötä jo useiden vuosikymmenten ajan, jota ymmärtääkseen 

täytyy tuntea hiukan alueen historiaa. 

Tornio sai kaupunkioikeutensa vuonna 1621, jolloin Suomi kuului vielä Ruotsille. 

Rajakaupunki Torniosta tuli vasta miltei kaksisataa vuotta myöhemmin, vuonna 1809, 

kun Suomen sodan seurauksena Ruotsin ja Venäjän välinen raja vedettiin Tornionjoen 

syvimmän kohdan mukaan (kuva 1). Haaparannan kaupunki perustettiin vasta rajan 

vedon jälkeen vuonna 1842 korvaamaan Venäjälle menetetty Tornio (Tornion aikajana 

2014). Kaupungit muodostavat Buursinkin (2001) määritelmän mukaan 

kaksoiskaupungin, joka on syntynyt rajan vetämisen seurauksena niin sanotusti 

monistumalla, kun menetettyä kaupunkia korvaamaan on perustettu uusi kaupunki rajan 

toiselle puolen. 

 

Kuva 1. Tornio-Haaparannan kaupunkikeskukset kartalla (OpenStreetMap 2014, 

Maanmittauslaitos 2013 täydennyksin). 
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Kaupunkien väestö sekottui 1800-luvulla, sillä rajan vetäminen jätti suuren osan suo-

menkielisestä väestöstä Ruotsin puolelle, ja ruotsalaiset kauppiaat, jotka asuivat Tornion 

puolella, puolestaan sulautuivat hiljalleen suomenkieliseen väestöön. Tornionjokilaakso 

oli aiemmin ollut pääosin suomenkielisten asuttamaa aluetta, ja monet kylät olivat ja-

kautuneet joen molemmille puolille. Uusi valtion raja jakoi ennen yhtenäisen väestön 

kahtia. Nykyisinkin Haaparannan puolella asuu jonkin verran suomalaisia, jotka halua-

vat esimerkiksi hyötyä asumisestaan Ruotsissa, mutta eivät välttämättä ole kyseisen 

maan kansalaisia (Lundén & Zalamans 2001: 35–36). Tornion väkiluvusta 0,5 prosent-

tia on äidinkielenään ruotsia puhuvia (Tilastokeskus 2013a).  Haaparannan tapauksessa 

äidinkielenään suomea puhuvien tarkkaa määrää on vaikea arvioida, koska Ruotsissa ei 

tilastoida asukkaiden äidinkieltä, kuten Suomessa. 2000-luvun alkupuolella arvioitiin 

kuitenkin, että väestöstä noin puolet on suomenkielisiä (Zalamans 2001). Kaupunkien 

kokoero on huomattava: Torniossa asui vuonna 2013 hieman yli 22 000 henkeä (Tilas-

tokeskus 2013a), Haaparannan väkiluku oli vuonna 2014 vajaa 10 000 (Statistikatlas 

2014). Kummankin kaupungin väestö on keskittynyt keskustan tuntumaan.  

Kieli on merkittävä osa kansallista identiteettiä, ja yhteisen kielen puuttuminen on 

raja-alueilla usein suuri haaste yhteistyön kannalta. Vaikka Tornion puolella 

puhutaankin suomea ja Haaparannalla vastaavasti ruotsia, ei kielimuuri ole yhtä suuri 

kuin esimerkiksi Suomen ja Venäjän välillä. Ruotsin puolella osa ihmisistä on suomen 

kielen taitoisia. Tämä tosin vaihtelee iän mukaan: vanhempi väestö osaa yleensä suomea 

nuorisoa paremmin. Suomen kouluopetus taas sisältää pakollisena jonkin verran ruotsia. 

Lisäksi varsinkin Tornionjokilaakson lännenpuoleisessa osassa puhutaan meänkieltä, 

joka saavutti 1990-luvun lopulla Ruotsissa vähemmistökielen aseman. Haaparannalla 

sijaitsee myös kaksikielinen koulu, jota voivat käydä molempien kaupunkien asukkaat. 

Kaikesta tästä huolimatta englannin merkitys kommunikointikielenä on kasvanut 

(Lundén & Zalamans 2001: 36). 

Yhteistyön tiivistymisestä alkoi esiintyä merkkejä maailman sotien aikaan, kun 

suomalaisia evakuoitiin Ruotsin puolelle. Suomi ja Ruotsi ovat lisäksi olleet mukana 

Pohjoismaiden neuvostossa jo 1950-luvulta lähtien, ja jo silloin maiden välillä oli 

sovittu yhteisestä työvoimasta sekä passivapaudesta (Eskelinen 2011: 573). 

Myöhemmin 1960-luvulla saatiin lisää viitteitä rajayhteistyön lisääntymisestä, kun 
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Haaparannan uimahalli otettiin yhteiskäyttöön, mitä seurasi 1970-luvulla yhteinen 

jätevedenpuhdistamo (Nousiainen 2010). Suomen ja Ruotsin liityttyä Euroopan 

Unioniin vuonna 1995 yhteistyö tiivistyi entisestään ja syntyi useita erilaisia projekteja, 

joista yksi tärkeimmistä on alueen ulkopuolellakin melko tunnettu Rajalla–På Gränsen -

hanke, joka tähtää yhteisen kaupunkikeskustan rakentamiseen (Tornion kuntastrategia 

2021, 2009: 12). Tähän mennessä hanke on jo edennyt siltä osin, että rajan tuntumaan 

valmistui vuonna 2008 kauppakeskus, ja vuonna 2011 vihittiin käyttöön rajalla 

sijaitseva Victoriantori (Tornion aikajana 2014).  

Perifeeristen alueiden kaupungeille on tyypillistä, että ne kärsivät ikääntyvästä 

väestöstä ja muuttotappiosta, jota valtiollinen päätöksenteko ei yleensä kykene 

ratkaisemaan. Tästä syystä voimien yhdistäminen rajanaapurin kanssa on houkutteleva 

vaihtoehto. Samalla kaupungit voivat luoda itselleen uuden ja houkuttelevan imagon 

monikulttuurisina ja dynaamisina paikkoina (Ehlers 2001).  Muuttotappiota on pyritty 

vähentämään hyödyntämällä rajan läheistä sijaintia, mikä luo edellytykset laajalle 

yhteistyölle ja auttaa siten kaupunkien kehittämisessä ja elinvoimaisuuden 

takaamisessa. Tornion talous on perustunut aiemmin vahvasti terästeollisuudelle 

Outokummun ollessa yksi alueen merkittävimmistä työllistäjistä. Viime vuosina 

investointeja on kuitenkin keskitetty myös kaupan alalle sekä matkailuun (Työ, 

yrittäminen... 2014). Tornion kuntastrategiassa vuoteen 2021 (2009:12, 21) todetaan 

kummankin kaupungin elinkeinoelämän saaneen merkittävän piristysruiskeen yhteisistä 

hankkeista, sekä IKEA -kauppaketjun laajentumisesta Haaparannalle. Tulevaisuudessa 

kaksoiskaupunki halutaan nähdä maailmalla esimerkkinä toimivasta rajayhteistyöstä. 

Tornio-Haaparanta -alueella toimii useita yhteistyöorganisaatioita, joista yksi 

merkittävimpiä on vuonna 1987 perustettu Provincia Bothniensis. Provincia 

Bothniensiksen perustamisen aikaan sen päätavoite oli kääntää raja erottavasta ja 

rajoittavasta tekijästä positiiviseksi asiaksi, joka voitaisiin nähdä resurssina. Yhteistyön 

käynnistämisen taustalla vaikuttivat merkittävien taloudellisten säästöjen 

aikaansaaminen, kaupunkien kilpailukyvyn parantaminen, kaupunkien näkyvyyden 

lisääminen, Tornio-Haaparannan tunnetuksi tekeminen etenkin kuntien välisen 

rajayhteistyön edelläkävijänä sekä pyrkimys säilyttää palvelutaso kuntatalouden 

kiristymisestä huolimatta. Tavoitteet, joita organisaatiolle asetettiin sen perustamisen 

aikaan, on saavutettu ja monissa tapauksissa jopa ylitetty. Ensimmäisiä projekteja olivat 



33 

 

muun muassa yhteisen kielikoulun perustaminen vuonna 1989, sekä yhteistyösopimus 

palo- ja pelastustoimessa vuonna 1993 (Nousiainen 2010: 434).  

Kaupunkien tiivis yhteistyö näkyy muun muassa yhteisinä valtuusto- ja 

hallituskokouksina. Valtuustot kokoontuvat yhdessä vähintään kerran vuodessa ja 

hallitukset kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset ovat luonteeltaan niin sanottuja 

tiedotuskokouksia, joissa käsitellään kaupunkien yhteisiä ja ajankohtaisia asioita. 

Provincia Bothniensiksella on oma hallituksensa, johon kuuluu molemmista 

kaupungeista viisi henkilöä (Pääsopimus Tornion… 2015). 

Lundén ja Zalamans (2001: 40–41) ovat tutkineet Tornio-Haaparanta -alueella 

elävien ihmisten tietoisuutta omasta alueestaan. He selvittivät muun muassa, kuinka 

usein ihmiset ylittivät valtakunnan rajan ja mistä syistä. Tutkimuksen suorittamisen 

aikaan tärkein syy oli ostosten tekeminen, mikä on luultavasti säilyttänyt asemansa 

tänäkin päivänä molemmin puolin rajaa keskittyneiden ostoskeskusten ja tavaratalojen 

ansiosta. Seuraavaksi tärkein peruste ylittää raja löytyi sukulaisten tai ystävien luona 

vierailusta. 

 

3.1 Liikenneverkoston nykytila 

Kuten rajakaupungit yleensäkin, myös Tornio sijaitsee liikenteen solmukohdassa: 

kaupungissa on kolme rajanylityspistettä sekä Suomen ainoa rautatieyhteys Ruotsiin. 

Röyttän satama sijaitsee kymmenen kilometrin päässä Tornion keskustasta. Lähin 

lentokenttä, Kemi-Tornion lentoasema, sijaitsee 18 kilometrin päässä keskustasta, ja 

sieltä on päivittäinen lentoyhteys Helsinkiin. Ruotsin puolella lähin lentokenttä sijaitsee 

135 kilometrin päässä Luulajassa (Tornion kuntastrategia 2021 2009).  

Valtionraja on lähes huomaamaton, sillä sen ylitys ei tieliikenteessä vaadi 

muodollisuuksia ja vuonna 2012 Tornio olikin Suomen vilkkain rajanylityspaikka 5,7 

miljoonalla henkilö- ja linja-autolla (Rajaliikennetilasto 2012, 2013). Osaltaan suuret 

liikennemäärät ovat selitettävissä kaupunkien yhteisillä harrastuspaikoilla, sekä 

työssäkäyntiliikenteellä. Suomen sisäisen linja-autoliikenteen lisäksi Torniosta on 

kansainvälistä bussiliikennettä Ruotsiin sekä paikallis- että kaukoliikenteessä.  

Tärkeä solmukohta on Krannikadulla sijaitseva kansainvälinen HaparandaTornio 

Matkakeskus, jossa Suomen ja Ruotsin bussiliikenne kohtaavat samassa terminaalissa. 
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Matkakeskus avattiin 15.1.2014 ja sen rooli on ollut merkittävä kansainvälisten 

joukkoliikenneyhteyksien parantamisessa (Tornion kaupunki 2015). Tornion ja 

Haaparannan kaupungit harjoittavat Matkakeskuksen toimintaa yhdessä ja ne omistavat 

rakennuksen puoliksi. Hankkeen tiellä oli kuitenkin monia esteitä, jotka viivästyttivät 

Matkakeskuksen käyttöönottoa useita kuukausia. Merkittävimmäksi ongelmaksi 

muodostui maiden erilainen verotus: Suomen arvonlisävero on prosentin alhaisempi 

kuin Ruotsissa, ja koska Matkakeskus sijaitsee Haaparannan puolella, oli ratkaistava, 

miten arvonlisäveron erotus tilitetään Ruotsin valtiolle (Mainio 2014). Hankkeen 

kohtaaman vaikeudet ovat hyvä osoitus siitä, että vaikka Euroopan unioni on pyrkinyt 

aktiivisesti lisäämään yhteistyötä jäsenmaiden välillä sekä kaatamaan esteitä yhteistyön 

tieltä, on kansallinen lainsäädäntö edelleen jäykkää ja se rajoittaa toimintaa raja-alueilla 

huomattavasti. 

Tornion ja Haaparannan keskeisellä kaupunkialueella liikennöivät kaupunkilinjat. 

Tornion Kaupunkilinja täydentää alueellista joukkoliikennettä ja se mahdollistaa 

liitäntäyhteydet joukkoliikennevuoroihin, jotka liikennöivät Kemiin, Röyttään ja 

Tornionjokivarren suuntaan (kuva 2) (Tornion kaupunki 2014). Haaparannalla toimiva 

Ringlinjen liikennöi vastaavasti Haaparannan keskustassa sekä sen läheisillä 

asuntoalueilla ja tietyillä alueilla Tornion keskustassa (Haparanda stad 2014). Suomessa 

liikennöintiä hoitaa Liikenneyhtiö Janne Moisanen Oy, Ruotsissa Tapanis bus.  
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Kuva 2. Tornion kaupunkilinjan liikennöimät reitit (Tornion kaupunki 2014). 

 

Kaupunkilinja liikennöi kolmella eri reitillä, joista punainen linja liikennöi kuusi kertaa 

vuorokaudessa joka päivä Kiviranta-keskusta-Röyttä välillä. Kaksi vuoroa ajoittuu 

aikaiseen aamuun, seuraavat kaksi iltapäivään ja viimeiset kaksi iltaan. Vihreä linja taas 

liikennöi kolme kertaa vuorokaudessa arkipäivisin keskustan ja Pirkkiön välillä. Vuorot 

ajoittuvat aamuun, aamupäivään ja iltapäivään. Sininen linja liikennöi Kivirannan ja 

keskustan välillä arkipäivisin neljä kertaa, minkä lisäksi koulupäivinä ajetaan kolme 

lisävuoroa. Vuorot ajoittuvat aamuun ja iltapäivään. Punaisen linjan aikataulut 

palvelevat Outokummulla työskenteleviä, sillä vuorot noudattavat vuorotyörytmiä. 

Sinisen linjan aikatauluissa taas on selkeästi pyritty vastaamaan koululaisten tarpeisiin.  

Ringlinjalla on vastaavasti kaksi eri reittiä: sininen ja vihreä (kuva 3). Näistä 

kahdesta vihreä reitti kattaa suuremman alueen ja se liikennöi sekä aamulla että 

iltapäivällä. Sininen linja kulkee vain kolme kertaa päivässä, ja kaikki vuorot sijoittuvat 
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aamuyhdeksän ja iltapäivän kello yhden välille. Haaparannan Ringlinjen kattaa 

maantieteellisesti huomattavasti pienemmän alueen kuin Tornion Kaupunkilinja, sillä 

sen reitit ovat keskittyneet täysin Haaparannan ydinkeskustan tuntumaan. Huomattavaa 

on myös se, että Ringlinjen ei kulje iltaisin puoli kuuden jälkeen, mikä on kuitenkin 

esimerkiksi harrastusmatkojen kannalta otollisinta aikaa. 

 

Kuva 3. Ringlinjen liikennöi kahdella reitillä (Tidtabel 2014 pienin muutoksin). 

 

Kaupunkilinjalla matkustaminen on verrattain edullista: aikuisille lippu maksaa 2 euroa, 

alle 18-vuotiaille euron ja alle neljävuotiaat saavat kulkea Kaupunkilinjalla ilmaiseksi 

(Tornion kaupunki 2014). Ruotsin puolella Ringlinjalla matkustaminen maksaa 

aikuiselle 12 kruunua (n. 1,3 e) ja lapselle 6 kruunua (n. 0,65 e). Ringlinjalla on myös 

tarjolla sarjalippuja, joilla matkustaminen on vieläkin edullisempaa (Informationsblad 

2014). Eläkeläiset saavat matkustaa Ringlinjalla ilmaiseksi (Haparanda stad 2015).  

Ringlinjan matkustajamäärät ovat vaihdelleet vuosittain jopa useilla tuhansilla 
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(taulukko 1). Vuonna 2013 matkustajamäärissä tapahtui suuri harppaus, kun matkojen 

kokonaismäärä nousi miltei 20 000:een, mutta vuonna 2014 tämä luku laski jälleen noin 

14 000:een. Raportti, josta luvut on poimittu, on tosin julkaistu vuoden 2014 

marraskuussa, joten todellisuudessa matkustajamäärä on voinut olla hieman suurempi.  

 

Taulukko 1. Ringlinjan ja Kaupunkilinjan matkustajamäärien kehitys vuosina 2008–2014 

(Länstrafiken Norrbotten 2014, Telkki 2015). 

 

 

Torniossa Kaupunkilinjan käyttäjämäärät ovat olleet tasaisessa nousussa: lisäystä on 

tullut Kaupunkilinjan perustamisajoista melkein 18 000 matkaa vuodessa. Vuonna 2014 

Kaupunkilinjalla matkustettiin yli 23 500 kertaa. Luku on kuitenkin suhteellisen vaati-

maton, jos ottaa huomioon, että Kaupunkilinjan toimialueella asui vuonna 2013 noin 

14 500 ihmistä (Tilastokeskus 2013b). Haaparannalla Ringlinjan reitistön alueella asuu 

6582 henkilöä (Regionfakta 2011). Kun ottaa huomioon, että paikallisliikenteen reitis-

tön alueella asuu Torniossa kaksinkertainen määrä ihmisiä Haaparantaan verrattuna, on 

Ringlinjan käyttöaktiivisuus huomattavasti korkeampi Ruotsin puolella. 

 

3.2 Joukkoliikenteen käyttöedellytykset  

Liikkuminen on erilaista alueesta riippuen. Esimerkiksi taajamissa asuvat henkilöt teke-

vät kotimaanmatkoja lukumääräisesti enemmän kuin haja-asutusalueilla asuvat, mutta 

matkat ovat keskimäärin lyhempiä. Matkasuorite, eli kuljetut kilometrit, on vastaavasti 
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suurin haja-asutusalueilla, joskin haja-asutusalueen sisälläkin on vaihtelua. Suurempi 

liikkumistarve taajamissa ja haja-asutusalueilla selittyy pidemmillä välimatkoilla palve-

luihin ja työpaikkoihin. Ei ole yllätys, että haja-asutusalueilla kuljetuista kilometreistä 

78 prosenttia kuljetaan autolla. Pienten taajamien asukkaat käyttävät joukkoliikennettä 

harvemmin, mutta joukkoliikennematkojen keskipituus on noin kolme kertaa pidempi 

kuin suurissa taajamissa asuvilla. Eroa selittää ainakin osittain se, että käytetty joukko-

liikenne on luonteeltaan erilaista, sillä pienissä taajamissa kaukoliikenteen matkat ovat 

painottuneet (Liikennevirasto 2012). Pienten kaupunkiseutujen tapauksessa ongelmallis-

ta onkin, miten ihmiset saadaan käyttämään joukkoliikenteen palveluita muillakin kuin 

pitkillä välimatkoilla. Joukkoliikenteen tarjonta on pienissä kaupungeissa usein vähäis-

tä, koska palveluita ei ole yksinkertaisesti järkevää järjestää vähäisen kysynnän ja pal-

velun taloudellisuuden vuoksi. Tornion tapauksessa paikallisliikenne on olemassa, mut-

ta haasteena on, miten yhä useammat ihmiset saataisiin hyödyntämään olemassa olevaa 

liikennettä.  

Liikenneviraston (2012) laatimassa Henkilöliikennetutkimuksessa Tornio on las-

kettu mukaan kaupunkiseutuihin, joiden keskustaajaman väkiluku on 25 000 – 40 000 

asukasta.  Huomattavaa kuitenkin on, että Kemi ja Tornio on tutkimuksessa yhdistetty 

yhdeksi kaupunkiseuduksi. Tyypillistä alle 40 000 asukkaan keskustaajamille on tutki-

muksen mukaan se, että joukkoliikennettä käytetään harvemmin, mutta matkat ovat 

keskimäärin huomattavan pitkiä. Yksityisautoilu muodostaa tämän kokoluokan kaupun-

geissa matkasuoritteesta suurimman osan: 55 prosenttia kuljetuista kilometreistä on suo-

ritettu henkilöauton kuljettajana ja 20 prosenttia henkilöauton matkustajana. Linja-auto 

on eniten käytetty julkisen liikenteen kulkuväline, mutta se muodostaa vain 5 prosenttia 

kaikista kuljetuista kilometreistä. 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) raportissa Kemi-Tornio on sijoitettu suu-

rempiin pieniin kaupunkiseutuihin. Kemi-Torniossa joukkoliikennevyöhyke, eli alue, 

jossa joukkoliikenteen vuoroväli on korkeintaan 30 minuuttia ja kävelyetäisyys pysäkil-

le on 250 metriä, löytyy vain seudullisen liikennekäytävän varrelta (kuva 4). Jo 5 kilo-

metrin etäisyydellä keskustasta pääosa ihmisistä asuu autovyöhykkeellä. Joukkoliiken-

nettä käytetään harvoin arkiliikkumiseen ja sen tärkein yksittäinen matkaryhmä ovat 

koulumatkat.  
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Kuva 4. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Kemi-Torniossa vuonna 2010 (Ristimäki ym. 2013 

pienin muutoksin). 

 

Tornio on Lapin maakunnan toiseksi suurin kaupunki ja vuonna 2012 sen taajama-aste 

oli 85,8 prosenttia (Tilastokeskus 2014b). Tornio on myös yksi Lapin merkittävimpiä 

työssäkäyntikuntia. Työmatkat ovat joukkoliikenteelle otollisia liikennevirtoja, koska ne 

ovat säännöllisiä, ajoittuvat sopivasti ja niitä tehdään paljon. Tästä huolimatta joukko-

liikenteen käyttäminen työmatkoilla on Lapissa vähäistä: Kemi-Tornion seutulippualu-

eella joukkoliikennettä työmatkoihinsa säännöllisesti käyttää vain noin prosentti kaikis-

ta työikäisistä. Koululaiset muodostavat sen sijaan joukkoliikenteen suurimman käyttä-

järyhmän maaseutumaisessa liikenteessä. Liikenteen tarjonta on Lapissa parasta Rova-

niemellä ja Kemi-Tornio alueella, koska myös asiakaspohja on kyseisissä kaupungeissa 

laajin (Ylipiessa & Hynönen 2012).   

Tornio-Haaparanta on yksi Lapin suurimpia kaupallisia keskuksia (Ylipiessa & 

Hynönen 2012). Ostosten tekeminen ja asiointi on Liikenneviraston (2012) suorittaman 

henkilöliikennetutkimuksen mukaan matkan tarkoituksena 35 prosentissa kaikista mat-

koista, joten tästä käyttäjäryhmästä löytyy paljon potentiaalisia joukkoliikenteen mat-

kustajia. Tosin joukkoliikenneyhteyksien merkitys vähittäiskaupan ja palvelujen saavu-

tettavuustekijänä on merkittävä vain, kun toimipiste sijaitsee lähellä keskustaa; sijainnin 

loitotessa oman auton merkitys asiakkaiden kulkuvälineenä kasvaa (Somerpalo 2006). 

Norheimin ja Renolenin (1997) mukaan joukkoliikennematkustuksen määrään 

negatiivisesti voivat vaikuttaa muun muassa kaupunkirakenteen hajanaisuus, auton-

omistajuusaste, matkustustottumukset, matkapituudet sekä joukkoliikennepalveluiden 

taloudellisuus. Taajama-aste antaa jonkinlaisen käsityksen kaupunkirakenteen hajanai-
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suudesta.  Torniossa se on noin 86, kun Haaparannan vastaava luku oli 76,9 vuonna 

2010 (Tilastokeskus 2014b, Statistiska centralbyrån 2012). Tornion taajama-aste on 

hieman korkeampi, kuin Suomessa yleisesti: koko maan taajama-aste on 84,7. Haapa-

rannan taajama-aste on taas selkeästi alhaisempi kuin Ruotsissa yleisesti: koko maan 

osalta luku on 85,1. Kaupunkirakenteen voidaan siis sanoa olevan tiiviimpi Suomen 

puolella.  

Henkilöauton omistajuus lisää hintasensitiivisyyttä, joten se on myös yksi joukko-

liikenteen käyttöedellytyksiin eniten vaikuttavista asioista. Haaparannalla henkilöautoja 

omistettiin vuodenvaihteessa 2014–2015 546 kappaletta tuhatta asukasta kohden, Tor-

niossa vastaava luku oli 490 kappaletta vuonna 2014 (Regionfakta 2015, Tilastokeskus 

2014c). Autonomistajuusaste on siis molemmissa kaupungeissa huomattavasti korke-

ampi kuin 400 autoa tuhatta asukasta kohden, mikä on eurooppalaisten kaupunkien kes-

kimääräinen autonomistajuusaste. Osaltaan autonomistajuusastetta selittää pohjoisesta 

sijainnista johtuvat pitkät välimatkat. Vähäisellä joukkoliikenteen tarjonnalla on myös 

voinut olla autonomistajuusasteeseen kasvattava vaikutus. 

Matkojen pituutta on mahdollista selvittää tutkimalla valtakunnallisia henkilölii-

kennetutkimuksia. Vuosina 2004–2005 suoritetun henkilöliikennetutkimuksen mukaan 

Lapissa tehtiin keskimäärin 2,6 matkaa päivässä ja vuorokauden aikana kuljetun matkan 

keskipituus oli 53 kilometriä; koko maan osalta matkoja tehtiin keskimäärin 2,9 päiväs-

sä ja matkasuorite oli 41,8 kilometriä. Matkustustottumuksista taas kertoo se, että teh-

dyistä matkoista yli puolet tehtiin henkilöauton kuljettajana (1,1 matkaa) ja kun tähän 

lisätään vielä henkilöauton matkustajana tehdyt matkat, nousee autolla kuljettujen mat-

kojen osuus yli 60 prosenttiin. Julkinen liikenne muodosti päivittäisistä matkoista vain 

noin 4 prosenttia (HLT 2015). Tuoreemmassa henkilöliikennetutkimuksessa ei ole saa-

tavilla maakuntakohtaisia tietoja. 

Matkan pituuden vaikutusta kulkutapavalintaan on vaikeaa arvioida. Toisaalta 

pitkä matka saattaa kannustaa valitsemaan joukkoliikenteen, koska matkan rasittavuus 

vähenee, kun sen saa kulkea matkustajana kuljettajan sijaan. Toisaalta pitkillä välimat-

koilla liikennöivien linja-autojen vuorovälit ovat harvempia, mikä saattaa joidenkin ih-

misten kohdalla toimia kannustimena valita henkilöauto. Koska tässä tutkimuksessa 

keskitytään kuitenkin tarkastelemaan lähinnä Tornion ja Haaparannan paikallisliiken-

nettä, on olennaista tarkastella vain lyhyitä, 5–10 kilometrin pituisia matkoja, mikä on-
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kin toiseksi yleisin linja-auton käyttöluokka (Liikennevirasto 2012). Lapissa tehdyt 

matkat ovat keskimäärin 20,1 kilometrin pituisia, ja tämän pituisilla matkoilla suosituin 

kulkuväline on henkilöauto (HLT 2015). 

Ruotsissa ihmisten matkustustottumuksia on tutkinut Trafikanalys. Vuosina 2011–

2014 suoritetussa kansallisessa matkustustottumustutkimuksessa tulokseksi saatiin, että 

yleisimmin käytetty kulkuväline oli auto, jota käytettiin 65 prosentissa kaikista matkois-

ta. Tutkimukseen osallistuneista ihmisistä 50,4 prosenttia matkusti päivän aikana henki-

löautolla, 14,8 prosenttia julkisilla kulkuvälineillä ja 4,8 prosenttia käytti sekä autoa että 

julkisia kulkuvälineitä. 48 prosenttia matkoista tehtiin työ- tai koulumatkoina, seuraa-

vaksi eniten matkoja tehtiin vapaa-ajan tarkoituksissa. Keskimääräinen matkasuorite oli 

46 kilometriä päivässä yksittäisen matkan ollessa noin 25 kilometrin pituinen (Trafi-

kanalys 2015). Tutkimuksessa ei ole maakuntakohtaista tietoa, mutta Norrbottenin lääni 

kuuluu suurimmaksi osaksi harvaan asuttuun alueeseen, jossa työmatkat kuljetaan noin 

75 prosenttisesti autolla ja keskimääräinen matkan pituus oli lähes 30 kilometriä. On siis 

hyvin luultavaa, että Haaparannalla asuvat ihmiset kulkevat matkansa useimmiten autol-

la ja julkisen liikenteen hyödyntäminen on vähäistä.  

Joukkoliikennettä on pidetty Suomessa kannattavana silloin, kun alueella asuu vä-

hintään 20 henkilöä hehtaaria kohden (Joensuu 2011). Torniossa väestöntiheys on 19 

asukasta neliökilometrillä, mikä on huomattavasti vähemmän kuin mikä on suositus; 

Haaparannalla vastaava luku on 11 henkilöä neliökilometriä kohden. Kannattavuus ei 

kuitenkaan ole mitattavissa näin yksiselitteisesti, vaan se täytyy arvioida tapauskohtai-

sesti. Joukkoliikenteen talous on ollut Lapissa vaikeassa tilanteessa. Kunnat ovat osal-

listuneet tähän asti joukkoliikenteen rahoitukseen maksamalla lipputukea seutu- ja kau-

punkilippuihin, joihin on saatu valtiolta 50 prosentin avustus. Joukkoliikennemäärärahat 

ovat kuitenkin vähentyneet ja suunta tulee olemaan todennäköisesti sama myös tulevai-

suudessa.  Lapin ELY-keskuksella on ollut 20 prosentin vaje vuotuisessa rahoitukses-

saan, jota on pyritty paikkaamaan vähentämällä liikenteen ostoja (Ramboll 2014). Tästä 

voidaan päätellä, että joukkoliikenteen järjestäminen taloudellisesti on Torniossa vähin-

täänkin haastavaa. 

Ruotsissa joukkoliikenteen järjestämisestä vastaavat alueelliset joukkoliikennevi-

ranomaiset tai kunnalliset organisaatiot (Regeringskansliet 2009). Jos liikennöinnistä 

syntyvät tulot eivät riitä kattamaan syntyviä kustannuksia, tarjoaa alueellinen joukkolii-
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kenneviranomainen rahoituksesta loput. Tavoite on, että liikennöinnistä syntyvät tulot 

kattaisivat vähintään 50 prosenttia kaikista kustannuksista. Vuonna 2010 Norrbottenissa 

liikenteestä syntyvät tulot kattoivat jo 49 prosenttia kuluista (RKM 2012).  

Yhteenvetona voidaan todeta, että joukkoliikenteen käyttöedellytykset eivät ole 

Torniossa ja Haaparannalla parhaat mahdolliset, jos mittareina käytetään Norheimin ja 

Renolenin (1997) kriteereitä (taulukko 2). Kaupunkien on vaikea vaikuttaa valittuihin 

tekijöihin ainakaan suoraan. Esimerkiksi väestöpohjan riittämättömyyttä on vaikea kor-

jata, sillä se edellyttäisi väkiluvun kasvua. Henkilöauton omistajuusasteeseen taas voi-

daan vaikuttaa epäsuorasti muun muassa parantamalla joukkoliikenteen palveluita, jol-

loin oman auton hankkiminen ei olisi enää yhtä välttämätöntä. Tämä ei kuitenkaan ole 

halpa tai edes välttämättä toimiva ratkaisu. Kaupunkirakenteeseen on mahdollista vai-

kuttaa lisäämällä täydennysrakentamista, mutta koska kyse on maaseutumaisista alueis-

ta, on hyvin luultavaa, että suuri osa väestöstä haluaa jatkossakin asua haja-

asutusalueella. Matkojen pituudet sen sijaan eivät niinkään muodostu ongelmaksi, sillä 

ihmiset, jotka asuvat paikallisliikenteen reitistön alueella, asuvat samalla myös suhteel-

lisen lähellä kaupunkikeskustaa ja kuljettavat matkan töihin, kouluun, harrastuksiin ja 

päivittäistavarakauppoihin ovat suhteellisen lyhyitä. Lyhyillä matkoilla oman auton 

käyttämisestä syntyvä hyöty on pienempi, sillä matkaan ei kulu paljoa aikaa. Lähialueil-

la olevia ihmisiä tulisikin kannustaa käyttämään enemmän joukkoliikenteen palveluita 

sekä kävelemään ja pyöräilemään oman auton käytön sijaan. Matkustustottumuksia voi-

daan pyrkiä muuttamaan esimerkiksi markkinoimalla joukkoliikennettä nykyistä enem-

män, sekä kannustamalla ihmisiä joukkoliikenteen käyttöön tarjoamalla vaikkapa edul-

lisempia lipputuotteita alueen suurille työnantajille. 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Joukkoliikenteen käyttöedellytyksiin vaikuttavat tekijät Torniossa ja Haaparannal-

la. Paikallisliikenteen kannalta kaupungissa kunnossa olevat tekijät on merkitty + -merkillä. 
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 Tornio Haaparanta 

Kaupunkirakenne + - 

Henkilöauton omista-

juusaste 

- - 

Matkojen pituus + + 

Matkustustottumukset - - 

Väestöpohja - - 

Joukkoliikenteen talou-

dellisuus 

- - 

 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään tutkielmassa käytetyt aineistot ja menetelmät. Aineistona toimii 

Tornion ja Haaparannan kaupungeissa asuville henkilöille suunnattu kyselyaineisto. 

Kyselyt ja haastattelut ovat Tuomen ja Sarajärven (2012: 71) mukaan eräitä laadullisen 

tutkimuksen yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä. Menetelmiä voidaan käyttää erik-

seen, yhdessä tai eri tavoin yhdistellen sen mukaan, millainen tutkimuskohde on kysees-

sä. Aineistonkeruumenetelmien käyttö ei rajoitu pelkästään laadulliseen tutkimukseen, 

vaan niitä voidaan käyttää myös määrällisen tutkimuksen aineiston keruussa.  

Pääasiallisena aineistona tutkielmassa toimii Tornion ja Haaparannan asukkaille 

suunnattu paikallisliikennekysely. Kyselyn tuloksia tarkastellaan pääasiallisesti 

kvantitatiivisin menetelmin. Työkaluina paikallisliikennekyselyn tilastollisissa 

analyyseissä on käytetty IBM SPSS Statistics 22 -tilastoanalyysiohjelmaa ja sen 

tarjoamia ristiintaulukointia, χ
2 

-testiä ja Monte Carlon metodia (näistä kerrotaan lisää 

menetelmät -osiossa).  

 

4.1 Aineisto  

Kysely on yksi suosituimmista tavoista kerätä dataa, minkä vuoksi sitä pidetään usein 

virheellisesti helppona ja yksinkertaisena tapana kerätä tietoa. Todellisuudessa hyvän 

kyselyn laatiminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa, jotta saadaan kerättyä tutkimuskysy-
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myksen kannalta relevanttia tietoa ja jotta vastausprosentti olisi riittävän korkea. Kysely 

ja haastattelu eroavat toisistaan siten, että kyselyyn vastaaminen tapahtuu useimmiten 

ilman minkäänlaista kontaktia tutkijaan, joskin raja näiden kahden tutkimusmenetelmän 

välillä on häilyvä. Kyselyiden etuna haastatteluihin nähden voidaan pitää ajansäästöä: 

kyselyiden avulla voidaan kerätä suurempi datamäärä, jolloin tulokset ovat paremmin 

yleistettävissä koskemaan isompaa joukkoa. (Rowley 2014: 308, 310). 

Kyselylomakkeiden avulla voidaan saavuttaa suhteellisen laaja vastaajajoukko 

kaukaisemmillakin alueilla, minkä vuoksi niitä käytetään usein tutkimuksissa, joissa 

halutaan profiloida tietty populaatio. Tämä herättää kysymyksen tutkimusjoukon rajaa-

misesta. Osallistujat voivat edustaa joko yksilöä tai jotain tiettyä joukkoa. Yleensä kyse-

lyitä käytetään kvantitatiivisissa tutkimuksissa, joiden tavoitteena on määrittää näyte 

numeraalisten arvojen avulla tai esimerkiksi laskea jonkin tietyn ilmiön, kuten mielipi-

teen tai asenteen esiintymistiheyttä (Rowley 2014).  

Tutkimuskysymysten ja kyselylomakkeen laatimisen apuna voi käyttää kokemus-

ta, teoriaa tai aikaisempia tutkimuksia, tai kaikkia näitä yhdessä. Deduktiivisessa tutki-

muksessa teoria on olennaisessa asemassa tutkimuskysymyksiä laadittaessa, minkä li-

säksi on mahdollista ja jopa suositeltavaa hyödyntää aikaisemmin samankaltaisesta ai-

heesta tehdyn kyselylomakkeen osia oman kyselyn pohjana. Vanhojen kyselylomakkei-

den hyödyntämisestä on se etu, että kysely on jo kertaalleen pilotoitu, minkä lisäksi saa-

tuja tuloksia voidaan verrata aikaisemmin suoritettuun tutkimukseen (Bryman & Bell 

2011). 

Rowleyn (2014) mukaan kysymystyypit voidaan jakaa kahteen ryhmään: avoimiin 

ja suljettuihin kysymyksiin. Suljetuissa kysymyksissä on aina tietty määrä vastausvaih-

toehtoja, joista vastaaja valitsee parhaiten sopivan. Avoimet kysymykset taas pyytävät 

vastaajaa antamaan tietoa tai kommentoimaan lyhyesti käsiteltävää aihetta. Suljettujen 

kysymyksien laatiminen vaatii tutkijalta usein enemmän vaivannäköä, koska tutkijan 

tulee tällöin tuntea vastaajaryhmän hyvin osatakseen antaa kysymykseen riittävästi vas-

tausvaihtoehtoja. Vastaaminen tapahtuu kuitenkin nopeammin suljettuihin kysymyksiin, 

mikä voi vaikuttaa myös vastausmääriin. Ne ovat myös avoimia kysymyksiä helpompia 

koodata ja analysoida. Avoimien kysymysten etuna voidaan pitää mahdollisuutta il-

maista itseään ja mielipiteitään syvällisemmin, mutta koska ne ovat aikaa vieviä, suosi-
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tellaan avoimia kysymyksiä vain tapauksissa, joissa ne ovat ehdottomasti paras vaihto-

ehto.  

Yksi kyselyihin liittyvä ongelma on, ettei koskaan voi olla varma siitä, onko vas-

taaja ymmärtänyt kysymyksen oikein tai onko hän käyttänyt vastaamiseen tarpeeksi 

aikaa, jotta tuotettu tieto olisi todenmukaista ja tarkkaa. Puutteellisesti täytettyjen kyse-

lylomakkeiden taustalla voi olla esimerkiksi ajan loppuminen kesken, tylsistyminen, 

mielipiteen puuttuminen jossain tietyssä asiassa tai kokemus siitä, ettei tunne käsiteltä-

vää asiaa tarpeeksi hyvin vastauksen antamiseksi. Hyvien kysymysten laatimiseen on 

olemassa paljon ohjeistusta: esimerkiksi kysymysten tulisi olla lyhyitä, ne eivät saisi 

olla johdattelevia, eivätkä liian epämääräisiä, minkä lisäksi tulisi vältellä liian henkilö-

kohtaisia asioita käsitteleviä kysymyksiä. Kysymykset kannattaa myös jakaa ryhmiin eri 

väliotsikoiden alle (Rowley 2014). 

Tässä tutkimuksessa käytettiin pääasiallisesti online-kyselyä. Se on suhteellisen 

uusi tapa tehdä tutkimusta, mutta sen suosio kasvaa jatkuvasti. Online-kyselyitä voi 

tehdä joko lähettämällä kyselyn tekstimuodossa sähköpostin välityksellä tai erillisellä 

internet-sivustolla. Internet-pohjaiset kyselyt voivat olla salasanasuojattuja, jolloin link-

ki kyselyyn lähetetään tietyille henkilöille. Jos suojausta ei ole, kuka tahansa voi vastata 

kyselyyn, eikä otantaan voi tällöin vaikuttaa. Toisaalta salasanasuojaus asettaa esteen 

vastaamiselle, mikä voi laskea vastausmäärää (Gray 2004: 109).  

 

4.1.1 Paikallisliikennekysely 

Pääasiallisena tutkimusaineistona analysoin toteuttamaani paikallisliikennekyselyä 

(LIITE 1). Niin sanottua kevennettyä liikkumistutkimusta voidaan hyödyntää pienten ja 

keskisuurten kaupunkiseutujen tapauksessa, kun halutaan tuottaa ihmisten liikkumista ja 

liikennejärjestelmään kohdistuvaa tyytyväisyyttä koskevaa tietoa kustannustehokkaasti. 

Se eroaa laajemmasta henkilöliikennetutkimuksesta siten, että yksityiskohtaisen matka-

päiväkirjan täyttöä ei vaadita ja vastaajan liikkumisesta kysytään yleisemmällä tasolla. 

Liikkumista koskeva tiedon tarve on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Taustalla 

vaikuttaa muun muassa uusi liikennepolitiikka, joka korostaa uudenlaista ajattelua ja 

käyttäjätarpeiden huomiointia. Liikenteeseen liittyviä ongelmia tulee ratkaista entistä 
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monipuolisemmin, käyttäjien tarpeet huomioon ottaen ja yhdistelemällä erilaisia keinoja 

unohtamatta perusteellista toimien vaikutusten arviointia.  (Kivari ym. 2014). 

Tässä tutkielmassa käytetty kysely on survey-kysely, joka tarkoittaa kyselyä, jossa 

aineistoa kerätään standardoidusti ja jossa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai 

näytteen tietystä perusjoukosta. Standardoinnilla tarkoitetaan sitä, että kysymykset 

esitetään täsmälleen samanlaisina kaikille vastaajille. Kerätty aineisto on yleensä 

suhteellisen pieni ja sen keräämisessä käytetään tavallisesti kyselylomaketta tai 

strukturoitua haastattelua. Yleensä surveyn avulla kerätty aineisto käsitellään 

kvantitatiivisesti (Hirsjärvi ym. 1998: 130, 189). 

Paikallisliikennekyselystä tiedotettiin alueen lehdissä, mikä toi tutkimukselle 

näkyvyyttä. Tämä oli tärkeää asukkaiden tietoisuuden lisäämiseksi sekä potentiaalisten 

vastaajien tavoittamiseksi. Kysely kerättiin pääosin sähköiseen kyselytyökalu 

Webropoliin ladatulla kyselylomakkeella touko-kesäkuussa 2015. Linkki kyselyyn oli 

esillä sekä Tornion että Haaparannan kaupunkien kotisivuilla, minkä lisäksi Tornio-

Haaparannan Matkakeskuksessa oli saatavilla tulostettuja kyselylomakkeita. 

Vastausaikaa kyselyyn oli neljä viikkoa. Loppujen lopuksi vastauksia saatiin yhteensä 

137 kappaletta, joista 103 oli suomenkielisiä ja 34 ruotsinkielisiä, ja ne muodostavat 

pääosan tämän tutkielman empiirisestä aineistosta. Vastauksista 135 kappaletta tuli 

Webropol- internetpalvelun kautta ja kaksi oli paperisia.  

Kyselylomakkeita oli tarkoitus jakaa paperisina alueen toisen asteen oppilaitoksiin 

sekä Lapin ammattikorkeakoulun Tornion toimipisteeseen ja Perä-Pohjolan opistolle. 

Tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska kysely valmistui vasta toukokuun lopulla, jolloin 

kouluilla ei ollut enää aikaa jakaa paperisia lomakkeita oppitunneilla. Tornion 

yhteislyseon lukio ja ammattiopisto Lappia jakoivat kuitenkin kyselyn linkkiä 

sähköisesti Wilma–hallinto-ohjelmassa.   

Paikallisliikennekysely koostuu 23 kysymyksestä, jotka on jaoteltu teemoittain 

ryhmiin. Koska kysely oli suunnattu sekä torniolaisille että haaparantalaisille, se oli 

saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Kyselyn käännöksen laati ruotsia työkielenään 

käyttävä henkilö, minkä jälkeen kyselylomake luetettiin vielä ruotsia äidinkielenään 

puhuvalla henkilöllä käännöksen oikeakielisyyden varmistamiseksi. 

Koska kyselyn avulla haluttiin saada tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä sekä 

asenteista ja paikallisliikennepalveluiden palvelutasosta sekä kehittämistarpeista, 
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valikoitui tutkimustavaksi kevennetty kysely, jossa on mukana tyytyväisyysosio. 

Tutkimukseen osallistuminen oli kuitenkin kaikille avointa eikä perustunut otantaan, 

joten tutkimustapaa voi toisaalta pitää vain nettipalautekyselynä, jonka luotettava 

laajentaminen on mahdotonta (Kivari ym. 2014). Tähän ratkaisuun päädyttiin siksi, että 

Kaupunkilinjan ja Matkakeskuksen käyttäjiä on vaikea henkilöidä, ja kohderyhmän 

määrittäminen olisi luultavasti laskenut vastaajamääriä olennaisesti. Ratkaisu oli 

perusteltu myös siitä syystä, että aikataulu oli liian tiukka aikaa vievän postikyselyn 

toteuttamiseksi. 

Kivarin ym. (2014) mukaan liikkumiskyselyn suositeltu sisältö koostuu kahdesta 

pääosioista, jotka ovat vastaajan liikkuminen ja tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin eri 

kulkutavoilla sekä taustatieto-osio. Näiden lisäksi mukaan voidaan ottaa muun muassa 

liikkumisen asenteita ja arvoja sekä kulkutavan valinnan syitä kartoittavia kysymyksiä. 

Liikkumista voidaan kartoittaa joko liikkumisen toistuvuutta mittaavan mallin tai 

matkapäiväkirjan avulla. Tässä tutkielmassa on käytetty liikkumisen toistuvuutta 

mittaavaa mallia, jossa vastaajaa pyydetään itse arvioimaan liikkumistaan eri 

kulkuvälineillä sekä pääasiallista kulkutapaansa erilaisilla matkoilla. Mahdollisia 

seurantamittareita ovat muun muassa eri kulkutavoilla päivittäin tai lähes päivittäin 

liikkuvien osuus sekä pääasiallinen kulkutapa eri matkaryhmissä. 

Paikallisliikennekyselyn ensimmäiset viisi kysymystä käsittelevät vastaajan 

taustatietoja. Seuraavat kuusi strukturoitua kysymystä pyrkivät selvittämään Tornio-

Haaparannan paikallisliikenteen nykyistä palvelutasoa sekä palvelutason osatekijöiden 

merkitystä oman kulkutapavalinnan kannalta. Kysymykset 12–18 käsittelevät 

joukkoliikenteen kehittämistä ja kysymykset 18–22 vastaajan liikkumistottumuksia. 

Joukkoliikenteen kehittämistä koskeva osio sisältää sekä avoimia että strukturoituja 

kysymyksiä: vastaajaa pyydetään arvioimaan Kaupunkilinjaa koskevia väittämiä sekä 

Kaupunkilinjan käytön lisäämiseen johtavia tekijöitä Likert-asteikolla, kun taas 

mahdollista uutta lipputuotetta, Matkakeskuksen palveluita ja uusia reittejä koskevat 

kysymykset ovat avoimia. Liikkumistottumuksia käsittelevät kysymykset ovat 

strukturoituja. Lopuksi kyselyssä on mahdollisuus antaa avoin palaute.  

Tässä tutkielmassa käytetty Likert-asteikko on viisiportainen lukuun ottamatta ky-

symystä numero 11, jossa on käytetty neliportainen muunnelmaa perinteisestä asteikos-

ta. Numero yksi kuvaa mielipidettä ”täysin eri mieltä”, numero kaksi ”jokseenkin eri 
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mieltä”, numero kolme ”ei samaa eikä eri mieltä”, numero neljä ”jokseenkin samaa 

mieltä” ja numero viisi ”täysin samaa mieltä”. Likert-asteikkoa käytetään etenkin kun 

halutaan mitata vastaajan omaa käsitystä asenteestaan tai motivaatiostaan johonkin tiet-

tyyn asiaan (Metsämuuronen 2011: 56–57). 

Kyselyn laatimisessa käytettiin apuna Oulun seudun joukkoliikenteen asukas-

kyselyä (2011). Kyselyyn on valikoitunut lisäksi mukaan teorian pohjalta esiin tulleita 

seikkoja, kuten palvelutasoon vaikuttavia tekijöitä. Myös Tornion ja Haaparannan kau-

pungin viranomaiset antoivat kommentteja kyselyn sisällöstä, ja mukaan otettiin heitä 

erityisesti kiinnostavia kysymyksiä. 

 

4.2 Menetelmät 

Tämä tutkielma on tehty käyttäen sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä. 

Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusotteen välillä on niin paljon eroja, että Met-

sämuurosen (2011) mukaan riippuen tutkimuskohteesta on mielekästä valita jompikum-

pi metodologia päämetodologiaksi. Jos esimerkiksi valitaan kvantitatiivinen tutkimusote 

päälähestymistavaksi, voidaan tilastollista analyysia tukea ja rikastuttaa laadullisilla 

tapaustutkimuksilla. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistäminen on usein ko-

ettu haastavaksi epistemologisista syistä: mahdolliset keinot tuottaa tietoa todellisuudes-

ta vaihtelevat eri metodologioiden välillä. Esimerkiksi ihmistieteellisen tutkimuksen 

parissa on koettu, että ainoan mahdollisuuden tarjoaa kvalitatiiviset menetelmät, sillä 

sosiaalista elämää ei voi tästä näkökulmasta palauttaa numeraaliseen muotoon. Kuiten-

kin esimerkiksi Alasuutarin (1995: 32) mukaan kyse on pikemminkin jatkumosta kuin 

jonkinlaisesta joko tai -asettelusta. 

Maantieteellisen tutkimuksen parissa laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetel-

miä on käytetty yhdessä jo pitkään. Maantieteen metodologiaa käsittelevässä kirjalli-

suudessa on yritetty tuoda esiin miten erilaisten epistemologioiden ja metodologisten 

lähestymistapojen yhdistely voi auttaa täyttämään aukkoja, jotka syntyvät tiukasta ra-

janvedosta eri tutkimusmenetelmien välillä. Tällainen sekoitettujen metodien (mixed 

methods) käyttö voi johtaa parempaan lopputulokseen, kuin mihin päästäisiin vain yh-

den menetelmän avulla (Elwood 2010). Metsämuuronen (2011) pitää itsestäänselvyyte-
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nä, että tieto on sitä varmempaa, mitä useampaa tutkimusmenetelmää sen tuottamisessa 

on käytetty.  

Tilastotieteellä on vankka asema myös ihmistieteellisessä tutkimuksessa. Tilastol-

listen menetelmien avulla voidaan löytää suurestakin tutkimusjoukosta säännönmukai-

suuksia ja satunnaisia tekijöitä sekä yhteyksiä eri ilmiöiden välillä (Metsämuuronen 

2011: 21). Tutkimusmenetelmänä kyselyn analysoimisessa olen käyttänyt IBM SPSS 

Statistics 22 -tilastoanalyysiohjelmaa ja sen tarjoamia ristiintaulukointia, χ²-testiä ja 

Monte Carlon metodia. 

Tervon ja Mäkeläisen (2010) mukaan kvantitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on 

hahmottaa lainalaisuuksia ja yleisiä trendejä erottamalla sattuma systemaattisesta vaih-

telusta. Koska perusjoukko, jota tutkimus koskee, on yleensä suuri, täytyy tutkimuksen 

suorittamiseksi perusjoukosta rajat otos. Otantatekniikoita on useita, mutta kaikki ne 

pyrkivät edustavan otoksen tuottamiseen. Tutkimuksen lopullinen kohdejoukko muo-

dostuu yleensä otoksesta tai näytteestä. Otoksen ja näytteen välinen ero on siinä, että 

näytteessä, toisin kuin otoksessa, havaintoyksikköjen valinta on harkinnanvarainen eikä 

todennäköisyyttä tietyn havaintoyksikön valituksi tulemisesta tiedetä. Yleensä kvantita-

tiivisessa tutkimuksessa suositaan otosta, koska tilastollisten yleistysten tekeminen on 

tällöin luotettavampaa. Tässä tutkielmassa tutkimus ei kuitenkaan perustunut otantaan, 

joten tutkimustuloksia ei voi yleistää koskemaan perusjoukkoa. Tulosten analysoinnissa 

on tästä huolimatta haluttu käyttää tilastollisia menetelmiä, koska ne mahdollistavat 

aineiston syvällisemmän käsittelyn, kuin esimerkiksi olisi ollut mahdollista suorittaa 

pelkän Excel-tarkastelun avulla. 

Ristiintaulukointi on perusmenetelmä, jonka avulla on jo usein helppo havaita ai-

neistossa vaikuttavia riippuvuussuhteita. Silmämääräisen arvioinnin perusteella ei kui-

tenkaan voi tehdä päätelmiä tuloksen tilastollisesta merkitsevyydestä, ja tästä syystä 

lopullinen päätelmä tehdään χ²-testin avulla. Jotta testillä saadut tulokset olisivat järke-

viä, tulee aineiston täyttää tiettyjä alkuehtoja: kaikissa soluissa on oltava vähintään yksi 

havaintoarvo, ja vähintään 80 prosentissa soluista odotettujen arvojen tulisi olla vähin-

tään 5. Χ²-testisuure lasketaan soluihin syntyvien residuaalien perusteella, millä tarkoi-

tetaan odotetun ja havaitun arvon välistä erotusta. Mitä suurempi solun residuaaliarvo 

on, sitä todennäköisempää on, että muuttujien välillä on riippuvuussuhde. Χ²-

testisuureen laskemisen jälkeen lasketaan testin vapausaste (df) taulukon koon perus-
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teella. Lopuksi tilastollinen merkitsevyystaso, eli p-arvo, määritetään χ²-jakauman avul-

la, jossa jokaisella vapausasteella on olemassa oma jakaumansa. P-arvo ilmaisee, millä 

todennäköisyydellä laadittu tutkimushypoteesi on tosi käytettävän aineiston perusteella. 

Pieni p-arvo merkitsee suurta eroa muuttujien välillä (Tervo & Mäkeläinen 2010: 77–

82).  

Tervon ja Mäkeläisen (2010: 65–67) mukaan tilastollisessa testaamisessa tutkija 

laatii aina tutkimushypoteesin, joka pyritään joko hyväksymään tai hylkäämään käytet-

tävissä olevan aineiston perusteella. Hypoteesien tilastollisessa testaamisessa laaditaan 

kaksi vastakkaista hypoteesia (H0 ja H1), joista jompikumpi jätetään tarkastelun seura-

uksena voimaan. Nollahypoteesilla tarkoitetaan aina tilannetta, jossa tutkittavien muut-

tujien välillä ei ole riippuvuutta tai eroa. Tilastollisten testien tarkoituksena on tuottaa 

tutkijalle merkitsevyystaso, eli p-arvo, jonka perusteella nollahypoteesi joko hyväksy-

tään tai hylätään. P-arvon tulkinnassa noudatetaan seuraavia raja-arvoja: 

 

Taulukko 3. P-arvon tulkinta (Tervo & Mäkeläinen 2010). 

P-arvo Tulkinta 

p < 0,001 Tilastollisesti erittäin merkitsevä 

0,001≤ p <0,01 Tilastollisesti merkitsevä 

0,01≤ p < 0,05 Melkein merkitsevä 

p ≥ 0,05 Ei merkitsevä/ suuntaa antava 

 

Kyselyn avoimet kysymykset on käsitelty siten, että aluksi vastaukset kirjattiin Mic-

rosoft Office Excel- taulukkolaskentaohjelmaan. Kyselyssä esiintyvät avoimet kysy-

mykset olivat luonteeltaan sellaisia, että niihin vastaaminen tapahtui muutamalla sanal-

la. Tästä syystä vastauksia ei tarvinnut pelkistää joissain tapauksissa ollenkaan. Jos vas-

taaja oli kertonut mielipiteensä pidemmin, poimittiin vastauksen avainsanat Excel -

taulukkoon alkuperäisen vastauksen jälkeen. Lopuksi pelkistetyistä vastauksista lasket-

tiin esiintymistiheyksiä.   
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5. TULOKSET JA ANALYYSI 

Tässä luvussa esitellään tutkielman empiirisestä aineistosta saadut tulokset. Tulokset on 

jaettu viiden alaotsikon alle, joita ovat taustatiedot, nykyinen palvelutaso ja palveluta-

son osatekijöiden merkitys, joukkoliikenteen kehittäminen ja liikkumistottumukset sekä 

avoimet kysymykset. Paikallisliikennekyselyn tulokset on esitelty pääosin samassa jär-

jestyksessä kuin ne on esitetty alkuperäisessä asiakaskyselyssä. Poikkeuksen muodostaa 

kyselyn viimeinen kysymys, joka selvittää vastaajan Kaupunkilinjan käyttöaktiivisuutta. 

Käyttötiheyttä koskevat tulokset esitetään osana taustatietoja, koska käyttötiheyttä käy-

tetään tässä tutkielmassa selittävänä muuttujana useissa tilastollisissa analyyseissä. 

Kaupunkilinjan käyttötiheyden ohella selittävinä muuttujina käytetään vastaajan asuin-

kuntaa sekä -kaupunginosaa. Lisäksi avoimet kysymykset on esitetty omana kappalee-

naan, mutta samassa järjestyksessä kuin ne esiintyvät kyselyssä. Avoimien kysymysten 

tuloksissa mukaan on poimittu joitain alkuperäisiä kyselyyn tulleita vastauksia. Ruot-

sinkielisten vastaajien vastaukset on käännetty asiatarkasti. Lisäksi huomattavaa on, että 

kun tuloksissa puhutaan Kaupunkilinjasta, tarkoitetaan sillä sekä Suomen Kaupunkilin-

jaa että Ruotsin Ringlinjaa. 

Tornion ja Haaparannan paikallisliikenteen nykytilaa ja kehittämisedellytyksiä 

selvittävään kyselyyn vastasi yhteensä 137 ihmistä, joista 103 oli suomenkieliseen kyse-

lyyn vastanneita ja 34 ruotsinkieliseen kyselyyn vastanneita. Lukuja ei voi kuitenkaan 

tulkita siten, että vastaajista 103 olisi ollut suomalaisia tai edes asunut Torniossa, sillä 

etenkin Ruotsin puolella asuu myös paljon suomenkielistä väestöä. Kyselyssä haluttiin 

mieluummin selvittää vastaajan asuinkunta kuin kansalaisuus, koska Kaupunkilinja ja 

Ringlinjen liikennöivät vain kansallisesti. Tästä syystä Haaparannalla asuva, mutta kan-

salaisuudeltaan suomalainen vastaaja, käyttää todennäköisemmin Ringlinjaa kuin Kau-

punkilinjaa. Vastaamisaktiivisuus oli kuitenkin kotikunnan tarkastelemisen perusteella 

pienempi Haaparannalla, joskin lukua tutkittaessa on otettava huomioon kaupunkien 

kokoero. Vastauksista kaksi kappaletta oli paperisia, ja niihin oli jäänyt paikoittain pal-

jon tyhjiä kohtia. Tämä saattaa hieman vääristää tutkimustuloksia. 

Vastaajista 13 prosenttia oli ilmoittanut asuinkunnakseen jonkin muun kunnan 

kuin Tornion tai Haaparannan. Koska monet vastaajat olivat täyttäneet asuinkaupun-

ginosaa koskevan kysymyksen puutteellisesti, epäselväksi jäi, mikä oli vastaajan motiivi 
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vastata paikallisliikennettä koskevaan kyselyyn. Esimerkiksi Kemin asuinkunnakseen 

ilmoittanut henkilö saattaa kuitenkin käydä töissä Torniossa ja siten kuulua myös pai-

kallisliikenteen potentiaaliseen asiakaskuntaan. Tästä syystä jonkin muun kunnan kuin 

Tornion tai Haaparannan asuinkunnakseen ilmoittaneet henkilöt on suljettu pois tilastol-

lisissa analyyseissä vain niiden analyysien osalta, joissa on selvitetty asuinkunnan mah-

dollista vaikutusta Kaupunkilinjaa koskevaan mielipiteeseen. Ratkaisu saattaa vääristää 

tutkimustuloksia hieman, mutta vääristymää olisi esiintynyt myös siinä tapauksessa, että 

kyseiset vastaajat olisi suljettu kokonaan analyysien ulkopuolelle.  

Aineistoa ei ole tässä tutkimuksessa laajennuttu laajennuskertoimilla koskemaan 

koko Tornion ja Haaparannan väestöä, eli tulokset edustavat vain vastaajia. Tähän rat-

kaisuun päädyttiin siksi, että Kaupunkilinja ja Ringlinjen eivät käytännössä ole kaikkien 

kuntalaisten käytössä, minkä vuoksi tuloksia ei ole järkevää yleistää koskemaan kaikkia 

kuntien asukkaita. Tämän ratkaisun eduksi voidaan laskea myös se, että vastausten oi-

keat määrät ovat helposti nähtävissä analyyseissä. 

Joukkoliikenteen nykyistä palvelutasoa ja palvelutason osatekijöiden merkitystä 

koskevia mielipiteitä on tutkittu vastaajien paikallisliikenteen käyttöaktiivisuuden sekä 

asuinkunnan pohjalta. Kyselyyn vastanneet ovat itse saaneet määritellä paikallisliiken-

teen käyttöaktivisuutensa neljään eri luokkaan sen mukaan kuinka usein he käyttävät 

Kaupunkilinjaa talvisin. Nämä luokat ovat ”päivittäin tai lähes päivittäin”, ”kerran tai 

muutaman kerran viikossa”, ”muutaman kerran kuukaudessa tai harvemmin” ja ”en 

käytä Kaupunkilinjaa”. Kyselyssä keskityttiin selvittämään käyttötiheyttä vain talven 

osalta, koska oletettavaa on, että muina aikoina pyöräily ja kävely korvaavat osittain 

paikallisliikenteen kulkumuotona. Olen kiinnostunut selvittämään, onko vastaajien pai-

kallisliikenteen käyttöaktiivisuudella vaikutusta heidän mielipiteisiinsä Kaupunkilinjan 

palvelutasosta tai joukkoliikenteen kehittämisestä. Tämän lisäksi olen halunnut selvit-

tää, onko vastaajan asuinkunnalla merkitystä hänen arvioonsa joukkoliikenteen nykyi-

sestä palvelutasosta ja palvelutason osatekijöiden merkityksestä. Vastaajien liikkumis-

tottumuksia käsittelevissä kysymyksissä vastaajat on jaettu eri ikäryhmiin, koska oletet-

tavaa on, että demografisilla tekijöillä on vaikutusta ihmisten liikkumistottumuksiin. 

Koska iän ei kuitenkaan voi olettaa yksin määrittävän ihmisten liikkumistottumuksia, on 

vastauksia peilattu myös vastaajien elämäntilanteeseen. 
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Työkaluina paikallisliikennettä koskevien mielipiteiden ja käyttöaktiivisuuden vä-

listen riippuvuussuhteiden tutkimisessa on käytetty IBM SPSS Statistics 22 -

tilastoanalyysiohjelmaa ja erityisesti sen ristiintaulukointia, χ²-testiä Monte Carlon me-

todia (näistä kerrotaan edellä tutkimusaineisto ja -menetelmät – kappaleessa). Jossain 

tapauksissa vastausvaihtoehtoluokkia jouduttiin yhdistelemään, jotta χ²-testille asetetut 

reunaehdot täyttyisivät. Kaikissa tapauksissa tämäkään ratkaisu ei auttanut, jolloin tes-

tille on määritetty eksakti p-arvo tai analyysissä on hyödynnetty Monte Carlon metodia.  

 

5.1 Vastaajien taustatiedot ja Kaupunkilinjan käyttötiheys 

Kyselyn ensimmäinen kysymys koski vastaajan asuinkuntaa. Vastaajista noin 61 

prosenttia asui Torniossa, Haaparannan asuinkunnakseen ilmoitti 27 prosenttia ja 13 

prosenttia ilmoitti asuinkunnakseen jonkin muun kunnan. Tornion ja Haaparannan 

jälkeen yleisimpiä vastauksia olivat Kemi ja Oulu. Vastaajat ilmoittivat 

asuinkaupunginosakseen Tornion tapauksessa yleisimmin joko Kivirannan tai 

Suensaaren, ja Haaparannalla yleisin vastaus oli keskusta. Mainittujen kaupunginosien 

korostuminen ei ole yllättävää, sillä kyseessä ovat kaupunkien tiheimmin asutetut 

alueet, minkä lisäksi kiinnostus kyselyä kohtaan on luonnollisesti ollut suurinta alueilla, 

joilla Kaupunkilinja liikennöi. Monet vastaajat olivat tosin jättäneet tämän kohdan 

tyhjäksi tai vastanneet puutteellisesti. Kaupunkien välillä on huomattava ero vastaajien 

kodin etäisyydessä kaupungin keskustaan: torniolaisista vastaajista suurin osa asui 5–10  

kilometrin päässä keskustasta, kun Haaparannalla vastaajat asuivat 71 prosenttisesti 

keskustassa (taulukko 4). 
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Taulukko 4. Vastaajien asuinkaupunginosa kunnittain jaoteltuna. Kaupunginosat on esitetty 

taulukossa etäisyysvyöhykkeittäin. 

 

 

Kyselyyn vastanneista 44 oli miehiä (32 %) ja 91 naisia (67 %), vastaajista yksi ilmoitti 

sukupuolekseen jonkin muun. Vastaajien keski-ikä oli 41 vuotta; suomenkielisten 

vastaajien keskuudessa keskimääräinen ikä oli 39 vuotta, ruotsinkielisten vastaajien 

keskimääräinen ikä oli 45 vuotta. Nuorin vastaaja oli 11-vuotias ja vanhin vastaaja 70-

vuotias. Eniten vastaajia oli ikäluokassa 16–20-vuotiaat (21 %), mutta vastauskielten 

välillä oli tässä luokassa huomattava ero: 16–20-vuotiaista vastaajista 90 prosenttia oli 

suomenkielisiä. Ero johtuu luultavasti siitä, että Tornion oppilaitokset reagoivat 

kyselyyn aktiivisemmin. Ruotsinkielisistä vastaajista suurin osa kuului ikäluokkaan 46–

50-vuotiaat (27 %) (taulukko 5).  

 

Taulukko 5. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma vastauskielen perusteella jaoteltuna. 
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Vastaajista 54 prosenttia ilmoitti olevansa työssäkäyviä; seuraavaksi suurin ryhmä oli 

opiskelijat ja koululaiset, joka muodosti kaikista vastaajista 29 prosenttia (taulukko 6). 

Tornion oppilaitosten aktiivisuus näkyy siinä, että lähes 95 prosenttia opiskelijoista ja 

koululaisista oli vastannut suomenkieliseen kyselyyn. Tornion puolella on myös luku-

määräisesti enemmän oppilaitoksia ja kouluja, mikä voi osaltaan selittää eroa. Kolman-

nen suuren ryhmän muodostivat eläkeläiset, joita oli vastaajista 10 prosenttia.  

 

Taulukko 6. Vastaajien elämäntilanne asuinkunnan perusteella jaoteltuna. 

 

 

Kyselyyn vastanneista 24 prosenttia oli Kaupunkilinjan aktiivikäyttäjiä eli henkilöitä, 

jotka käyttivät Kaupunkilinjaa talvisin vähintään kerran viikossa. Vastaajista 48 pro-

senttia ei käyttänyt Kaupunkilinjaa ollenkaan (taulukko 7). Torniolaisista vastaajista 28 

prosenttia kuului Kaupunkilinjan aktiivikäyttäjiin, kun haaparantalaisista tähän ryhmään 

kuului vain 15 prosenttia. Kysymyksessä oli neljä vastausvaihtoehtoa, mutta kaksi en-

simmäistä luokkaa (päivittäin tai lähes päivittäin ja kerran tai muutaman kerran viikos-

sa) yhdistettiin tilastollisten testien suorittamiseksi. 

Taulukko 7. Kaupunkilinjan käyttöaktiivisuus asuinkunnan perusteella jaoteltuna. 
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Vastaajan iän ja Kaupunkilinjan käyttötiheyden välillä oli χ²-testin perusteella tilastolli-

sesti merkitsevä riippuvuussuhde (p-arvo 0,002). Ikä luokiteltiin neljään luokkaan siten, 

että 1= alle 25-vuotiaat, 2= 25–40-vuotiaat, 3=41–60-vuotiaat ja 4= yli 60-vuotiaat. 

Tähän luokitteluun päädyttiin, koska alle 25-vuotiaat ovat usein opiskelijoita, työikäiset 

jaettiin kahteen ryhmään, jotta vältyttäisiin liian harvoilta luokkaväleiltä ja yli 60-

vuotiaat lähestyvät eläkeikää, mikä muuttaa liikkumistarpeita. Aktiivikäyttäjistä 55 % 

oli alle 25-vuotiaita, kun taas vähiten aktiivikäyttäjiä löytyi yli 60-vuotiaiden joukosta 

(taulukko 8).  

 

Taulukko 8. Kaupunkilinjan käyttöaktiivisuus ikäluokittain. 

 

 

Vastaajan Kaupunkilinjan käyttötiheyttä peilattiin myös vastaajan elämäntilanteeseen. 

Vastaushavaintojen määrä ei ollut riittävä kaikissa soluissa, joten elämäntilanne luoki-

teltiin siten, että 1= töissäkäyvä tai yrittäjä, 2= koululainen tai opiskelija ja 3= muu. 

Tällä tavoin luokitellusta aineistosta löytyi vastaajan elämäntilanteen ja Kaupunkilinjan 

käyttötiheyden väliltä tilastollisesti melkein merkitsevä riippuvuussuhde (p-arvo 0,027). 

Aktiivikäyttäjien tapauksessa puolet oli koululaisia tai opiskelijoita, mutta töissäkäyvät 

ja yrittäjät muodostivat myös huomattavan osan aktiivikäyttäjistä (44 %). Ero eri elä-

mäntilanteessa olevien välillä oli selkein niiden vastaajien kohdalla, jotka eivät käyttä-

neet Kaupunkilinjaa: 69 % tästä ryhmästä ilmoitti olevansa työssäkäyviä tai yrittäjiä. 

Vastaajan kotikunnan ja Kaupunkilinjan käyttötiheyden välillä oli tilastollisesti vain 

suuntaa antava riippuvuussuhde (p-arvo 0,096).  
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Taulukko 9. Eri elämäntilanteessa olevien vastaajien osuus käyttöaktiivisuusryhmästä. 

 

 

5.2 Nykyinen palvelutaso ja palvelutason osatekijöiden merkitys 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään Kaupunkilinjaan asteikolla 4–10. 

Kaupunkilinjan aktiivikäyttäjät antoivat Kaupunkilinjalle keskimäärin arvosanan 7,2. 

Satunnaiset käyttäjät, eli vastaajat, jotka matkustivat Kaupunkilinjalla kerran tai pari 

kuukaudessa, antoivat arvosanaksi keskimäärin 6,9. Vastaajat, jotka eivät käyttäneet 

paikallisliikenteen palveluita koskaan, antoivat Kaupunkilinjalle keskimäärin arvosanan 

5,8. Paikallisliikenteen palveluita käyttämättömien vastaajien mielikuva Kaupunkilin-

jasta on siis negatiivisempi kuin aktiivikäyttäjien tai satunnaisten matkustajien tapauk-

sessa. Torniossa asuvat vastaajat olivat keskimäärin tyytyväisempiä Kaupunkilinjaan 

kuin Haaparannalla asuvat vastaajat: torniolaiset antoivat Kaupunkilinjalle yleisar-

vosanaksi 6,8, kun haaparantalaisten osalta arvosana oli keskimäärin 5,7. Koko aineis-

ton keskiarvoinen arvosana oli 6,5 (taulukko 10). 

 

Taulukko 10. Arvosanan osuus kaikista kunnassa annetuista arvosanoista. 
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Vastaajien paikallisliikenteen käyttöaktivisuuden ja Kaupunkilinjalle annetun arvosanan 

välistä tilastollista riippuvuussuhdetta tarkasteltiin ristiintaulukoinnin ja χ²-testin avulla. 

Vastaushavaintojen määrä ei ollut riittävä kaikissa soluissa, joten arvosanat luokiteltiin 

siten, että vastausvaihtoehto 4 säilyi omana luokkanaan, ja loput arvosanat luokiteltiin 

pareittain uusiksi luokiksi (5–6, 7–8 ja 9–10).  Vaikka aineisto luokiteltiinkin uudelleen, 

χ²-testin reunaehdot jäivät edelleen täyttymättä. Testille määritettiin tästä syystä vielä 

eksakti p-arvo, jolloin riippuvuussuhde osoittautui tilastollisesti melkein merkitseväksi 

(p-arvo 0,011). Myös residuaalit jäivät ristiintaulukoinnissa suhteellisen pieniksi, mikä 

tukee tulkintaa, jonka mukaan muuttujien välinen riippuvuussuhde ei ole kovin vahva. 

Aineistosta piirretyn taulukon silmämääräinen tarkastelu antaa kuitenkin viitteitä siitä, 

että käyttötiheyden ja Kaupunkilinjalle annetun arvosanan välillä saattaisi olla riippu-

vuussuhde (taulukko 11). 

 

 

 

Taulukko 11. Vastaajien Kaupunkilinjalle antama arvosana käyttötiheyden perusteella luokitel-

tuna. 

 
 

Vastaajan kotikunnan ja Kaupunkilinjalle annetun arvosanan välillä on χ²-testin mukaan 

tilastollisesti melkein merkitsevä riippuvuussuhde (p-arvo 0,026). Aineistosta piirretys-
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sä kuvaajassa on myös viitteitä riippuvuussuhteen olemassaolosta (taulukko 12). Koti-

kunta -muuttuja luokiteltiin siten, että Haaparanta = 1 ja Tornio = 2. Arvosanat luoki-

teltiin samalla tavalla kuin edellä käyttötiheyden ja arvosanan välisen riippuvuussuhteen 

tutkimisessa.  

 

Taulukko 12. Kaupunkilinjalle annettujen arvosanojen prosentuaalinen osuus kaikista asuin-

kunnan arvosanoista. 

Kysymyksessä numero 7 vastaajia pyydettiin arvioimaan mielikuvansa perusteella Kau-

punkilinjan palvelutasoa kokonaisuutena sekä palvelutason valittuja osatekijöitä, joita 

olivat käytön helppous, edullisuus, liikenteen nopeus, aikataulujen luotettavuus, liiken-

teen täsmällisyys, reittien sopivuus sekä matkanteon miellyttävyys. Vastaaminen kysy-

myksiin tapahtui Likertin asteikoilla. Tulosten analysoinnissa on jätetty huomiotta vas-

tausvaihtoehto ”ei samaa eikä eri mieltä”. Vastaajat olivat tyytyväisimpiä palvelun edul-

lisuuteen (yhteensä 30 % täysin samaa mieltä), ja seuraavaksi tyytyväisimpiä matkante-

on miellyttävyyteen. Vähiten samaa mieltä oltiin väittämän kanssa, jonka mukaan reitit 

sopisivat vastaajan matkustustarpeisiin: 65 prosenttia haaparantalaisista ja 35 prosenttia 

torniolaisista vastaajista oli väittämästä täysin eri mieltä. Myös helppokäyttöisyys ja 

aikatauluista saatavan tiedon luotettavuus koettiin ongelmallisiksi. 

Vastaajan palvelutason osatekijöille antamien arvioiden ja vastaajan asuinkunnan 

väliltä löytyy χ²-testin mukaan tilastollinen riippuvuussuhde kolmessa tapauksessa (tau-

lukko 13). Liikenteen täsmällisyyden ja asuinkunnan välillä oli tilastollisesti merkitsevä 

riippuvuussuhde (p-arvo 0,001); vastaajan asuinkunnan ja matkanteon miellyttävyyden 

välillä sekä asuinkunnan ja reittien matkustustarpeisiin sopivuuden välillä oli sen sijaan 
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melkein merkitsevä riippuvuussuhde (p-arvot 0,01 ja 0,012). Aineistossa eivät täytty-

neet χ²-testille asetetut reunaehdot, ja koska vastausluokkien yhdistely olisi hävittänyt 

arvokasta tietoa, lopullinen testi tehtiin määrittelemällä testille eksakti p-arvo. 

Taulukko 13. Vastaajien arvio palvelutason osatekijöistä asuinkunnan perusteella jaoteltuna. 

Taulukossa mukana vain osatekijät, jotka ovat tilastollisesti riippuvaisia vastaajan asuinkunnas-

ta. 

 

Palvelutason osatekijöille annetun arvion ja Kaupunkilinjan käyttötiheyden väliltä löy-

tyy χ²-testin perusteella tilastollinen riippuvuussuhde niin ikään kolmessa tapauksessa: 

käyttötiheyden ja helppokäyttöisyyden, aikatauluista saatavaa tiedon luotettavuuden 

sekä reittien sopivuuden välillä oli kaikissa kolmessa tapauksessa tilastollisesti merkit-

sevä riippuvuussuhde (p-arvot 0,001; 0,005 ja 0,001). Aikataulujen luotettavuuden ja 

reittien sopivuuden tapauksessa määritettiin eksakti p-arvo. Riippuvuussuhteesta saa 

viitteitä myös aineistosta piirrettyä taulukkoa 14 tarkastelemalla. 
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Taulukko 14. Vastaajan Kaupunkilinjaa koskevat arviot Kaupunkilinjan käyttötiheyden perus-

teella luokiteltuna. Taulukossa mukana vain ne palvelutason osatekijät, jotka ovat tilastollisesti 

riippuvaisia vastaajan Kaupunkilinjan käyttötiheydestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysymys numero 8 selvitti vastaajan tapaa etsiä tietoa Kaupunkilinjan aikatauluista. 

Vastaajan oli mahdollista tämän kysymyksen kohdalla valita useampi vastausvaihtoeh-

to. Internet oli ylivoimaisesti suosituin tapa etsiä aikatauluinformaatiota sekä Torniossa 

että Haaparannalla (yhteensä 66 %). Paperista aikataulukirjaa käytettiin hieman useam-

min Haaparannalla kuin Torniossa: haaparantalaisista aikataulukirjaa käytti 31 prosent-

tia, kun vastaava luku torniolaisten osalta oli 25 prosenttia. Tiedonhakumenetelmän ja 

asuinkunnan välillä ei ollut χ²-testin perusteella tilastollista riippuvuussuhdetta.  

Vastaajia pyydettiin kysymyksessä numero 9 arvioimaan Matkakeskusta koskevia 

väittämiä. Vastaajat olivat selvästi eniten samaa mieltä väittämän kanssa, jonka mukaan 

he saavat palvelua äidinkielellään: 72 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä. Au-

kioloaikojen sopivuuteen oltiin seuraavaksi tyytyväisimpiä, joskin torniolaisten ja haa-

parantalaisten vastaajien kesken vastauksissa oli huomattava ero: Haaparannalla asuvat 

vastaajat olivat opastuksen jälkeen vähiten tyytyväisiä aukioloaikoihin. Vastaajat olivat 

kaikkein vähiten samaa mieltä väittämän ”opastus keskusta-alueelta Matkakeskukseen 

on riittävä” kanssa: vastaajista täysin eri mieltä oli yhteensä 29 %.  
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Matkakeskusta koskevien arvioiden ja vastaajan Kaupunkilinjan käyttötiheyden 

välillä ei ollut χ²-testin mukaan tilastollisesti merkitsevää riippuvuussuhdetta. Sen sijaan 

vastaajan asuinkunnan ja arvioiden välillä riippuvuussuhde oli paikoin havaittavissa 

(taulukko 15). Omalla äidinkielellä palvelun saamisen, aukioloaikojen sopivuuden ja 

opasteiden riittävyyden sekä asuinkunnan välillä oli kaikissa tapauksissa tilastollisesti 

merkitsevä riippuvuussuhde (p-arvo 0,001). Palvelun saamista omalla äidinkielellä sekä 

aukioloaikoja koskevien väittämien kohdalla testille määriteltiin eksakti p-arvo. 

 

Taulukko 15. Vastaajien arvio Matkakeskusta koskevista väittämistä asuinkunnan perusteella 

jaoteltuna. Mukana taulukossa ovat ne väittämät, jotka ovat tilastollisesti riippuvia vastaajan 

asuinkunnasta. 

 

Kysymys numero 10 käsitteli Matkakeskuksen palveluita. Vastaajien oli mahdollista 

tämän kysymyksen kohdalla valita useampi vastausvaihtoehto. Kysymykseen oli jäänyt 

käännösvirhe, joka huomattiin vasta, kun kyselyyn oli ollut mahdollista vastata jo yli 

viikon ajan. Tästä syystä analysointivaiheessa on täytynyt jättää huomiotta vastausvaih-

toehdot ”matkailutoimisto” ja ”resebyrå”. Eniten käytetty palvelu oli Matkahuolto, jon-

ka oli valinnut 44 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi eniten käytetty palvelu oli aikai-

semmin Matkakeskuksen tiloista löytynyt ravintola, jossa oli asioinut 32 prosenttia vas-

taajista. Torniolaisten vastaajien tapauksessa suosituin vastaus oli Matkahuolto, kun 

haaparantalaiset vastaajat olivat käyttäneet eniten ravintolaa. 
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Vastaajien Matkakeskuksessa käyttämien palveluiden ja asuinkunnan välillä oli 

χ²-testin mukaan tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuussuhde (p-arvo 0,000). Viit-

teitä riippuvuussuhteesta saa myös aineistosta piirretystä taulukosta 16. Torniolaisista 

vastaajista vain 8 oli käyttänyt Bussgodsin palveluita, ja vastaavasti Haaparannalla asu-

vista vastaajista 3 oli asioinut Matkahuollossa.  

 

Taulukko 16. Vastaajien käyttämät palvelut Matkakeskuksessa asuinkunnan perusteella jaotel-

tuna. 

 

Kysymyksessä numero 11 pyydettiin vastaajia arvioimaan eri tekijöiden vaikutusta hei-

dän kulkutapavalintoihinsa. Suurin osa vastaajista piti joukkoliikenteen reittien sopi-

vuutta kulkutapavalinnan kannalta tärkeänä (76 %); seuraavaksi tärkeimpiä tekijöitä 

olivat joukkoliikenteen vuorojen määrä ja lyhyt kävelymatka pysäkille. Vähiten valin-

taan vaikutti mahdollisuus pysäköidä pyörä tai auto pysäkin läheisyyteen (42 %). Seu-

raavaksi vähiten vaikutusta oli pysäkkien ja kaluston esteettömyydellä. Vastaajat koki-

vat kuitenkin yleisesti kaikki mukaan valikoituneet tekijät tärkeiksi kulkutapavalinnan 

kannalta. 

Vastaajien kotikunnan ja kulkutapavalintoihin vaikuttavien tekijöiden välillä oli 

χ²-testin perusteella tilastollisesti merkitsevä riippuvuussuhde kolmessa tapauksessa 

(taulukko 17). Pysäkkien ja kaluston esteettömyyden sekä asuinkunnan välinen riippu-
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vuussuhde oli tilastollisesti merkitsevä (p-arvo 0,004), joukkoliikenteen reittien sopi-

vuuden ja vuorojen määrän tapauksessa riippuvuussuhde oli tilastollisesti melkein mer-

kitsevä (p-arvot 0,023 ja exact-p 0,029). Vastausvaihtoehdoista jätettiin analyysivai-

heessa huomiotta luokka 4 (en osaa sanoa). Vastaajan Kaupunkilinjan käyttötiheydellä 

ja kulkutapavalintoihin vaikuttavien tekijöiden välillä sen sijaan ei ollut tilastollista 

riippuvuussuhdetta. 

 

Taulukko 17. Tekijöiden vaikutus kulkutapavalintaan asuinkunnan perusteella jaoteltuna. Tau-

lukossa mukana vain ne tekijät, jotka ovat tilastollisesti riippuvaisia vastaajan asuinkunnasta. 

  

 

5.3 Joukkoliikenteen kehittäminen  

Kysymyksessä numero 12 vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä mieltä he ovat Kaupun-

kilinjan kehittämistä koskevista väittämistä. Vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että 

palveluiden kehittäminen on ympäristösyistä kannatettavaa (70 %), seuraavaksi eniten 

täysin samaa mieltä oltiin palvelujen lisäämistä koskevan väittämän kanssa (taulukko 

18). Vastaajat olivat vähiten samaa mieltä väittämän kanssa, missä ehdotettiin, että 

Kaupunkilinjan tulisi kulkea mahdollisimman suoraa ja nopeaa reittiä (32 % ). Vastaa-

jan asuinkunnan ja Kaupunkilinjan kehittämistä koskevien väittämien välillä ei ollut χ²-

testin perusteella tilastollisesti merkitsevää riippuvuussuhdetta. Kaupunkilinjan käyttö-
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tiheyden tapauksessa löytyi vain yksi melkein merkitsevä riippuvuussuhde käyttötihey-

den ja ympäristösyistä tehtävän palveluiden kehittämisen väliltä (p-arvo 0,018).  

Taulukko 18. Kaupunkilinjan kehittämistä koskevat väitteet vastaajien asuinkunnan perusteella 

jaoteltuna. 

 

 

Kysymyksessä numero 14 kysyttiin, lisäisikö vastaaja Kaupunkilinjalla matkustamista, 

jos tietyt ehdot täyttyisivät. Vastaajat olivat eniten samaa mieltä väittämän ”[Lisäisin 

Kaupunkilinjan käyttöä, jos] aikataulut vastaisivat paremmin matkustustarpeitani” (60 

%). Seuraavaksi eniten Kaupunkilinjan käyttöä lisäisi vuorojen lisäys arkipäivisin. Vä-

hiten vaikutusta arvioitiin olevan matkustamisen esteettömyydellä. Vastaajat arvioivat 

tekijöille kuitenkin yleisesti olevan merkitystä Kaupunkilinjalla matkustamisen lisäämi-

seen (taulukko 19). 
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Taulukko 19. Vastaajien suhtautuminen Kaupunkilinjan käytön lisäämiseen, jos tietyt ehdot 

täyttyisivät. Mukana taulukossa koko aineisto. 

 

 

Vastaajan Kaupunkilinjan käyttötiheyden ja matkustamista lisäävien tekijöiden välillä 

oli tilastollisesti χ²-testin perusteella merkitsevä riippuvuussuhde reittien tapauksessa 

(exact-p-arvo 0,009); aikataulujen käyttötarpeisiin sopivuuden tapauksessa riippuvuus-

suhde oli tilastollisesti melkein merkitsevä (exact-p-arvo 0,03). Asuinkunnan ja matkus-

tamista lisäävien tekijöiden välillä oli tilastollisesti melkein merkitsevä riippuvuussuhde 

esteettömyyden ja lipun hinnan alentamisen tapauksessa (p-arvot 0,049 ja 0,029). 

 

5.4 Vastaajien liikkumistottumukset 

Henkilöauto on kohdealueen vastaajien tärkein kulkuväline työ- ja koulumatkoilla sekä 

talvisin (50 %) että talvikauden ulkopuolella (37 %). Linja-auto on pääasiallinen kulku-
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väline talvisin 15 prosentille vastaajista ja talvikauden ulkopuolella 7 prosentille. Käve-

ly ja pyöräily muodostivat yhdessä pääasiallisen kulkutavan talvisin 35 prosentille ja 

muulloin 53 prosentille vastaajista (taulukko 20). Yllättävää vastauksissa oli, että vain 

neljä oli valinnut talvikauden ulkopuolella pääasialliseksi kulkuvälineekseen mopon, 

moottoripyörän tai mopoauton, vaikka vastaajista merkittävä osa oli 16–20-vuotiaita.  

 

Taulukko 20. Vastaajien pääasiallinen kulkuväline talvisin ja talvikauden ulkopuolella asuin-

kunnittain jaoteltuna. 

 

 

Vastaajan elämäntilanteen ja käytetyn kulkuvälineen välillä ei ollut χ²-testin perusteella 

tilastollisesti merkitsevää riippuvuussuhdetta talvikauden ulkopuolella ja talvisinkin 

tulos oli vain suuntaa antava (p-arvo 0,074). Elämäntilanne luokiteltiin kolmeen luok-

kaan, jotka olivat töissäkäyvä tai yrittäjä, koululainen tai opiskelija ja muu. Kulkuvä-

linevalintaa peilattiin myös vastaajan ikään χ²-testin avulla. Talvisin käytetyn kulkuvä-

lineen ja vastaajan iän väliltä löytyi tilastollisesti melkein merkitsevä riippuvuussuhde 

(p-arvo 0,034) (taulukko 21). Sen sijaan talvikauden ulkopuolella tulos oli vain suuntaa 

antava. 
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Taulukko 21. Eri ikäryhmien talvisin pääasiallisesti käyttämät kulkuvälineet. 

 

 

Vastaajan asuinkunnan sekä talvisin ja talvikauden ulkopuolella pääasiallisesti käytetyn 

kulkuvälineen välillä ei ollut χ²-testin perusteella tilastollista riippuvuussuhdetta. Koska 

havaintoarvoja ei ollut kaikissa soluissa testin kannalta riittävästi, pelkistettiin vastaus-

luokkia siten, että luokka ”mopo, moottoripyörä tai mopoauto” yhdistettiin henkilöauto 

-luokan kanssa. Ratkaisu on perusteltu siitä syystä, että mopot ovat yksityisiä kulkuväli-

neitä ja ne kulkevat polttoaineella kuten henkilöautotkin. 

Vastaajan kotikaupunginosan ja pääasiallisesti käytetyn kulkuvälineen väliltä löy-

tyi tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuussuhde sekä talvisin että talvikauden ulko-

puolella (p-arvo 0,000).  Kaupunginosa-muuttuja luokiteltiin siten, että 1= Tornion tai 

Haaparannan keskusta, 2= 2–4 km keskustasta, 3= 5–10 km keskustasta ja 4= yli 10 km 

keskustasta. Mopo -vastausvaihtoehto yhdistettiin tässäkin tapauksessa henkilöauto-

luokkaan (taulukko 22). Χ²-testin reunaehdot eivät kuitenkaan tällä tavalla luokitellussa 

aineistossa toteutuneet, ja koska luokkien yhdistely edelleen olisi hävittänyt arvokasta 

tietoa, lopullinen testi suoritettiin Monte Carlon metodilla.  
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Taulukko 22. Vastaajien pääasiallinen kulkuväline talvisin ja talvikauden ulkopuolella vastaa-

jien kodin sijaintivyöhykkeen perusteella jaoteltuna. 

 

 

Kysymyksessä numero 21 kysyttiin, mihin tarkoitukseen vastaaja käyttää Kaupunkilin-

jaa. Myös tämän kysymyksen kohdalla vastaajan oli mahdollista valita useampi vasta-

usvaihtoehto. Vastaajista 31 prosenttia ilmoitti, ettei käytä Kaupunkilinjaa lainkaan. 

Kaupunkilinjaa käyttävien vastaajien tapauksessa yleisin käyttötarkoitus oli arjen asi-

ointimatkat (32 prosenttia vastaajista). Seuraavaksi yleisimmin Kaupunkilinjalla kuljet-

tiin harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyviä matkoja (taulukko 23). 

 

Taulukko 23. Kaupunkilinjan käyttötarkoitus asuinkunnittain jaoteltuna. Taulukossa ei ole 
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mukana vastausvaihtoehto ”En käytä Kaupunkilinjaa”. 

Kaupunkilinjan käyttötarkoituksen ja asuinkunnan välillä on χ²-testin perusteella mel-

kein merkitsevä riippuvuussuhde (p-arvo 0,017). Mukana analyysissä olivat kaikki vas-

tausluokat. Käyttötiheyden ja käyttötarkoituksen välillä taas on tilastollisesti vain suun-

taa antava riippuvuussuhde (p-arvo 0,079). Käyttötiheydestä mukana olivat vain ne luo-

kat, joissa vastaajat käyttivät Kaupunkilinjaa ja käyttötarkoituksesta huomiotta jätettiin 

vastaajat, jotka eivät käyttäneet Kaupunkilinjaa sekä luokka ”muu”.  

55 prosenttia vastaajista ilmoitti kysymykseen numero 22, että heillä oli henkilö-

auto käytössään aina tai lähes aina (taulukko 24). Noin viidenneksellä vastaajista ei ollut 

käytössään henkilöautoa. Haaparannalla ja Torniossa asuvien vastaajien välillä oli suu-

rin ero vastausvaihtoehdon ”kotitaloudessamme on henkilöauto, joka on pääsääntöisesti 

toisen henkilön käytössä” kohdalla: 15 prosenttia haaparantalaisista valitsi tämän vaih-

toehdon, kun Torniossa vastaava luku oli 28 prosenttia. Selitys eroon saattaa löytyä sii-

tä, että Torniossa suuri osa vastaajista ilmoitti olevansa koululaisia tai opiskelijoita, joil-

la harvemmin vielä on omaa autoa. Kaupunkilinjan aktiivikäyttäjistä 27 prosentilla oli 

käytössään henkilöauto aina tai lähes aina ja 39 prosentilla oli kotitaloudessaan auto, 

joka kuitenkin oli pääsääntöisesti toisen henkilön käytössä. 

 

Taulukko 24. Vastaajien henkilöauton käyttömahdollisuus asuinkunnan perusteella jaoteltuna.  

 

Henkilöauton käyttömahdollisuuden ja Kaupunkilinjan käyttötiheyden välillä on χ²-

testin perusteella tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuussuhde (p-arvo 0,000). Tau-

lukko 25 osoittaa, että henkilöistä, joilla on käytössään henkilöauto aina tai lähes aina, 
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65 prosenttia ei käyttänyt Kaupunkilinjaa. Tämä tukee Norheimin ja Renolenin edellä 

esitettyä väitettä, jonka mukaan korkea autonomistajuusaste laskee joukkoliikenteen 

käyttöaktiivisuutta. Tosin suoran johtopäätöksen tekeminen on tässä kohtaa mahdoton-

ta, koska tulokseen vaikuttavat myös muut seikat, kuten vastaajan kodin sijainti ja hen-

kilön ikä. Tästä syystä selvitin vielä, onko henkilöauton käyttömahdollisuus tilastolli-

sesti riippuvainen vastaajan kotikaupunginosasta. Kaupunginosat luokiteltiin samoin 

kuin edellä.  Χ²-testin tulos oli, että muuttujien väliltä löytyi tilastollisesti melkein mer-

kitsevä riippuvuussuhde (exact-p-arvo 0,023). Sen sijaan vastaajan iän ja henkilöauton 

käyttömahdollisuuden väliltä ei löytynyt tilastollista riippuvuussuhdetta käytetyn aineis-

ton perusteella. Myöskään Kaupunkilinjan käyttötiheyden ja kotikaupunginosan välillä 

tilastollista riippuvuussuhdetta ei ollut havaittavissa. 

 

Taulukko 25. Kaupunkilinjan käyttötiheys henkilöauton käyttömahdollisuuden perusteella 

jaoteltuna.   

  

 

5.5 Avoimet kysymykset 

 

Kysymys numero 13 käsitteli asiakkaiden toiveita mahdollisesta uudesta lipputuotteesta. 

Eniten kannatusta sai nuorisolippu, toiseksi eniten toivottiin eläkeläis- ja opiskelijalip-

pua. Useat vastaajat ovat erotelleet toisistaan opiskelijoille tarkoitetun lipun ja nuoriso-

lipun. Kaupunkilinjalla matkustaminen on kuitenkin verrattain edullista, joten kertali-

pun hinnassa ei luultavasti tule tapahtumaan muutoksia. Esiin nousi myös toive, että 
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samalla lipulla voisi matkustaa useiden eri liikennöitsijöiden linja-autoissa ja jopa val-

takunnan rajan yli: 

”Nuorison kuukausilipun pitäisi olla erittäin edullinen, jotta se innostaisi joukkoliiken-

teen käyttäjäksi, esim. 10 e kuukaudessa kaupunkilinjassa. Paras olisi, jos samalla li-

pulla voisi matkustaa kaikkien liikennöitsijöiden autoissa.”  

Torniolainen nainen 

Monet vastaajat esittivät myös toiveen lipusta, joka olisi voimassa tietyn aikaa. Mainin-

toja saivat muun muassa päivälippu, tunnin ja kahden tunnin lippu sekä kuukausilippu. 

Tällä hetkellä Haaparannalla on jo mahdollista ostaa sarjalippuja paikallisliikenteessä 

käytettäväksi. 

”Koko päivän lippu [olisi tarpeellinen], on niitä päiviä jolloin on paljon asioita tai tilai-

suuksia ja kaupunkilinjalla voisi useamman kerran saman päivän ja lipun aikana nous-

ta kyytiin. Samaa lippua voisi käyttää myös turistit; turisteille voisi olla tarjolla 1-3 

vrk:n lippuja.” 

Torniolainen nainen 

Vastaajilta kysyttiin kysymyksessä numero 15, mitä palveluja he toivoisivat Matkakes-

kukseen. Matkakeskuksen tiloissa aikaisemmin sijainnut kahvila suljettiin marraskuussa 

2014, mikä on selvästi jäänyt harmittamaan kyselyyn vastanneita, sillä ylivoimaisesti 

eniten toivottiin uutta ravintolaa tai kahvilaa. Matkakeskuksen aukioloaikoihin toivottiin 

muutosta etenkin iltaisin. Muutama vastaaja oli ilmaissut myös toiveensa aikataulujen 

selkeämmästä merkinnästä, sillä tällä hetkellä aikataulut esitetään Ruotsin ajassa. 

 

”[Toivon] parempia aukioloaikoja. Monta kertaa ulkona on seissyt palelevia turisteja”  

Haaparantalainen mies 

Kysymyksessä numero 16 vastaajilta tiedusteltiin, minne he haluaisivat matkustaa naa-

purikaupungin puolella. Sekä suomen- että ruotsinkieliset vastaajat halusivat matkustaa 

naapurikaupungin ostospaikoille. Torniossa asuvat vastaajat mainitsivat useimmin Ike-

an, Ikano -kauppakeskuksen sekä Ica Maxin, joka on ruotsalainen päivittäistavaraliike. 

Haaparannalla asuvat vastaajat mainitsivat myös usein ostospaikat, kuten Prisman, Ra-
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jalla -kauppakeskuksen ja Tampereen Säästötexin, joka on torniolainen vähittäis- ja 

tukkukauppa. Useita mainintoja keräsi myös Tornion uimahalli. 

Vastaajilta kysyttiin, minne harrastepaikkoihin he haluaisivat Kaupunkilinjalla 

matkustaa kysymyksessä numero 17. Osittain vastukset olivat samoja kuin edellisen 

kysymyksen kohdalla. Tornion uimahalli sai eniten mainintoja, minkä lisäksi yleisesti 

mainittiin kuntosalit. Muita suosittuja vastauksia olivat Haaparannalla sijaitseva urheilu-

talo Aspen ja Riekkola, mistä löytyy muun muassa luontopolku, sekä Puuluodon hiihto-

keskus Torniossa.  

Kysymyksessä numero 18 vastaajilta kysyttiin, minne he toivoisivat lisäyhteyksiä. 

Vastaajat mainitsivat useimmin Tornio itäisen rautatieseisakkeen sekä terveyskeskukset. 

Tornio itäisen korostuminen vastauksissa oli ehkä hieman yllättävää, koska sen kautta 

kulkee junia harvoin. Vastauksissa korostuivat myös yksittäisten vastaajien tarpeet 

päästä esimerkiksi työpaikalle tai kouluun Kaupunkilinjalla:  

 

”Kirkkoputaalta olisi hyvä päästä arkiaamuisin Lappian/Lapin AMK:n kampukselle ja 

iltapäivällä takaisin. Oman auton sijasta käyttäisin julkisia jos sellaisia olisi tarjolla.”  

Torniolainen mies 

Kyselyn lopuksi vastaajan oli vielä mahdollista antaa avointa palautetta. Ruotsinkieliset 

vastaajat toivoivat, että paikallisliikenteen reitit ulottuisivat entistä laajemmalle alueelle, 

jotta esimerkiksi töissä käyminen onnistuisi ilman omaa autoa. Toinen vastauksissa tois-

tunut asia oli, että vastaajilla oli vaikeuksia ymmärtää aikatauluja.  

”Niinä kertoina, kun olisin tarvinnut Ringlinjaa esimerkiksi Matkakeskukseen pääsemi-

seksi, ei sopivaa bussia ole löytynyt. Joskus taas en ole löytänyt/ymmärtänyt aikataulu-

ja. Tuloksena on se, että olen unohtanut Ringlinjan olemassaolon enkä ole edes ajatel-

lut sitä vaihtoehtona, kun olen tarvinnut kyytiä jonnekin.” 

Haaparantalainen nainen 

Kaupunkilinja sai myös kiitosta muun muassa siitä, että palvelu on ystävällistä. Eräs 

Tornioon kesätöihin tullut vastaaja kertoi yllättyneensä positiivisesti siitä, että Torniossa 

on saatavilla Kaupunkilinjan kaltainen edullinen palvelu. Monet vastaajat ilmaisivat 

useamman kysymyksen kohdalla toiveensa rajat ylittävän matkustamisen helpottumises-
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ta. Nämä toiveet tulivat ilmi etenkin niiden kysymysten kohdalla, joissa tiedusteltiin, 

mihin kohteisiin vastaaja haluaisi matkustaa Kaupunkilinjalla. 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

Tässä tutkielmassa on selvitetty Tornion ja Haaparannan paikallisliikenteen nykytilaa ja 

kehittämismahdollisuuksia. Tarkemmin sanottuna on selvitetty aikaisemmin tehtyjen 

tutkimusten pohjalta, millaisilla asioilla on vaikutusta ihmisten kulkutapavalintoihin ja 

etenkin joukkoliikenteen käyttämiseen. Näitä tekijöitä on peilattu tutkimusalueeseen 

sekä paikallisliikennekyselyyn vastanneiden mielipiteeseen paikallisliikenteen nykyti-

lasta ja kehittämismahdollisuuksista. Työn tavoitteena on ollut antaa konkreettisia ehdo-

tuksia Tornio-Haaparannan paikallisliikenteen kehittämiseksi. Samalla tutkielman tu-

lokset antavat arvokasta tietoa kohdealueen päättäjille siitä, mitä mieltä alueen asukkaat 

ovat paikallisliikenteestä ja mitkä asiat kaipaavat vastaajien mielestään kehittämistä. 

Tässä luvussa vastataan tutkielman alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin kootusti ja 

esitellään mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  

 

6.1 Paikallisliikenteen nykytila ja kehittämisedellytykset 

Joukkoliikenteen käyttämiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten yhdyskuntarakenteen 

hajanaisuus, autonomistajuusaste, matkustustottumukset, matkojen pituudet ja joukko-

liikenteen taloudellisuus. Yksilötasolla joukkoliikenteen vähäisen käytön syyt taas voi-

daan jakaa fyysisiin ja psyykkisiin esteisiin sekä tiedon puutteeseen. Sen sijaan joukko-

liikenteen käytettävyyttä helpottavat kiinteät lähtöajat, tiheät vuorovälit, joukkoliiken-

teen priorisointi ja yksinkertainen reittijärjestelmä. Kaupunkilinjan ja Ringlinjan tapa-

uksessa lähtöajat ovat kiinteät, mutta vuorot ovat siinä määrin harvoja, että matkustajan 

on välttämätöntä tuntea aikataulut.  

Tornion ja Haaparannan paikallisliikenteen käyttöedellytykset eivät ole kovin hy-

vät, jos tarkastellaan asiaa Norheimin ja Renolenin (1997) laatimien kriteerien avulla. 

Taajama-aste on molemmissa kaupungeissa korkea, mikä on paikallisliikenteen käytet-

tävyyden kannalta hyvä asia, koska joukkoliikenteen käyttö on yleisempää tiiviisti asu-

tuilla seuduilla kuin haja-asutusalueilla. Kaupunkien henkilöauton omistajuusaste taas 



75 

 

on korkeampi kuin Euroopassa keskimäärin, mikä johtuu luultavasti pitkistä välimat-

koista ja puutteellisista joukkoliikenteen palveluista. Päivän aikana kuljetut matkat ovat 

Lapissa ja Norrbottenin läänissä keskimäärin pitkiä. Tällä ei kuitenkaan ole suurta vai-

kutusta paikallisliikenteen käyttöön, sillä Kaupunkilinja ja Ringlinjen liikennöivät Tor-

nion ja Haaparannan keskeisillä kaupunkialueilla. Matkustustottumukset ovat paikallis-

liikenteen käytön kannalta huonot, sillä henkilöauto on yhä eniten käytetty kulkuväline. 

Lyhyillä matkoilla ihmiset voisivat tosin olla innokkaita siirtymään julkisten kulkuväli-

neiden käyttöön, sillä oman auton käytöstä syntyvät edut ovat pieniä. Kaupunkien väes-

töpohja on julkisen liikenteen taloudellisuuteen nähden pieni, mikä yhdessä yleisesti 

haastavan taloudellisen tilanteen kanssa tekee joukkoliikenteen taloudellisen järjestämi-

sen haasteelliseksi. 

Rajat ylittävän joukkoliikenteen edellytykset ovat Winderin ym. (2001) mukaan 

hyvät etenkin silloin, kun taajamat ulottuvat valtion rajan ylitse ja toisella puolen rajaa 

sijaitsee houkutteleva työ- tai asuntomarkkina-alue. Lisäksi tuotteiden ja palveluiden 

halvempi hinta rajan takana, yhteinen kieli sekä pieni auton omistajuusaste tai auton 

käyttöä rajoittamaan pyrkivät poliittiset päätökset kannustavat rajat ylittävän joukkolii-

kenteen kehittämiseen. Rajalla-hankkeen myötä Tornion ja Haaparannan kaupunkikes-

kustat on rakennettu yhteen, mikä on yhteisen paikallisliikenteen järjestämisen kannalta 

erittäin positiivinen asia. Kaupunkien kokoeron vuoksi Tornio on luultavasti houkutte-

leva työmarkkina-alue myös Haaparannalla asuville.  Sen sijaan tuotteiden ja palvelui-

den hinnassa ei ole merkittävää eroa, autonomistajuusaste on korkea eikä auton käyttöä 

ole pyritty rajoittamaan poliittisilla päätöksillä. Kieli sekä yhdistää että erottaa kohde-

alueen väestöä, sillä Haaparannalla asuu paljon suomenkielistä väestöä, mutta toisaalta 

englannin merkitys kommunikointikielenä on kasvanut viime vuosina. 

Tornio ja Haaparanta ovat kooltaan ja asukasmääriltään suhteellisen pieniä kau-

punkeja, mutta tämä seikka ei kuitenkaan saisi olla esteenä paikallisliikenteen kehittä-

miselle. Tornio on Suomen vilkkain rajanylityspiste, ja suuren osan rajanylityksistä 

muodostavat paikallisten ihmisten työ- ja asiointimatkat. Tornion ja Haaparannan lii-

kenneverkoston nykytilan taso riippuu siitä, mihin alueita vertaa. Kaupunkien liikenne 

nojaa vahvasti yksityisautoiluun, mutta toisaalta tarjontaa on myös julkisen liikenteen 

palveluista. Alueellinen linja-autoliikenne on suhteellisen toimivaa, mutta iltaisin ja 

viikonloppuisin vuorojen määrä on vähäinen. Paikallisliikenteessä taas on paljon poten-
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tiaalia, mutta sen toteutuminen on pitkälti kiinni kaupunkien halusta kaataa rajat ylittä-

vän liikenteen tiellä olevat esteet. 

Meinhard ja Winder (2003) suosittelevat rajat ylittävän liikenteen järjestämisessä 

aloittamaan edullisista ratkaisuista, jotka tuottavat asiakkaille mahdollisimman suurta 

lisäarvoa. Kielierot voivat muodostaa asiakkaalle herkästi psyykkisen esteen matkante-

olle, mikäli naapurimaan kielen osaaminen on heikkoa. Informaation tuottaminen mo-

lempien maiden kielellä poistaisi tällaiset psyykkiset esteet, minkä lisäksi se on suhteel-

lisen edullinen toimenpide toteuttaa. Tornion Kaupunkilinjan aikataulukirja on täysin 

suomenkielinen, ja tähän asiaan kaivattaisiin muutosta. Haaparannan Ringlinjan aika-

taulukirjasta sen sijaan löytyy sama informaatio sekä suomeksi että ruotsiksi. Suomen-

kielisessä käännöksessä on tosin muutama virhe: esimerkiksi asiakkaiden mahdollisia 

allergioita käsittelevässä kappaleessa on puhetta turkiseläimen ottamisesta mukaan mat-

kalle, mikä antaa lukijalle ehkä hieman koomisen vaikutelman. Suositeltavampaa olisi 

käyttää esimerkiksi termiä kotieläin tai lemmikki. Kielierot olisi hyvä ottaa huomioon 

myös asiakkaiden palvelussa. Esimerkiksi lipun hinnan kertominen myös naapurimaan 

kielellä ei vaatisi kuljettajalta erityisen hyvää kielitaitoa, mutta se voisi parantaa asiak-

kaan kokemusta matkan miellyttävyydestä ja kuljettajan palvelualttiudesta.  

Koska paikallisliikenteen palveluiden täydellinen yhteensovittaminen vie luulta-

vasti aikaa, aluksi liikkeelle voisi lähteä siitä, että aikataulut löytyisivät samasta aikatau-

lukirjasta ja reitit piirrettäisiin samalle kartalle. Tämä parantaisi vaihtomahdollisuuksia 

kulkuvälineestä toiseen ja tuottaisi asiakkaille suurta lisäarvoa. Samalla olisi mahdollis-

ta sovittaa paikallisliikenteen linjojen aikataulut vastaamaan paremmin asiakkaiden 

liikkumistarpeita.  Myöhemmin, mikäli motivaatiota paikallisliikenteen yhdistämiseen 

löytyy, asiaa selvittämään voisi perustaa oman työryhmänsä. Koska kaupunkien välillä 

on jo nykyisellään paljon yhteistyötä, luottamuksellisten suhteiden luominen on luulta-

vasti helppoa. Lisäksi apuna voisi käyttää muiden eurooppalaisten kaksoiskaupunkien 

esimerkkiä. 

Tornion keskustassa ei nykyisellään ole opasteita Matkakeskukseen. Tämä on 

merkittävä puute, sillä etenkin ulkopaikkakuntalaisille saattaa tulla yllätyksenä, että 

Matkakeskus sijaitsee Ruotsin puolella. Lisäksi kaupunginvaltuustojen yhteiskokouk-

sessa tuli ilmi, että turisti-infoon ohjaavat kyltit johtavat edelleen vanhaan toimipistee-
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seen. Asia oli tarkoitus korjata kesän 2015 aikana, mutta ainakaan toistaiseksi asiassa ei 

ole tapahtunut muutosta.  

Koska tiedon puute osoittautui kyselyn perusteella yhdeksi merkittävimmistä syis-

tä olla käyttämättä paikallisliikenteen palveluita, on tämän ongelman ratkaiseminen en-

siarvoisen tärkeää. Aikatauluinformaation tulee olla selkeää ja helposti saatavilla. Yksi 

mahdollinen kehittämismahdollisuus olisi luoda Kaupunkilinjalle ja Ringlinjalle yhtei-

nen internetsivusto. Kyselyn perusteella suurin osa vastaajista haki tietoa aikatauluista 

internetistä, joten ratkaisu on tästäkin syystä perusteltu. Esimerkiksi Oulun Citybusseilla 

on omat kotisivunsa. Myöhemmin paikallisliikenteelle voisi kehittää jopa oman mobiili-

sovelluksensa, mikä helpottaisi aikataulujen hakua älypuhelimella huomattavasti.  Li-

säksi aikataulujen tulisi olla saatavilla paikallisliikenteen pysäkeillä. 

Paikallisliikenteen markkinointiin tulisi panostaa entistä enemmän esimerkiksi 

mainostamalla Kaupunkilinjaa ja Ringlinjaa paikallisissa lehdissä. Näin palvelu tulisi 

ihmisille tutummaksi ja kynnys käyttää palvelua pienenisi. Markkinointi voitaisiin 

myöhemmin ulottaa koskemaan myös laajempaa aluetta. Koska Tornio-Haaparanta on 

merkittävä ostoskohde, palvelua voisi mainostaa ulkopaikkakuntalaisille esimerkiksi 

siten, että ostosmatkalla oleva ihminen voisi jättää autonsa keskustan laitamille ja jatkaa 

matkaansa eri ostospaikkoihin paikallisliikenteen kyydissä. Myös bussipysäkkien pa-

rempi näkyvyys katukuvassa toimisi paikallisliikenteen mainontana sen lisäksi, että 

pysäkkien parempi varustelutaso lisää jo itsessään palvelun käyttömukavuutta. 

Rahoituksen löytyminen on usein yksi suurimmista haasteista, joita hankkeiden 

toteuttamiseen liittyy. Koska rajat ylittävän paikallisliikenteen järjestäminen liittyy kiin-

teästi rajayhteistyön tekemiseen ja sitä kautta integraatioon, mahdollisia rahoituskanavia 

voisivat olla Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto ja sosiaalirahasto. Painopis-

tealueiksi ohjelmakaudelle 2014–2020  on mainittu muun muassa ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen, ympäristön laadun säilyttäminen ja kestävän liikenteen edistäminen sekä 

liikenneverkkoinfrastruktuurin parantaminen (Euroopan komissio 2015). Yhteisen pai-

kallisliikenteen järjestämiseksi voitaisiinkin hakea rahoitusta esimerkiksi Euroopan ko-

heesiorahastosta. 
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6.2 Vastaajien kokemus paikallisliikenteestä ja parannusehdotukset 

Ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttavat useat seikat, kuten liikkumisesta koituvat 

kustannukset, liikkumiseen tarvittava aika, mukavuus ja mahdollisuus kuljettaa tavaroi-

ta. Joukkoliikenne kilpailee kulkutapana eniten henkilöauton kanssa, mikä tarkoittaa, 

että joukkoliikennematkan pitäisi täyttää mainitut kriteerit henkilöautoa paremmin. 

Käytännössä joukkoliikenteen kulkuvälineet kuitenkaan harvemmin kykenevät suoriu-

tumaan kaikista kriteereistä paremmin kuin henkilöauto: esimerkiksi linja-autot liiken-

nöivät tietyillä reiteillä, jolloin matkaan usein kuluu kauemmin aikaa kuin henkilöautol-

la. Kaupunkilinjalla ja Ringlinjalla matkustaminen on edullista, ja kyselyyn vastanneet 

olivat tyytyväisiä matkalippujen hintaan. Matkanteko koettiin myös miellyttäväksi. Vas-

taajista yhtä suuri osa oli tyytymättömiä ja tyytyväisiä matkan nopeuteen. Sen sijaan 

tavarankuljetusmahdollisuus ei tullut vastauksissa esille lainkaan.  

Paikallisliikenteessä keskeisimpiä palvelutasotekijöitä ovat Pesosen ja Moilasen 

(2006) mukaan vuorovälit, kävelymatkojen pituudet, ajoaika, täsmällisyys ja lippujär-

jestelmän helppokäyttöisyys. Nämä tekijät nousivat esille myös paikallisliikennekyselyn 

vastauksista. Vastaajien kulkutapavalinnan kannalta tärkein tekijä oli joukkoliikenteen 

reittien sopivuus (76 %); seuraavaksi tärkeimpiä tekijöitä olivat joukkoliikenteen vuoro-

jen määrä (67 %) ja lyhyt kävelymatka pysäkille (63 %). Kulkuvälineessä vietetty aika 

on kulkutapavalinnan kannalta erittäin tärkeä 48 prosentille vastaajista ja täsmällisyys 

vuorostaan 59 prosentille. Lippujärjestelmän helppokäyttöisyydestä ei sinänsä ollut ky-

selyssä omaa kysymystään, mutta vastaajat toivoivat muun muassa sarjalippuja ja mat-

kakortteja myös paikallisliikenteessä käytettäviksi. 

Yksilötasolla joukkoliikenteen vähäiseen käyttöön liittyvät syyt tulivat esille myös 

paikallisliikennekyselyn vastauksissa. Fyysiset ja psyykkiset syyt, kuten kulkuvälinei-

den esteettömyys ja kyky suunnitella joukkoliikennematka, saivat vain muutaman mai-

ninnan, kun taas tiedon puutteeseen tai virheelliseen tietoon liittyvät syyt korostuivat. 

Kulkuvälineiden esteettömyys sai yleisesti vain vähän kannatusta kysymyksissä, joissa 

haluttiin selvittää vastaajan kulkutapavalintaan vaikuttavia seikkoja sekä tekijöitä, jotka 

saisivat vastaajan käyttämään enemmän paikallisliikenteen palveluita. Selitys saattaisi 

löytyä siitä, että vastanneiden joukkoon ei ehkä sattunut henkilöitä, joille fyysiset esteet 

ovat merkittävä ongelma. Esteettömyys on asia, jolla ei luultavasti ole paljoa merkitystä 
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henkilölle, jonka fyysiset ominaisuudet ovat normaalit. Myös lastenvaunujen kanssa 

liikkuminen asettaa matkalle fyysisiä esteitä, mutta koska esimerkiksi Tornion Kaupun-

kilinjaa liikennöi minibussi, ei sen käyttö ole käytännössä edes mahdollista lastenvaunu-

jen kanssa liikkuville. Psyykkiset esteet tulivat lähinnä esille epävarmuuden kautta: yk-

sikään vastaaja ei ilmaissut kokeneensa oloaan turvattomaksi paikallisliikenteen kulku-

välineessä tai Matkakeskuksessa. Kyydin turvallisuutta pidettiin kuitenkin tärkeänä kul-

kutapavalinnan kannalta. Tiedon puute oli paikallisliikennekyselyn perusteella merkit-

tävä este paikallisliikenteen käytölle. Vastaajat moittivat yleisesti aikataulujen epäsel-

vyyttä, kellonaikojen epäselvää merkintää Matkakeskuksessa ja tiedonhankinnan vaike-

utta. Tulokset tukevat Norheimin ja Ruudin (2002) väittämää, jonka mukaan tiedon 

puutteesta tai virheellisestä tiedosta johtuvat esteet ovat kaikkein yleisimpiä estetyyppe-

jä. 

Taustamuuttujilla oli vaikutusta vastaajien mielipiteisiin osassa tapauksista. Vali-

tut taustamuuttujat eivät kuitenkaan välttämättä selitä eroja vastauksissa kokonaan, vaan 

taustalla voi olla myös muita tuntemattomia tekijöitä. Torniolaiset vastaajat olivat kes-

kimäärin tyytyväisempiä Kaupunkilinjaan kokonaisuutena kuin Haaparannalla asuvat 

vastaajat: torniolaiset vastaajat antoivat arvosanaksi keskimäärin 6,8, kun haaparantalai-

set antoivat arvosanaksi vain 5,7. Kaupunkilinjaa koskevien väittämien tapauksessa 

asuinkunnalla oli tilastollisten testien perusteella merkitystä vastaajan mielipiteeseen 

liikenteen täsmällisyydestä, reittien sopivuudesta ja matkanteon miellyttävyydestä. 

Haaparantalaiset vastaajat arvioivat kaikki mainitut tekijät huomattavasti negatiivisem-

min kuin Torniossa asuvat vastaajat. 

Matkakeskusta koskevien väittämien kohdalla asuinkunta vaikutti vastaajan ko-

kemukseen palvelun saamisesta omalla äidinkielellä, aukioloaikoihin tyytyväisyyteen ja 

opastuksen riittävyyteen. Haaparantalaiset vastaajat olivat tyytymättömämpiä palvelun 

saamiseen omalla äidinkielellä kuin torniolaiset, mikä on ehkä hieman yllättävää, kun 

ottaa huomioon, että Matkakeskus sijaitsee Ruotsin puolella. Asuinkunnan ja kulkuta-

pavalintoihin vaikuttavien tekijöiden kohdalla tilastollinen riippuvuussuhde oli havait-

tavissa pysäkkien esteettömyyttä, vuorojen määrää ja reittien sopivuutta koskevien väit-

tämien kohdalla. Esteettömyys oli haaparantalaisille vastaajille keskimäärin tärkeämpi 

asia kulkutapavalinnan kannalta, kun taas vuorojen määrällä ja reittien sopivuudella oli 

heille vähemmän merkitystä kuin torniolaisille vastaajille. Kaupunkilinjan käytön li-



80 

 

säämiseen vaikuttavien tekijöiden kohdalla asuinkunnalla oli vaikutusta mielipiteeseen 

esteettömyydestä ja lipun hinnan alentamisesta. 

Kaupunkilinjan käyttöaktiivisuus vaikutti vastaajan arvioon Kaupunkilinjasta ko-

konaisuutena, sillä aktiivikäyttäjät antoivat keskimäärin arvosanan 7,2, kun taas Kau-

punkilinjaa käyttämättömät henkilöt antoivat arvosanaksi keskimäärin 5,8. Aktiivikäyt-

täjät myös pitivät Kaupunkilinjaa useammin helppokäyttöisenä, he kokivat aikatauluista 

saatavan tiedon luotettavaksi ja reitit matkustustarpeisiinsa sopiviksi. On aika luonnol-

lista, että Kaupunkilinjaa käyttämättömät henkilöt olivat näistä väittämistä eri mieltä.  

Kaupunkilinjan kehittämistä koskevien väittämien kohdalla käyttöaktiivisuulla oli 

vaikutusta siihen, mitä mieltä vastaaja oli ympäristösyiden tärkeydestä palveluiden ke-

hittämisessä. Kaupunkilinjan käyttöä lisäävien tekijöiden tapauksessa reittien ja aikatau-

lujen sopivuus paremmin matkustustarpeisiin olivat tilastollisesti riippuvaisia vastaajan 

Kaupunkilinjan käyttöaktiivisuudesta. Oli ehkä hieman yllättävää, että käyttöaktiivisuu-

della oli vaikutusta vastaajan mielipiteeseen vain näiden kahden väittämän kohdalla. 

Esimerkiksi oletettavaa oli, että informaation parempi saatavuus tai vuorojen määrän 

lisääminen olisivat vaikuttaneet Kaupunkilinjaa käyttämättömien henkilöiden mielipi-

teeseen lisätä paikallisliikenteen käyttöä enemmän kuin henkilöiden, jotka jo käyttävät 

Kaupunkilinjaa viikoittain. 

Vastaajan elämäntilanteella oli lähinnä vaikutusta Kaupunkilinjan käyttötiheyteen, 

mutta esimerkiksi käytetyn kulkuvälineen tapauksessa riippuvuussuhdetta ei ollut ha-

vaittavissa.  Tulos on ehkä hieman yllättävä, sillä oletettavaa oli, että koululaiset ja 

opiskelijat olisivat erottuneet etenkin työssäkäyvistä vastaajista selkeämmin. Kyselyn 

vastaajamäärät saattavat osittain selittää tulosta. Lisäksi koululaisiksi ja opiskelijoiksi 

itsensä luokitelleista suuri osa oli kuitenkin jo 18 vuotta täyttäneitä, jolloin heillä on jo 

mahdollisesti ajokortti. Tämä seikka saattaa selittää osittain myös sen, miksi linja-autoa 

pääasiallisesti käyttävien osuus oli niin matala: talvisin linja-auto oli pääasiallinen kul-

kuväline vain 15 prosentille vastaajista, vaikka vastaajista lähes 30 prosenttia kuului 

koululaisten tai opiskelijoiden ryhmään. 

Vastaajan ikä vaikutti elämäntilannetta enemmän Kaupunkilinjan käyttötiheyteen. 

Aktiivikäyttäjistä 55 prosenttia oli alle 25-vuotiaita, kun taas vähiten aktiivikäyttäjiä 

löytyi yli 65-vuotiaiden ryhmästä. Iällä oli kuitenkin yllättävän vähän vaikutusta vastaa-

jan liikkumistottumuksiin. Mielenkiintoista on, että muutama vastaaja kertoi Kaupunki-
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linjan olevan mielestään lähinnä vanhusten päiväsaikaan käyttämä kulkuväline, mutta 

kyselyn tulokset osoittavat päinvastoin nuorten olevan aktiivisimpia paikallisliikenteen 

käyttäjiä. Jälleen on kuitenkin pidettävä mielessä, ettei tutkimuksen näyte vastaa Kau-

punkilinjan todellista käyttäjäprofiilia. 

Etenkin Haaparannalla asuvat vastaajat toivoivat, että paikallisliikenteen reitistö 

ulottuisi laajemmalle alueelle. Sama asia on tullut aikaisemmin esille myös Haaparan-

nalla järjestetyissä tapaamisissa, missä on selvitetty eri kaupunginosien asukkaiden toi-

veita joukkoliikenteen suhteen (Haparanda 2015). Toive on ymmärrettävä, sillä Ringlin-

jen kattaa nykyisellään maantieteellisesti pienen alueen ja eri kaupunginosien asukkaat 

ovat jossain suhteessa epätasa-arvoisessa asemassa keskenään. Reittien suunnittelun 

yhteydessä tärkeää olisi selvittää tarkemmin, mihin aikaan asiakkaiden matkustustarpeet 

ajoittuvat, sillä moni vastaaja kertoi paikallisliikenteen käyttämisen olevan esimerkiksi 

työmatkaliikenteessä mahdotonta. 

Paremman paikallisliikenteen markkinoinnin korostuminen vastauksissa oli hie-

man yllättävää. Vastaajat kokivat, että paikallisliikenne on profiloitunut vain ikäihmis-

ten päiväsaikaan käyttämäksi kulkuvälineeksi, mistä johtuen palvelun olemassaolo oli 

päässyt unohtumaan monelta. Suuri osa vastaajista oli kuitenkin kiinnostunut hyödyn-

tämään Kaupunkilinjaa enemmän, joten matkustuspotentiaalia löytyy ja lisääntynyt 

markkinointi toisi luultavasti lisää matkustajia.  

Vastauksista nousi esiin myös rajat ylittävän joukkoliikenteen kehittäminen. Toi-

ve mahdollisuudesta matkustaa rajan yli ilman vaihtoa toiseen kulkuvälineeseen kävi 

ilmi etenkin haaparantalaisten vastaajien kommenteista. Tämä selittyy osittain sillä, että 

Tornion uimahalli on houkutteleva harrastuskohde monille haaparantalaisille, mutta 

nykyisellään matkustaminen sinne paikallisliikenteellä vaatii vähinään yhden vaihdon 

kulkuvälineestä toiseen. Vastaajat olivat myös yleisesti kiinnostuneita matkustamaan 

paikallisliikenteellä naapurikaupungin ostoskohteisiin. 

 

6.3 Esteet rajat ylittävän paikallisliikenteen tiellä 

Rajat ylittävän joukkoliikenteen tiellä olevista estetyypeistä Tornio-Haaparanta -alueella 

havaittavissa ovat sosio-taloudelliset rajaesteet sekä joukkoliikenteen tarjonnasta johtu-

vat esteet. Sosio-taloudelliset rajaesteisiin kuuluu esimerkiksi yhteisen matkustusmotii-
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vin puute. Vaikka osan torniolaisista oppilaista onkin mahdollista käydä koulua Haapa-

rannalla toimivassa kielikoulussa, yhteinen matkustusmotiivi puuttuu silti useimmissa 

koulunkäyntiin ja töihin liittyvissä matkoissa. Harrastematkoissa yhteinen matkustus-

motiivi on sen sijaan olemassa, sillä etenkin Tornion uimahalli on houkutteleva kohde 

kummankin kaupungin asukkaille. Joukkoliikenteen tarjonnasta johtuvaksi esteeksi voi-

daan lukea esimerkiksi aikataulujen puutteellinen yhteensovittaminen.  

Kyselyn tuloksista nousi esille asiakkaiden toive rajat ylittävän liikenteen helpot-

tumisesta siten, ettei kulkuvälinettä tarvitsisi vaihtaa valtion rajalla. Aikaisemmin on-

gelmallisena on koettu EU:n kabotaasiliikennettä koskeva lainsäädäntö, mutta asiaa 

tarkemmin selvittäessä selvisi, ettei tästä koituisi Tornion ja Haaparannan paikallislii-

kenteessä ongelmia, mikäli linjat haluttaisiin yhdistää. Liikenne- ja viestintäministeriön 

hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitinin mukaan kabotaasikielto koskee lähinnä tapauksia, 

joissa yrittäjä haluaisi toimia markkinaehtoisesti toisen valtion kaupungin alueella. Näin 

ollen kaupunkien keskenään tekemät sopimukset joukkoliikenteen järjestämisestä ovat 

täysin mahdollisia. Järjestelyjen helpottamiseksi Vesanen-Nikitin kuitenkin suositteli 

perustamaan tytäryhtiön, joka vastaisi palvelun tuottamisesta (Vesanen-Nikitin 2015). 

Arvonlisäverotus on osoittautunut ongelmalliseksi jo aikaisemmin Matkakeskuk-

sen tapauksessa. Henkilökuljetuspalvelun ALV on Suomessa 10 prosenttia. Henkilökul-

jetuspalvelu lasketaan Suomessa myydyksi, jos kuljetus alkaa ja päättyy Suomeen. Sen 

sijaan Suomesta suoraan ulkomaille tai ulkomailta suoraan Suomeen suuntautuvat kulje-

tukset sekä kauttakuljetukset ovat verottomia (Vero 2011). Ruotsissa henkilökuljetus-

palvelujen arvonlisävero on vastaavasti 6 prosenttia (Skatteverket 2015), mikä tarkoittaa 

että maiden verotuksessa on 4 prosentin ero. Tämä asettaa paikallisliikenteen yhdistämi-

selle huomattavan haasteen, koska tällä hetkellä sekä Kaupunkilinjan että Ringlinjan 

matkalipun hinta on kiinteä, eli matkan hinta ei perustu matkan pituuteen tai etäisyys-

vyöhykkeisiin. Koska arvonlisävero voi vaihdella kymmenestä prosentista täysin ole-

mattomaan, myynnissä tulisi olla kolmella eri tavalla verotettuja lippuja. Käytännössä 

kyytiin nousevalta asiakkaalta tulisi siis aina erikseen tiedustella matkan määränpäätä, 

jotta ALV saataisiin maksettua oikeaan paikkaan. Näin monimutkainen järjestelmä tuli-

si tuskin toimimaan, eikä se ole kovin asiakasystävällinen. Kaupunkien tulisi perehtyä 

yhdessä ongelmaan ja kehittää molempien maiden verovirastoja tyydyttävä ratkaisu. 
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6.4 Pohdinta ja jatkotutkimusaiheet 

Huomattavaa on, että vaikka kyselyn alussa olevassa saatetekstissä oli maininta siitä, 

että kysely koskee nimenomaan Tornion ja Haaparannan paikallisliikennettä, ja tästä 

asiasta muistutettiin vielä erikseen joidenkin kysymysten kohdalla, ovat vastaajat saat-

taneet arvioita tehdessään ajatella laajemmin alueen joukkoliikennettä. Tämä seikka 

näkyi erityisesti avointen kysymysten kohdalla, kun vastaajat olivat esimerkiksi toivo-

neet enemmän joukkoliikenteen vuoroja Tornio-Kemi välille. Tästä johtuen vastauksia 

tarkastellessa ei tuloksia voi pitää ainoastaan paikallisliikennettä koskevina. Tämä taas 

voi edelleen aiheuttaa tuloksiin niin sanottua systemaattista virhettä. 

Paikallisliikenne sai keskimäärin arvosanaksi 6,5, mikä on heikohko tulos. Tulok-

seen voi kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi se, että ne henkilöt, joilla on ollut paikallislii-

kenteestä jotain negatiivista sanottavaa, ovat todennäköisesti myös innokkaampia ilmai-

semaan mielipiteensä kyselyn avulla kuin ne henkilöt, jotka ovat paikallisliikenteeseen 

tyytyväisiä. Kyselyn vastausmäärät jäivät lisäksi etenkin Haaparannalla pieniksi. Tämä 

seikka saattaa vääristää hieman tuloksia. Tulosteen perusteella näyttäisi esimerkiksi 

siltä, että haaparantalaisten mielipide Ringlinjasta olisi torniolaisten Kaupunkilinjaa 

koskevaa mielipidettä negatiivisempi. Haaparantalaisista vastaajista huomattava osa ei 

kuitenkaan ollut käyttänyt Ringlinjaa, ja mielikuvansa pohjalta vastaavien arvio paikal-

lisliikenteestä oli yleisesti negatiivisempi kuin aktiivikäyttäjien tapauksessa. Käyttöak-

tiivisuus onkin asuinkuntaa luotettavampi indikaattori vastausten välisiä eroja tarkastel-

taessa.  

Vastausmäärät olisivat voineet olla suurempia, mikäli kysely olisi saatu liikkeelle 

aiemmin. Esimerkiksi kouluilla ei ollut enää aikaa jakaa paperista kysely enää lukukau-

den lopun lähestyessä. Kyselyn saatetekstissä oli myös mainittu, että kysely koski Kau-

punkilinjaa sekä Matkakeskusta, mikä saattoi karsia joukosta sellaisia vastaajia, jotka 

eivät olleet käyttäneet Kaupunkilinjan tai Matkakeskuksen palveluita, vaikka kyselyyn 

olisi ollut mahdollista vastata myös mielikuvien pohjalta. 

Kyselyssä olisi voinut tuoda enemmän esiin raja-kysymystä. Vastaajilta olisi voi-

nut esimerkiksi kysyä sitä, kuinka usein he ylittävät rajan, missä tarkoituksessa ja millä 

tavalla. Tämä olisi tosin lisännyt kyselyn pituutta entisestään, mikä olisi voinut vaikut-

taa negatiivisesti vastaamisinnokkuuteen. Kyselyssä oli tällä kertaa mukana vain kysy-
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mys siitä, minne asiakkaat haluaisivat matkustaa rajan toisella puolen, minkä lisäksi 

avoimissa kysymyksissä oli mahdollista esittää toiveitaan liittyen rajat ylittävään liiken-

teeseen. Ihmisten motiiveja ylittää raja voisi selvittää tarkemmin omassa tutkimukses-

saan. 

Paikallisliikenteen kehittäminen on kirjattu sekä Tornion ja Haaparannan yhtei-

seen visioon että Provincia Bothniensiksen toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitel-

massa mainitaan, että Kaupunkilinjaa halutaan vertailla eurooppalaisten kaksoiskau-

punkien paikallisliikenteeseen ja laadittujen selvitysten pohjalta tehdään tulevaisuudessa 

ehdotus uudesta Kaupunkilinjan toimintamallista. Paikallisliikenteen kehittäminen koe-

taan selvästikin tärkeäksi asiaksi, mutta on mielenkiintoista nähdä, aiheuttavatko tavoit-

teet tulevaisuudessa konkreettisia toimenpiteitä. Yksi kiinnostava jatkotutkimusaihe 

olisi selvittää paikallisten viranomaisten mielipidettä alueen paikallisliikenteestä, ja hei-

dän paikallisliikenteeseen liittämiä merkityksiä sekä toiveita tulevaisuuden suhteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

LÄHTEET 

Alasuutari, P. (1995). Laadullinen tutkimus. 317 s. Vastapaino, Tampere. 

Anderson, J. & L. O’Dowd (1999). Borders, Border Regions and Territoriality: Contra-

dictory Meanings, Changing Significance. Regional Studies 33:7, 593–604.   

Anderson, J., L. O'Dowd & T. M. Wilson (2003). Why study borders now? Teoksessa 

Anderson J., L. O'Dowd & T. M. Wilson (toim.): New Borders for a Changing 

Europe: Cross-Border Cooperation and Governance, 1–12. Frank Cass, London. 

Arreola, D. D. (1996). Border City Idee Fixe. Geographical Review 86: 3, 65–69. 

Black, W. R. (2003). Transportation. A Geographical Analysis. 375 s. The Guilford 

Press, New York.  

Bryman, A. & E. Bell (2011). Business research methods. 808 s. Oxford University 

Press, Ontario. 

Buursink, J. (2001). The binational reality of border-crossing cities. GeoJournal 54: 1, 

7–19. 

Ehlers, N. (2001). The Utopia of Binational City. GeoJournal 54:1, 21–32.  

Elwood, S. (2010). Mixed Methods: Thinking, Doing, and Asking in Multiple Ways. 

Teoksessa DeLyser, D., S. Herbert, S. Aitken, M. Crang & L. McDowell (toim.): 

The SAGE Handbook of Qualitative Geography, 94–113. SAGE Publications Ltd, 

London. 

Eskelinen, H. (2002). Saavutettavuus ja aluetaloudellinen kehitys. Talous & Yhteiskunta 

4/2002, 2–6. 

Eskelinen, H. (2011). Different Neighbours: Interaction and Cooperation at Finland´s 

Western and Eastern Borders. Teoksessa Wast-Walter, D. (toim.): The Ashgate 

Research Companion to Border Studies, 569–583. Ashgate Publishing Limited, 

Farnham. 

Euroopan komissio (2009). Study of passanger transport by coach. Final Report. 91 

s.London. 

Euroopan komissio (2011a). Valkoinen kirja. Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 

koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 

liikennejärjestelmää. 33 s. Bryssel. 

Euroopan komissio (2011b). Komission yksiköiden valmisteluasiakirja. Roadmap to a 

Single European Transport Area- Towards a competitive and resource efficient 

transport system. 139 s. Bryssel. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No:1073/2009 annettu 

21 päivänä  lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille 

pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muutta-

misesta (2009). 88–105. Euroopan unionin virallinen lehti 14.11.2009. 

Gerondeau, C. (1997). Transport in Europe. 432 s. Artech House Inc., Norwood. 

Gray, D. E. (2004). Doing research in the Real World. 422 s. SAGE Publications Ltd, 



86 

 

London. 

Grix, J. & V. Knowles (2003). The Euroregion and the Maximization of Social Capital: 

Pro Europa Viadrina.  Teoksessa Anderson J., L. O'Dowd & T. M. Wilson (toim.): 

New Borders for a Changing Europe: Cross-Border Cooperation and 

Governance, 154–176. Frank Cass, London. 

Hansen, P.A. & G. Serin (2010). Rescaling or Institutional Flexibility? The Experience 

of the Cross-border Öresund Region. Regional and Federel Studies 20: 2, 201–

227. 

Hirsjärvi, S., P. Remes & P. Sajavaara (1998). Tutki ja kirjoita. 3.-4. p. 432 s. 

Kirjayhtymä Oy, Helsinki. 

Häyrynen, J.-P. (2005). Joukkoliikenne eurooppalaisissa kaupungeissa. 156 s. 

Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Tampere. 

Joenniemi, P. & A. Sergunin (2011). When Two Aspire to Become One: Twinning in 

Northern Europe. Journal of Borderland Studies 26:2, 231–242.  

Joensuu, T. (2011). Joukkoliikenteen ja maankäytön suunnittelun integrointi 

kaupunkiseuduilla. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 27/2011. 102 s. 

Liikennevirasto, Helsinki.  

Kabotaasi Suomessa (2008). Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 26/2008. Hel-

sinki. 

Kivari, M., J. Heltimo, V. Pastinen & K. Kiiskilä (2014). Suositus kevennettyjen liikku-

miskyselyjen laatimisesta. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 6/2014. 30 

s. Liikennevirasto, Helsinki.  

Kosonen, R. & K. Loikkanen (2005). Kaksoiskaupunkeja vai rajakaupunkipareja? Kol-

me tapaustutkimusta Suomen rajalta. Terra 117:3, 189–201. 

Kotavaara, O. (2012). Accessibility, population change and scale dependency. Explor-

ing geospatial patterns in Finland, 1880–2009. Nordia Geographical Publications 

41:4. Juvenes Print, Oulu. 

Lampinen, S., I. Karppi, A. Saarlo & J. Hanhijärvi (2004). Tie- ja liikenneolojen alueel-

liset merkitykset. Tienpidon suhde alueelliseen kehitykseen. Tiehallinnon selvityk-

siä 25/2004. Helsinki. 

Lara-Valencia, F. (2011). The ”Thickening” of US-Mexico Border: Prospects for Cross-

Border Cooperation. Journal of Borderlands Studies 26: 3, 251–264. 

Liikennevirasto (2013a). Julkisen liikenteen sanasto. Liikenneviraston oppaita 4/2013. 

Helsinki. 

Lundén, T. & D. Zalamans (2001). Local co-operation, ethnic diversity and state territo-

riality – The case of Haparanda and Tornio on the Sweden – Finland border. Geo-

Journal 54:1, 33–42. 

Mauer, U. (2003). Innerstädtische Verkehrspolitik als Element des Stadtmarketing. 30s. 

Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz e.V. Aufsätze 

zur Wirtschaftspolitik. 



87 

 

Meinhard, D. & A. Winder (2003). How to improve cross-border public transport? 14 

s. Association for European Transport. 

Metsämuuronen, J. (2011). Laadullisen tutkimuksen käsikirja. 754 s. International Me-

thelp Oy. Helsinki.  

Mäntynen, J. (2005). Esipuhe. Teoksessa Häyrynen, J.-P. (2005). Joukkoliikenne 

eurooppalaisissa kaupungeissa. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja 

kuljetustekniikan laitos, Tampere. 

Norheim, B. & H. Renolen (1997). Kollektivtransportens utvickling i Norge 1982–94, 

Hvilke faktorer kan forklare forskjellene mellom de ulike byregionene? 59 s. 

Sammendrag. TØI Rapport 362/1997. Transportøkonomisk Institut, Oslo. 

Norheim, B. & A. Ruud (2002). Markedsorientert kollektivtransport. Sammendrag. 70s. 

TØI Rapport 603a/2002. Transportøkonomisk Institut, Oslo. 

Nousiainen, R. (2010). Provincia Bothniensis Haparanda-Tornio – Ainutlaatuinen kak-

soiskaupunki. Teoksesssa Nordberg, H. & T. Kallio-Seppä (toim.): Raja 200 – 

Gränsen 200. Tornionlaakson vuosikirja 2008–2010, 433–447. Tornionlaakson 

Neuvosto, Luulaja. 

Nugent, P. (2012). Border Towns and Cities in Comparative Perspective. Teoksessa 

Wilson, T. M. & H. Donnan (toim.): A Companion to Border Studies, 557–571. 

Wiley-Blackwell, Chichester. 

O'Dowd, L. (2003). The Changing Significance of European Borders. Teoksessa 

Anderson J., L. O'Dowd & T. M. Wilson (toim.): New Borders for a Changing 

Europe: Cross-Border Cooperation and Governance, 13–36. Frank Cass, London. 

Paasi, A. (1996). Territories, Boundaries and Consciousness: The Changing 

Geographies of the Finnish-Russian Border. John Wiley, Chichester. 

Paasi, A. (1998). Boundaries as Social Practice and Discourse: The Finnish-Russian 

Border. Regional Studies 37: 7, 669–680. 

Perkmann, M. (2003). Cross-Border Regions in Europe: Significance and Drivers of 

Regional Cross-Border Co-Operation. European Urban and Regional Studies 10: 

2, 153–171. 

Pesonen, H. & P. Moilanen (2006). Joukkoliikenteen palvelutasotekijöiden 

arvottaminen. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 36/2006. Helsinki. 

Prescott, J. R. V. (1990). Political Frontiers and Boundaries. 315 s. Unwin Hyman Ltd, 

London. 

Prokkola, E. (2008). Making bridges, removing barriers: cross-border cooperation, 

regionalization and identity at the Finnish-Swedish border. The Geographical 

Society of Northern Finland, The Department of Geography, University of Oulu. 

Rosenberg, M., R. Rajamäki & T. Järvi (2007). Suurten kaupunkiseutujen 

joukkoliikenteen kilpailukykyinen palvelutaso. Liikenne- ja viestintäministeriön 

julkaisuja 55/2007. Helsinki. 

Rouge-Oikarinen, R. (2009). Rajan ylittävä yhteistyö muuttuvassa Euroopassa: 

Euroopan unionin Tacis-ohjelma (1996–2004) Suomen lähialueyhteistyön 



88 

 

toteuttamisvälineenä. 266 s. Nordia Geographical Publications, Oulu. 

Rowley, J. (2014). Designing and using research questionnaires. Management Research 

Review 37:3, 308–330.  

Scott, J. W. (2003). Cross-Border Governance in the Baltic Sea Region. Teoksessa 

Anderson J., L. O'Dowd & T. M. Wilson (toim.): New Borders for a Changing 

Europe: Cross-Border Cooperation and Governance, 135–153. Frank Cass, 

London. 

Scott, J. W. (2012). European Politics of Borders, Border Symbolism and Cross-Border 

Cooperation. Teoksessa Wilson, T. M. & H. Donnan (toim.): A Companion to 

Border Studies, 83–99. Wiley-Blackwell, Chichester. 

Sofield, T. H. B. (2006). Border Tourism and Border Communities: An Overview. 

Tourism Geographies 8:2, 102–121. 

Somerpalo, S. (2006). Saavutettavuuden mittarit. Alueiden saavutettavuus 

liikenneyhteyksien tason ja aluekehityksen edellytysten mittarina. Liikenne- ja 

viestintäministeriön julkaisuja 13/2006. Helsinki. 

Tervo, M. & U.-M. Mäkeläinen (2010). Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 

ihmismaantieteessä. 145 s. Oulun yliopisto, Maantieteen laitos, Oulu. 

Tilastokeskus (2014a). Suomen tilastollinen vuosikirja 2014. 692 s. Edita Prima Oy, 

Helsinki. 

Tornion kuntastrategia 2021 (2009). Kuntastrategiatyöryhmä. 

Trafikanalys (2015). RVU Sverige 2011–2014. Den nationella resvaneundersökningen. 

Statistik 2015:10. Trafikanalys, Stockholm. 

Liikenne ja viestintäministeriö (2007). Tulevaisuuden joukkoliikenne. Joukkoliikenteen 

tutkimusohjelman (JOTU) 2004–2007 yhteenvetoraportti (2007). Liikenne- ja 

viestintäministeriön julkaisuja 64/2007. Helsinki. 

Tuomi, J. & A. Sarajärvi (2012). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 9. p. 182 s. 

Tammi, Helsinki. 

Van Houtum, H. (2003). Border of Comfort: Spatial Economic Bordering Processes in 

the European Union. Teoksessa Anderson J., L. O'Dowd & T. M. Wilson (toim.): 

New Borders for a Changing Europe: Cross-Border Cooperation and 

Governance, 37–58. Frank Cass, London. 

Vickerman, R., K. Spiekermann & M. Wegener (1999). Accessibility and economic 

development in Europe. Regional Studies 33:1, 1–15. 

Wilson, T. M. & H. Donnan (2012). Borders and Border Studies. Teoksessa Wilson, T. 

M. & H. Donnan (toim.): A Companion to Border Studies, 1–25. Wiley-

Blackwell, Chichester. 

Winder, A., S. Krug & D. Meinhard (2001). Cross-border public transport in Europe: 

overcoming the barriers. 18s. Association for European Transport. 

Ylipiessa, K. & A.-S. Hynönen (2012). Lapin joukkoliikenteen palvelutaso 2012–2016. 

74 s. Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus. Raportteja 47/2012. 



89 

 

Internet-lähteet 

 

CONPASS (2002). Better COnnections in European PASSenger Transport. < 

<http://www.transport-

research.info/Upload/Documents/200312/20031219_150310_59711_D5_021112_

publ.pdf >. 10.11.2015. 

ECMT (2002). Implementing Sustainable Urban Travel Policies. Final Report. 67 s. 

ECMT/OECD, Paris. 

Euroopan komissio (2015). Kauden 2014–2020 painopisteet. 

<http://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/how/priorities> . 23.11.2015. 

Haparanda stad (2014b). Buss, båt, flyg och tåg. 

<http://www.haparanda.se/haparandastad/trafikochinfrastruktur/bussbatflygochta

g.4.57b1895c12e56c7fbbe80003557.html>. 26.3.2015. 

Haparanda stad (2015). Lokaltrafik Ringlinjen. 

<http://www.haparanda.se/haparandastad/trafikochinfrastruktur/bussbatflygochta

g/lokaltrafikringlinjen.4.393fd0dd137b751866510f4.html>. 15.4.2015. 

HLT (2015). Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004–2005. Alueelliset 

tunnusluvut.      

<http://www2.liikennevirasto.fi/hlt20042005/tulokset/alueelliset_tunnusluvut.htm

>. 18.3.2015. 

Informationsblad (2014). Lokaltrafik Ringlinjen. 

<http://www.haparanda.se/download/18.7066fe08143befd4c7e92c/139297895115

4/Informationsblad_20140303.pdf>. 23.6.2015. 

Liikennevirasto (2012). Henkilöliikennetutkimus 2010–2011. Suomalaisten liikkuminen. 

98 s. Kopijyvä Oy, Kuopio.  

Liikennevirasto (2013b). Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet. 

<http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/portal/f/liikenneverkko/liikennejarjest

elma/joukkoliikenne/Yhteiset%20kehitt%E4misalueet.pdf>. 3.6.2015. 

Länstrafiken Norrbotten (2014). Kollektivtrafikmöte. 

<http://www.haparanda.se/download/18.271d478514a5362a346f32/14256269040

48/Nuvarande+Linjer+Haparanda+kommun+2014-11-26.pdf> . 23.6.2015. 

Mainio, T. (2014). Tornion ja Haaparannan yhteinen matkakeskus avattiin. 

<http://www.hs.fi/kotimaa/a1403678683011>. 16.1.2015. 

Mobility Euregio (2011). Idea and information. <http://mobility-euregio.com/en/about-

us/>. 23.4.2015. 

Oulun seudun joukkoliikenteen asukaskysely (2011). Oulun seudun kunnat & Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus. SITO. 

Rajaliikennetilasto 2012 (2013). Tulli. 

<http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/tilastot/liikenne/rajaliiken

ne12/index.html>. 14.1.2015. 



90 

 

Ramboll (2014). Kemi-Tornion alueen seudullisen toimivaltaisen viranomaisen 

valmistelu. Syksy 2014. <http://keminwww.kemi.fi/d5web/kokous/20152886-13-

2.PDF>. 30.4.2015. 

Regeringskansliet (2009). Ny kollektivtrafiklag, proposition 2009/10:200. 

<http://www.regeringen.se/contentassets/b3b5d0bdcf5e47809e9a811bce0b92e7/n

y-kollektivtrafiklag-prop.-200910200>. 25.6.2015. 

Regionfakta (2011). Haparanda kommun. <http://www.regionfakta.com/Norrbottens-

lan/Norrbottens-lan/Haparanda/Geografi/Areal-och-befolkningstathet/>. 

24.6.2015. 

Regionfakta (2015). Haparanda kommun – Personbilar i trafik. 

<http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Norrbottens-

lan/Haparanda/Infrastruktur1/Personbilar-i-trafik/>. 24.6.2015. 

RKM (2012). Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län. 

<http://www.rkmbd.se/media/3461/regionalt_trafikf_rs_rjningsprogram_f_r_norr

bottens_l_n_2012-10-01.pdf >. 25.6.2015. 

Schengenin tietojärjestelmä (2015). Electronic Frontier Finland. 

<http://www.effi.org/yksityisyys/tarkemmin/SISII.html>. 7.1.2015. 

Schultz, H., K. Stoklosa & D. Jajesniak-Quast (2002). Twin Towns on the Border as 

Laboratories of European Integration. Frankfurter Institut für 

Transformationsstudien. Discussion Paper 4/02. <http://www.europa-

uni.de/de/forschung/institut/institut_fit/publikationen/discussion_papers/2002/04-

02-Schultz.pdf>. 3.12.2014. 

Skatteverket (2015). 6 procents moms. 

<http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/vadarmoms/2512eller6p

rocentsmoms/6procent.4.58d555751259e4d66168000354.html>. 7.9.2015. 

Statistikatlas (2014). Haparanda. 

<http://www.scb.se/Kartor/Statistikatlas_KN_201404/index.html#story=0>. 

24.6.2015. 

Statistiska centralbyrån (2012). Tätorstgrad (inv i och utanför tätort), per kommun 2005 

och 2010. <http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Miljo/Markanvandning/Tatorter-arealer-befolkning/#c_li_335300>. 

24.6.2015. 

Suomen YK-liitto (2016). Sodat ja konfliktit. <http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/rauha-ja-

turvallisuus/sodat-ja-konfliktit> . 21.1.2016. 

Tilastokeskus (2013a). Väestö kunnittain. 

<https://sui.csc.fi/applications/paituli/infra.html>. 24.6.2015. 

Tilastokeskus (2013b). Väestöruutuaineisto. 

<https://sui.csc.fi/applications/paituli/infra.html>. 24.6.2015. 

Tilastokeskus (2014b). Kuntien avainluvut. 

<http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=Kuntaportaali&ti=Kuntien+perusti



91 

 

edot&path=../Database/Kuntien%20perustiedot/Kuntien%20perustiedot/&lang=

3&multilang=fi>. 18.3.2015. 

Tilastokeskus (2014c). Ajoneuvokanta alueittain (ml. Ahvenanmaa) 31.12.2011-2014. 

<http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__lii__mkan/020_mkan_tau

_102_fi.px/table/tableViewLayout1/?rxid=838bac42-a338-4b62-ae5e-

1b99040da11a> . 24.6.2015. 

Tornion aikajana (2014). Tornion kotisivut 

<https://www.tornio.fi/index.php?p=Tornionaikajana>. 5.12.2014. 

Tornion kaupunki (2014). Tornion kaupunkilinja. 

<http://www.tornio.fi/index.php?p=kaupunkilinja>. 26.3.2015. 

Tornion kaupunki (2015). Liikenne. <http://www.tornio.fi/index.php?p=Liikenne>. 

13.1.2015. 

Työ, yrittäminen ja elinkeinot Torniossa (2014). Tornion kotisivut. 

<https://www.tornio.fi/index.php?p=Tyoyrittaminenjaelinkeinot>. 5.12.2014. 

Vero (2011). Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen. 

<https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/ 

Kansainvalinen_kauppa/Palvelujen_ulkomaankaupan_arvonlisaverot(14323)>. 

7.9.2015. 

Visio 2020 (2008). Tornio-Haparanda, Barentsin kansainvälinen keskus. 

<http://www.tornio.fi/filewrap.php?c=&f=KOKOUS8887Liite1_visio2020.PPT>. 

15.1.2015. 

YK (2014). United Nations  Department of Economics and Social Affairs. 

<https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-urbanization-

prospects.html>. 10.11.2015. 

Zalamans, D. (2001). Gränsen mellan grannstäder. 

<http://www.nordregio.se/Global/Publications/Publications%202001/R2001_3/R

0103_3p193.pdf>. 30.7.2015. 

 

Kuvalähteet 

Maanmittauslaitos (2013). Hallintoraja-aineisto. 

<https://sui.csc.fi/applications/paituli/infra.html>. 19.11.2015. 

OpenStreetMap (2014). Esri Finland. 

<http://aineistot.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1>. 

19.11.2015. 

Ristimäki, M., V. Helminen, H. Kalenoja, M. Tiitu & P. Söderström (2013). 

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa. Jalankulku- joukkoliikenne- ja 

autovyöhykkeiden kehitys vuosina 1985–2010. 141 s. Suomen 

ympäristökeskuksen raportteja 32/2013.  

Tidtabel (2014). Lokaltrafik Ringlinjen. 



92 

 

<http://www.haparanda.se/download/18.7066fe08143befd4c7e92d/139297897509

3/Tidtabell_20140303.pdf>. 27.10.2015. 

 

Muut 

Provincia Bothniensis (2015). Toimintasuunnitelma Provincia Bothniensis 2016–2018.  

Pääsopimus Tornion ja Haaparannan rajayhteistyöstä (2015). TornioHaparanda. 

Telkki, H. (2015). Kaupunkilinja. Henkilökohtainen sähköpostiviesti. 24.6.2015. 

Vesanen-Nikitin, I. (2015). VS: Apua pro-gradu tutkielmaan, kysymys 

kabotaasiliikenteestä. Henkilökohtainen sähköpostiviesti. 2.9.2015. 

 

 

 

 

 

 



LIITE 1 

 

Liitteet 

 

Kysely Tornio-Haaparannan paikallisliikenteestä 

Tornion ja Haaparannan kaupungit haluavat selvittää paikallisliikenteensä nykytilaa sekä sen kehittä-

mismahdollisuuksia. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa paikallisliikenteen järjestämisen kannalta 

tärkeää tietoa kaupunkien käyttöön. Kyselyn aineistoa tullaan hyödyntämään lisäksi myöhemmin ai-

hepiiriä käsittelevässä maantieteen pro gradu – tutkielmassa. 

 

Tämä kysely koskee Kaupunkilinjaa sekä Matkakeskusta. Kaupunkilinja/Ringlinjen liikennöi Tornion 

ja Haaparannan keskeisillä kaupunkialueilla. Paikallisliikenne täydentää alueellista joukkoliikennettä 

ja luo liityntäyhteyden mm. Kemin, Röyttän ja Torniojokivarren suuntaan liikennöiviin joukkoliiken-

nevuoroihin. 

 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia. Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla oikea 

vaihtoehto tai kirjoittamalla vastauksesi sille varattuun tilaan. Kyselylomakkeella kerätyt tiedot käsi-

tellään luottamuksellisesti, ja tulokset esitetään siten, ettei yksittäisen vastaajan mielipide käy ilmi 

yhteenvedosta. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan TornioHaparanda -aiheisia pal-

kintoja. 

Kysely löytyy myös internetistä Tornion kaupungin kotisivuilta, ja se on avoinna 27.5 – 28.6 välisenä 

aikana. Suora linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/95333CA2210765DE.par .  

Mielipiteenne on tärkeä kuntanne joukkoliikennepalveluiden kehittämisessä. 

 

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen, 

 

Sampo Kangastalo                       Peter Waara 

Vs. Kaupunginjohtaja                   Kommunalråd 
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LIITE 1 

 

Taustatiedot  

 

 

 

1. Asuinkunta 

___________________________________________________________ 

2. Kaupunginosa, jossa vastaaja asuu (jos asuinkunta Tornio tai Haaparan-

ta) 

___________________________________________________________ 

3. Sukupuoli 

___________________________________________________________ 

4. Ikä 

___________________________________________________________ 
 

 

 

5. Mikä näistä kuvaa parhaiten elämäntilannettanne?  

 Työssäkäyvä 
 

 Yrittäjä/maatalousyrittäjä 
 

 Koululainen/opiskelija 
 

 Hoidan lapsia/omaista kotona 
 

 Työtön/lomautettu 
 

 Eläkeläinen 
 

 Muu, mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Nykyinen palvelutaso ja palvelutason osatekijöiden merkitys  

 

6. Kuinka tyytyväinen olette Kaupunkilinjaan kokonaisuutena? 

Arvioikaa kouluarvosanalla. 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 8 
 

 9 
 

 10 
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7. Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat mielikuvaanne Kaupunkilinjasta? 

(1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 

5=täysin samaa mieltä) 
 

 1 2 3 4 5 

a. Palvelutaso on hyvä 
 

     
b. Käyttö on helppoa 

 

     
c. Käyttö on edullista 

 

     
d. Liikenne on nopeaa 

 

     
e. Aikatauluista saa luotettavaa tietoa 

 

     
f. Liikenne on täsmällistä 

 

     
g. Reitit sopivat matkustustarpeisiini 

 

     
h. Matkan teko on miellyttävää 

 

     
 

 

8. Mistä haette tietoa Kaupunkilinjan aikatauluista?  

Voitte valita useamman vaihtoehdon. 
 

 Internet 
 

 Paperinen aikataulukirja 
 

 Muu, mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

9. Arvioikaa seuraavia Matkakeskusta koskevia väittämiä.  

(1=täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 

5= täysin samaa mieltä) 
 

 1 2 3 4 5 

a. Saan palvelua äidinkielelläni (suomi,ruotsi)  
 

     

b. Aukioloajat ovat hyvät  
 

     

c. Opastus keskusta-alueelta Matkakeskukseen on riittävä  
 

     

d. Matkakeskuksessa on riittävästi informaatiota mm. aikatauluista  
 

     

e. Aikatauluista käy selkeästi ilmi, ovatko ne Suomen vai Ruotsin aikaa  
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

     



LIITE 1 

 

10. Mitä Matkakeskuksen palveluja olette käyttäneet?  

Voitte valita useamman vaihtoehdon. 
 

 Matkailutoimisto 
 

 Matkahuolto 
 

 Bussgods 
 

 Ravintola 
 

 Muut yleiset palvelut 
 

 En ole käyttänyt Matkakeskuksen palveluita 
 

 
 

11. Arvioikaa seuraavien tekijöiden tärkeyttä omien kulkutapavalintojenne kannalta. 

(1=Vaikuttaa valintaan paljon, 2=Vaikuttaa valintaan jonkin verran, 3= Ei vaikuta valintaan lainkaan, 
4=En osaa sanoa) 

 

 1 2 3 4 

a. Lyhyt kävelymatka pysäkille 
 

    

b. Olosuhteet pysäkillä (valaistus, penkit, sääsuoja)  
 

    

c. Aikataulu- ja reitti-informaatio pysäkillä  
 

    

d. Kuljettajan palvelualttius  
 

    

e. Liikennöinnin aikataulussa pysyminen  
 

    

f. Matka-aika bussissa  
 

    

g. Kyydin turvallisuus  
 

    

h. Joukkoliikenteen vuorojen määrä  
 

    

i. Joukkoliikenteen reittien sopivuus  
 

    

j. Mahdollisuus pysäköidä pyörä tai auto pysäkin läheisyy-

teen  
 

      

k. Pysäkkien ja kaluston esteettömyys  
 

      

l. Mobiilipalvelut (esim. häiriötiedotteet kännykkään,  

pysäkkikohtaiset aikataulut)  
 

      

m. Kotiin jaettava paperinen aikataulukirja  
 

      

n. Matkalippujen hinnat  
 

      

o. Yhteensopivat lipputuotteet (yhdellä lipulla mahdollisuus  

matkustaa eri alueilla)  
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Joukkoliikenteen kehittäminen  

12. Mitä mieltä olette seuraavista Kaupunkilinjaa koskevista väittämistä? 
(1=täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 

5= täysin samaa mieltä) 

 1 2 3 4 5 

a. Palveluiden kehittäminen on ympäristösyistä kannatettavaa  
 

     

b. Matkan hinnan tulisi perustua matkan pituuteen  
 

     

c. Joukkoliikenteen tulisi olla sitä edullisempaa, mitä enemmän sitä 

käyttää  
 

     

d. Palveluja tulee lisätä nykyisestä  
 

     

e. Kaupunkilinjan tulisi kierrellä asutuksen lähellä, vaikka se olisi 

hitaampaa kuin nopeinta ja suorinta reittiä kulkeva linja  
 

     

f. Kaupunkilinjan tulisi kulkea mahdollisimman nopeasti ja suorinta 

reittiä, vaikka kävelymatka pysäkille olisi pidempi  
 

     

 

 
 

13. Millainen mahdollinen uusi lipputuote olisi tarpeellinen (esim. nuorisolippu)?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

14. Lisäisin Kaupunkilinjan käyttöä, jos  

 1 2 3 4 5 

a. Yhteydet olisivat nykyistä nopeampia  
 

     

b. Kaupunkilinja palvelisi täsmällisemmin  
 

       

c. Reitit ulottuisivat nykyistä lähemmäs lähtö- tai määräpaik-

kaani  
 

       

d. Aikataulut vastaisivat paremmin matkustustarpeitani  
 

       

e. Vuoroja arkipäiväisin lisättäisiin  
 

       

f. Vuoroja iltaisin lisättäisiin  
 

       

g. Viikonloppuvuoroja lisättäisiin  
 

       

h. Pysäkkien laatutasoa parannettaisiin (penkit, valaistus) 
 

       

i. Tietoa reiteistä, aikatauluista yms. saisi nykyistä hel-

pommin  
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j. Matkustaminen olisi esteetöntä  
 

       

k. Vaihtojen sujuvuutta kulkuvälineestä toiseen parannet-

taisiin  
 

       

l. Joukkoliikenteen lipun hintaa alennettaisiin  
 

         

m. Kaupunkilinjaa markkinoitaisiin nykyistä enemmän  
 

         
 

 

15. Mitä palveluja toivoisitte Matkakeskukseen?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

16. Minne haluaisitte (torniolaiset) matkustaa Haaparannalla/ (haaparantalaiset) Torniossa?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

17. Mihin harrastepaikkoihin haluaisitte päästä Kaupunkilinjalla? (esim. uimahalli,  

Haparanda ryttare, kuntosali)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

18. Minne toivoisitte lisää yhteyksiä? (esim. terveyskeskus, Tornio itäinen)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Liikkumistottumukset 

19. Pääasiallinen kulkuväline päivittäisillä työ- ja koulumatkoilla talvisin?  

 Henkilöauto 
 

 Linja-auto 
 

 Mopo/mopoauto 
 

 Polkupyörä 
 

 Kävely 
 

 Muu, mikä? 

_______________________________ 

 

 

 

 

20. Pääasiallinen kulkuväline päivittäisillä työ- ja koulumatkoilla talvikauden ulkopuolella?  

 Henkilöauto 
 

 Linja-auto 
 

 Mopo/moottoripyörä/mopoauto 
 

 Polkupyörä 
 

 Kävely 
 

 Muu, mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

21. Mihin tarkoitukseen käytätte Kaupunkilinjaa? * 

Voitte valita useamman vaihtoehdon. 
 

 Kodin ja työpaikan välisiin matkoihin 
 

 Koulu- tai opiskelumatkoihin 
 

 Arjen asiointimatkoihin (päivittäistavarat, virastot, terveydenhuolto) 
 

 Harrastuksiin ja vapaa-aikaan 
 

 En käytä Kaupunkilinjaa 
 

 Muuhun, mihin? 

________________________________ 
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22. Henkilöauton käyttömahdollisuus? * 

 Minulla ei ole henkilöauton käyttömahdollisuutta 
 

 Minulla on käytössäni henkilöauto aina tai lähes aina 
 

 Kotitaloudessamme on henkilöauto, joka on pääsääntöisesti toisen henkilön käytössä 
 

 

 

 

23. Matkustan Kaupunkilinjalla talvisin? * 

 Päivittäin tai lähes päivittäin 
 

 Kerran tai muutaman kerran viikossa 
 

 Muutaman kerran kuukaudessa tai harvemmin 
 

 En käytä Kaupunkilinjaa 
 

 

 

 

 

24. Avoin palaute  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Jos haluatte osallistua arvontaan, täyttäkää alla olevat yhteystiedot mahdollista yhteydenottoa ajatellen.  

Nimi  

 

________________________________ 

Matkapuhelin  

 

________________________________ 

Sähköposti  

 

________________________________ 

Osoite  

 

________________________________ 

Postinumero ja -toimipaikka  

 

________________________________ 

 

 

 

 

Kiitos vastaamisesta! 


